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POVZETEK 
 
Magistrsko delo obravnava načine obvladovanja stresa v interventnih službah. Obravnavane 
interventne službe so zdravstveni reševalci, gasilci, vojaki in pripadniki specialne enote 
Policije. V teoretičnem delu sem opisala stres in načine njegovega obvladovanja. Pozornost 
sem namenila tudi psihološki travmi in posttravmatski stresni motnji. Dotaknila sem se stresa 
na delovnem mestu in izpostavila različne krizne intervencije. Predstavila sem izbrane 
interventne službe (zdravstveni reševalci, gasilci, vojaki in pripadniki specialne enote 
Policije) in opredelila psihosocialno pomoč posameznim interventnim službam (podobnosti in 
razlike med njimi). Ob zaključku teoretičnega dela razmislim o povezavi predstavljene 
tematike s  socialno pedagogiko.  
 
V empiričnem delu sem raziskovala, na kakšne načine se zaposleni v izbranih interventnih 
službah spoprijemajo s stresom, kako jim pri tem pomagajo interne strokovne službe in kako 
doživljajo stres na delovnem mestu v povezavi s kvaliteto zasebnega življenja. Izvedla sem 
deset usmerjenih pogovorov (štiri z zdravstvenimi reševalci, tri z gasilci in tri z vojaki) in 
uporabila  tri že izvedene intervjuje s pripadniki specialne enote Policije.1 Tako sem na osnovi 
trinajstih usmerjenih pogovorov primerjala štiri skupine zaposlenih v interventnih službah, 
podobnosti in razlike v njihovem spoprijemanju in doživljanju stresnih situacij. Dobri 
polovici sogovornikov so stresne nepredvidljive situacije in situacije, kjer so udeleženi otroci. 
Vsem pri obvladovanju stresa pomagata šport in pogovor s sodelavci, temu sledita družina in 
izkušnje. V zasebnem življenju vsi razmišljajo o službi, vendar to ne vpliva na kvaliteto 
zasebnega življenja pri vseh.  Tudi v službi razmišljajo o domu, vendar to pri vseh ne vpliva 
na njihovo delo. 
 
Ključne besede: interventne službe, obvladovanje stresa, stresne situacije, krizne 
intervencije, psihosocialna pomoč 

                                                 
1 Celotna analiza intervjujev pripadnikov specialne enote Policije je v diplomskemu delu Obvladovanje stresa v 
kriznih situacijah (Gregorc, 2014). 



 

SUMMARY 
 
My master’s thesis discusses different ways of coping with stress in emergency services. 
Discussed emergency services are paramedics, firefighters, soldiers and members of special 
police unit. The theoretical part describes stress and ways of coping with it. I also discuss 
psychological trauma and post traumatic stress disorder. I touch upon stress in the workplace 
and different crisis interventions. I present selected emergency services (paramedics, 
firefighters, soldiers and member of special police unit) and I define psychosocial support for 
individual emergency services (similarities and differences among them). I think about a 
connection of the presented topic and social pedagogy at the end of the theoretical part.   
 
In the empirical part I research in what ways do employees in selected emergency services 
cope with stress, how they are being helped by the internal expert services and how they 
experience stress in the workplace in connection to the quality of their private life. I carried 
out ten directional conversations (four with paramedics, three with firefighters and three with 
soldiers) and I also used three already carried out interviews with members of special police 
unit.2 Based on thirteen directional conversations, I compared four groups of people employed 
in different emergency services, their similarities and differences in their coping with stress 
and experience of stressful situations. The most stressful situations for half of the interlocutors 
are unpredictable situations and situations with children involved. All interlocutors find sport 
and talking with colleagues as ways to cope with stress, family and experiences follow. In 
their private life they all think about their job, however that does not influence on the quality 
of their private life. When they are at work, they are also thinking about their homes, 
however, that does not influence on their jobs. 
 
Key words: emergency services, coping with stress, stress situations, crisis interventions, 
psychosocial support 

                                                 
2 The analysis of the interviews with the members of special police unit is found in the undergraduate thesis 
Coping with stress in crisis situations (Gregorc, 2014).  
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I UVOD 
 
V diplomskem delu prve stopnje sem raziskovala, kako se s stresnimi situacijami spopadajo 
pripadniki Specialne enote Policije,5 in med takratnim raziskovanjem dobila idejo, da bi lahko 
magistrsko delo razširila tako, da bi primerjala, kako obvladujejo stres tudi zaposleni v drugih 
interventnih službah. V raziskavo so poleg specialcev vključeni še zdravstveni reševalci,6 
gasilci in vojaki. Dokler smo zdravi, nismo vpleteni v prometno nesrečo, požar, nimamo v 
državi vojnega stanja, nas ima večina občutek, da se nam nič ne more pripetiti. Nesreče se 
dogajajo drugim, ne nam. Niti ne razmišljamo, kdo nam bo v taki situaciji pomagal. Ko pa 
smo enkrat del take situacije, je pomoč interventnih služb zelo pomembna. A tisti, ki prvi 
prihitijo na pomoč, torej interventni delavci, se dnevno soočajo z nevsakdanjimi težavami in 
pomagajo pomoči potrebnim. In prav o tem, kako se oni  spoprijemajo z vsakodnevnimi 
obremenitvami, ki jih to delo prinaša, bo tekla misel v tem delu. 
 
Stres različno vpliva na vsakega posameznika. Nekaterim posameznikom je stresno, če 
zamudijo na avtobus, drugim bo stresno šele, če jih bo avtobus povozil. Stres na delovnem 
mestu je prisoten praktično v vseh službah. Stresni so lahko elementi samega delovnega 
procesa, zahtevani cilji, časovna stiska, odnosi s sodelavci, klima v organizaciji, odgovornost, 
mobing itd. Interventni delavci so specifična skupina zaposlenih, ki se poleg naštetih težav 
soočajo tudi s huje poškodovanimi in mrtvimi, ob intervenciji se lahko sami poškodujejo, so v 
nevarnosti ob gašenju požarov ali v primerih napadov. Vsak izmed njih ima sebi lasten način 
spoprijemanja s stresnimi situacijami in stresom, ki ga tovrstno delo prinaša. Pomembno je 
predvsem, da ugotovijo, kaj jim pomaga pri sprostitvi in kako se najbolje soočajo s stresom in 
stresnimi situacijami. Normalno je, da doživijo tudi situacije, ki presegajo njihove varovalne 
dejavnike, takrat pa nastopi vloga in pomen internih strokovnih služb, ki so poklicane 
zaposlene podpreti.   
 
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšne osebne strategije spoprijemanja imajo 
zaposleni v interventnih službah, kakšno psihološko pomoč jim nudijo znotraj službe in 
kakšna je povezava med njihovim službenim in zasebnim življenjem. Vse to me je zanimalo 
posamično po izbranih interventnih službah in tudi, kako se vključeni sogovorniki soočajo s 
stresom kot skupina. Zanima me, kaj in kako lahko kot socialna pedagoginja prispevam k 
izboljšanju obstoječe podporne psihološke pomoči. 
 
 
 
 

                                                 
5 V nadaljevanju bom za pripadnike Specialne enote Policije uporabljala tudi izraz specialci, saj je to uveljavljen 
izraz v diskurzu varstvoslovne stroke. 

6 V nadaljevanju bom za zdravstvene reševalce uporabljala samo skrajšano različico – reševalci. 
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II TEORETIČNI DEL 
 
1 STRES  
 
1.1 Definicije stresa  
 
Stres je del našega vsakdanjika, nekateri se z njim spopadajo lažje, drugi težje. V strokovni 
literaturi najdemo veliko različnih opredelitev stresa. Izraz je prvi uporabil Selye (1973) in ga 
definiral kot nespecifično reakcijo telesa na kakršnokoli zahtevo, ki mu je naložena. Stres je 
negativna okoliščina, ki moti ali bi lahko motila normalno fiziološko ali psihološko delovanje 
posameznika (Stress, b.d.). Stres označuje izmenjavo med posameznikovimi viri in zahtevami 
okolja (Vlasceanu, 2013). Stres se pojavi, ko posameznik oceni, da zahteve okolja presegajo 
njegove osebne vire in ogrožajo njegovo dobro počutje (Lazarus in Folkman, 1984). Določena 
mera stresa je potrebna za večjo motivacijo, to je eustres, pozitivni stres. Škodljivi oziroma 
negativni stres pa privede do distresa (Selye, 1976). Posameznik lahko distres zmanjša z 
distanco (Lazarus, 1993). 
 
V nadaljevanju bom opisala tristopenjski model stresa, kognitivno teorijo stresa, teorijo 
kognitivne aktivacije stresa in model zahtev in kontrole na delovnem mestu. Model zahtev in 
kontrole na delovnem mestu bom predstavila v poglavju Stres na delovnem mestu. Selye 
(1976) je opisal GAS model (splošni prilagoditveni sindrom7) kot normalno reakcijo na stres, 
ki poteka v treh fazah: alarmna faza, faza odpornosti in faza izčrpanosti. Alarmna faza se 
začne, ko se posameznik sooči s stresorjem in se telo odzove z bojem ali begom. V krvi  se 
povišata hormona kortizol in adrenalin. V fazi odpornosti sta hormona kortizol in adrenalin še 
vedno v krvi, vendar navzven organizem zgleda normalno. Telo se poskuša prilagoditi 
stresorju. V fazi izčrpanosti pa telesna obramba postane šibka. Visoka stopnja kortizola v krvi 
povzroči kronični stres, za katerega sta značilni tudi izčrpanost in depresija. Večina značilnih 
znakov alarmne reakcije izgine ali so ravno obratni v fazi odpornosti, vendar se ponovno 
pojavijo v fazi izčrpanosti (prav tam). V primeru, da je obrambna reakcija neprimerna, se 
lahko pojavijo različne bolezni. Bolezni srca in ožilja, bolezni jeter, povišan krvni tlak se 
lahko razvijejo, kadar je GAS-u preprečeno, da se razvija v normalni smeri (Selye, 1950). Te 
tri faze se lahko primerjajo s staranjem: alarmna faza je doba otroštva (slaba odpornost in 
pretiran odziv na katerikoli stresor), faza odpornosti je doba odraslosti (višja odpornost in 
prilagoditev na določene stresorje) in faza izčrpanosti je doba starosti (izguba prilagodljivosti 
in nazadnje izčrpanost) (Selye, 1976). 
 
Lazarus in Folkman (1984) opišeta kognitivno teorijo stresa, ki temelji na transakcijskem 
modelu in gleda na posameznika ter okolje kot na vzajemni, dvosmerni odnos. Obstajata dva 
pomembna procesa: kognitivna ocena in obvladovanje. Pravita (prav tam), da med kognitivno 
oceno posamezniki ocenjujejo stopnjo, do katere je situacija ogrožena za posameznika 
(primarna ocena) in kakšna sredstva so na voljo za reševanje situacije (sekundarna ocena). 

                                                 
7 Ang. izraz: General Adaptation Syndrome (op. av.) 
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Proces transakcij, ki ga oblikujejo značilnosti posameznika in okolja, ima osrednjo vlogo pri 
vrednotenju in ugotavljanju, ali je določen odnos med posameznikom in okoljem stresen. 
Avtorja (prav tam) opredeljujeta obvladovanje stresa kot proces, s katerim posameznik 
upravlja z zahtevami in čustvi, ki jih povzroča stresna transakcija. 
 
Teorija kognitivne aktivacije stresa zajema štiri vidike stresa, to so stresni dražljaj/stresor, 
stresna izkušnja, stresna reakcija in povratna informacija stresne reakcije. Percepcija 
dražljaja/stresorja je odvisna od posameznikovega samospoštovanja in preteklih izkušenj. Ko 
zaznamo ogrožajoč stresni dražljaj/stresor, to označimo za stres. Stresna reakcija nam poveča 
pozornost in stranski učinek je večja aktivnost možganov. Glede na teorijo kognitivne 
aktivacije stresa sta dražljaj in stresna reakcija lahko pozitivna, nevtralna ali negativna. 
Vztrajanje pri negativnih pričakovanjih lahko ustvari stalen vir stresa, ki sčasoma vodi do 
individualne izčrpanosti (Levine in Ursin, 1991, v Vlasceanu, 2013).  
 
1.2 Vzroki in posledice stresa 
 
Selye (1973) je stresorje označil za povzročitelje stresa. Stresorji so dogodki ali dražljaji, ki 
sprožijo stres. Vsak stresor povzroči določeno stresno reakcijo in izpostavljenost enakemu 
stresorju lahko povzroči različne odzive (Selye, 1950). Stresna reakcija je stanje, ki se pojavi, 
ko se soočamo z novo situacijo (Vlasceanu, 2013). Stresna reakcija se lahko pojavi takoj po 
stresnem dogodku, lahko nekaj ur ali dni zatem, včasih pa celo nekaj tednov ali mesecev 
pozneje. Znaki stresne reakcije lahko trajajo nekaj dni, tednov, mesecev ali celo dlje – 
odvisno od stresnega oziroma travmatskega dogodka. Za pomoč posameznikom, ki so 
doživeli stresno situacijo, je pomembna podpora bližnjih. Ob prisotnosti boleče travme je 
pomembna profesionalna pomoč. Ta ni znak šibkosti posameznika, temveč opozarja na to, da 
je dogodek le preveč zahteven, da bi ga oseba sama obvladala (Shantz, 2002). Različni 
posamezniki imajo različne reakcije na stres (Lazarus in Folkman, 1984; Vlasceanu, 2013). 
Prvi korak je zavedanje, kateri dogodki povzročajo stres. Vzroki stresa so razlikujejo od 
posameznika do posameznika. Ko se ugotovi, kaj je vzrok, je cilj, da se mu posameznik 
izogne ali ga ignorira (Shantz, 2002).  
 
Izvori stresa so dejavniki iz delovnega okolja, zunaj delovnega okolja in kritični življenjski 
dogodki (Svetina, 2007, v Lavrič, 2011). Petra Resman (2008) podobno opredeli vire stresa: 
težave v službi (narava dela, medosebni odnosi, visoka pričakovanja, nejasnost vlog), težave v 
družini (usklajevanje urnikov, bolezni, premalo skupnega prostega časa, slabi odnosi), 
zahteve družbe (zahteve, pričakovanja, pozornost medijev), fizični viri (zunanji dražljaji, kot 
so skrajne vremenske razmere in neugodne okoliščine), neznani viri in spremembe.  
Stres na delovnem mestu povzročajo (Černigoj Sadar, 2002):  

- značilnosti dela (slabi delovni pogoji, delo v izmenah, potovanja, tveganja in 
nevarnosti, nova tehnologija, preveč dela, prezahtevno delo), 

- vloga v organizaciji (dvoumnost vloge, konfliktnost vloge, odgovornost za druge), 
- odnosi na delovnem mestu (odnosi s šefom – zaupanje, spoštovanje; s podrejenimi – 

nesposobnost ravnanja z ljudmi; s sodelavci – tekmovalnost, konflikti; s strankami), 
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- razvoj poklicne poti (pomanjkanje varnosti zaposlitve, strah pred izgubo službe, 
upokojitev, napredovanje, višina plače, avtonomija, ocenjevanje delovne uspešnosti), 

- organizacijska struktura in kultura (vrednote, prepričanja, pričakovanja), 
- spolne razlike (moški višje položaje, več avtonomije, višje plače, v vlogi vodje). 

Arambašić (2000, v Lavrič, 2011) doda, da poleg naštetega na stres v službi vplivajo tudi 
težave z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.  
 
Stres lahko pusti veliko posledic. Vlasceanu (2013) omenja, da se posledice stresa lahko 
razvijejo na različnih ravneh: fiziološki (kardiovaskularne bolezni, hormonske težave), 
psihološki (anksioznost, depresija, izgorevanje, nespečnost, nezadovoljstvo) in vedenjski 
(slabša uspešnost, uživanje alkohola ali drugih snovi). Ena izmed psiholoških posledic je 
izgorevanje. Značilnosti izgorevanja so izčrpanost, frustracija, občutek nemoči in 
brezizhodnost (Arambašić, 2000, v Lavrič, 2011). Sindrom izgorevanja je čustvena izčrpanost 
in cinizem, ki se velikokrat pojavi pri posameznikih, ki delajo z ljudmi (Maslach in Jackson, 
1981). »Ena glavnih razlik med izgorelostjo in depresijo je občutek manjvrednosti. 
Manjvrednost je pozitivno povezana z depresijo, medtem ko na čustveno izčrpanost nima 
vpliva« (Selič, Rus Makovec in Petek, 2008, str. 22). Posledice izgorelosti so zavrnitev 
službe, absentizem, nizka morala, fizična izčrpanost, nespečnost, pretirana uporaba alkohola 
in drog, družinski problemi (Maslach in Jackson, 1981). Varovalni dejavniki za izgorelost so 
samoučinkovitost, pozitivnost, ekstravertiranost, dobre komunikacijske veščine in pozitivna 
čustvena podpora iz okolja (Selič, Rus Makovec in Petek, 2008). Na vsakodnevno delovanje 
posameznika lahko vpliva tako preveč kot premalo stresa. V primeru, da posameznik ne 
razvije nobenih strategij za zmanjševanje stresa, se njegove posledice lahko povečajo in 
povzročajo nemir v naših dnevnih aktivnostih  (Vlasceanu, 2013). 
 
1.3 Stres na delovnem mestu 
 
V nadaljevanju teoretičnega dela sem pozornost namenila težavam z usklajevanjem 
poklicnega in zasebnega življenja, saj je to ena izmed proučevanih vsebin v empiričnem delu. 
Ko so začeli raziskovati vpliv poklicnega življenja na zasebno življenje, sta Greenhaus in 
Beutell (1985) opisala tri vrste vpliva službe na družino:8 časovni konflikt (nefleksibilen 
delavnik, delo v izmenah), konflikt zaradi napetosti (nejasnost vloge) in vedenjski konflikt 
(pričakovanja). Kristin Byorn (2005) doda, da se konflikt služba–družina pojavi, ko zahteve 
vlog v službi in družini pridejo v konflikt. Gutek, Searle in Klepa (1991) so upoštevali še 
obraten vpliv, vpliv družine na službo.9 Iz tega so razvili (prav tam) šest dimenzij (dvosmerni 
konflikt treh vrst): časovni konflikt služba–družina, časovni konflikt družina–služba, 
napetostni konflikt služba–družina, napetostni konflikt družina–služba, vedenjski konflikt 
služba–družina in vedenjski konflikt družina–služba. Nevenka Černigoj Sadar (2002) enako 
razdeli konflikte ob usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja: časovni konflikt (težave z 

                                                 
8 Ang. izraz: Work–family conflict = work–family interference (WIF) (op. av.) 

9 Ang. izraz: Family–work conflict = family–work interference (FIW) (op. av.) 
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razporejanjem časa), konflikt zaradi napetosti (prenos napetosti, povzročene doma, na službo 
in obratno), vedenjski konflikt (neusklajenost zasebnih in poklicnih vedenjskih vzorcev). 
 
Allen, Herst, Bruck in Sutton (2000) so oblikovali tri kategorije konflikta služba–družina: 
dejavniki, povezani s službo (zadovoljstvo s službo, poklicni uspeh), dejavniki, nepovezani s 
službo (zadovoljstvo z življenjem, družino), in dejavniki, povezani s stresom (psihosomatski 
znaki, depresija, izgorevanje, stres, povezan s službo, stres, povezan z družino). Kristin Byorn 
(2005) je prav tako izpostavila tri kategorije konflikta služba–družina, vendar se ena 
kategorija razlikuje: službeni dejavniki (stres v službi, (ne)fleksibilen delavnik), neslužbeni 
dejavniki (podpora družine, gospodinjska opravila, skrb za otroke, zakonski status) in 
individualni, demografski dejavniki (osebnost, vedenje, spol, strategije spoprijemanja). 
Raziskala je (prav tam) šestdeset študij in ugotovila, da so službeni dejavniki močneje 
povezani s konfliktom služba–družina in nekateri neslužbeni dejavniki (ne velja za vse) so 
bolj povezani s konfliktom družina–služba. Več ur ko posameznik preživi v službi, več 
možnosti je, da bo služba vplivala na družinsko življenje. Posameznik z večjo podporo 
družine bo doživel manj konflikta družina–služba, vendar pa to ne pomeni, da bo doživel 
manj konflikta služba–družina. Spol in zakonski status imata slabo povezavo s tema dvema 
konfliktoma. Samo en individualni dejavnik (strategije spoprijemanja) vpliva na ta dva 
konflikta. Posamezniki z boljšimi strategijami spoprijemanja doživljajo manj vpliva 
službenega življenja na poklicno in obratno (prav tam). Allen idr. (2012) so prav tako 
ugotovili, da spol, zakonski status in starševski status ne vplivajo na zahteve službe in 
družine. Raziskali so (prav tam), da so posamezniki z negativnimi pričakovanji in 
nevroticizmom bolj dovzetni za razvoj konflikta služba–družina. Na drugi strani pa pozitivni 
učinki, notranja kontrola, samoučinkovitost in optimizem posameznika varujejo in mu 
pomagajo pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Te spremenljivke so povezane z 
razvojem psihične odpornosti na zahteve službe in doma.  
 
Karasek (1979) je razvil model zahtev in kontrole na delovnem mestu,10 ki predstavlja 
povezavo med zahtevami delovnega okolja in svobodo odločanja posameznika, ki se sooča s 
temi zahtevami. Predstavil je štiri različne možnosti interakcije zahtev in kontrole: 

- visoke zahteve delovnega okolja in majhna možnost odločanja/kontrole 
(nezadovoljstvo s službo, visoka napetost), 

- visoke zahteve delovnega okolja in velika možnost odločanja (visoka motivacija), 
- nizke zahteve delovnega okolja in velika možnost odločanja (nizka napetost, 

izgubljanje interesa), 
- nizke zahteve delovnega okolja in majhna možnost odločanja (nizka motivacija, 

pasivnost, dolgčas). 
Menim, da se zaposleni v interventnih službah največkrat spopadajo z visokimi zahtevami 
delovnega okolja in majhno možnostjo odločanja oziroma kontrole ter z visokimi zahtevami 
delovnega okolja in veliko možnostjo odločanja. Predvsem gasilci in reševalci se 
vsakodnevno večkrat spopadajo s stresnimi situacijami, ki so lahko obvladljive ali pa tudi ne. 
Specialci imajo visoke zahteve delovnega okolja (posebne, tajne naloge) in nepredvidljivo 
                                                 
10 Ang. izraz: Job Demand–Control Model (op. av.) 
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možnost odločanja. Pri vojakih pa se na misijah lahko pojavijo nizke zahteve delovnega 
okolja in majhna možnost odločanja (dolgčas).  
 
Stres na delovnem mestu se lahko zmanjša z odpravljanjem negativnih dejavnikov okolja in 
dela (ustrezna organizacija dela, dolgoročno kadrovanje, sistem ocenjevanja učinkovitosti, 
razporejanje delovnega časa, razporejanje odgovornosti, strokovna izobraževanja, 
izobraževanje o obvladovanju stresa) in z vlaganjem v človeka (svetovanje posameznikom pri 
reševanju njihovih problemov, seznanjanje s tehnikami sproščanja, odpravljanje konfliktov v 
medsebojni komunikaciji, gradnja medsebojnega zaupanja, samoocenjevanje razpoložljivosti) 
(Molan, 1994). Burger (2012) meni, da je težko napovedati, kateri zaposleni bo doživel 
travmo po travmatičnem dogodku in kateri ne. Dodaja (prav tam), da je preko izobraževanj in 
usposabljanj možno preprečiti travmo pri posamezniku. Meni (prav tam), da je moralna 
odgovornost delodajalca, da zaposlene pripravlja na travmatičen dogodek in da jih podpira, ko 
se je tak dogodek že zgodil. Preventiva za preprečitev razvoja posttravmatske stresne motnje, 
povezane s službo, vključuje dobro organizacijsko in psihosocialno delovno okolje, 
sistematično usposabljanje zaposlenih, socialno podporo sodelavcev in nadrejenih ter ustrezno 
spremljanje zaposlenih po kritičnemu dogodku (Skogstad idr., 2013). Glede socialne podpore 
je Soir (1997, v Burger, 2012) ugotovil, da so takoj po travmatičnem dogodku prva opora 
sodelavci, nato družina in nato šef. Po nekaj tednih je najpomembnejši šef, nato družina in 
kasneje sodelavec.  
 
1.4 Obvladovanje stresa 
 
Obvladovanje stresa se začne, ko posameznik ocenjujejo situacijo kot stresno (Latack in 
Havlovic, 1992). Obvladovanje stresa je prizadevanje obvladovanja zahtev okolja, ki 
presegajo posameznikove osebne vire (Lazarus in Folkman, 1984). Je kompleksno in večina 
ljudi uporablja osnovne strategije spoprijemanja s stresom (Lazarus, 1993). Dewe (1987, v 
Latack in Havlovic, 1993) opiše spoprijemanje kot aktivni ali pasivni poskus, s katerim se 
odzivamo na grozeče situacije, s ciljem odstraniti grožnjo ali zmanjšati nelagodje. Lazarus in 
Folkman (1984) ločita dve skupini strategij spoprijemanja s stresom: problemsko 
osredotočene strategije in čustveno osredotočene strategije spoprijemanja. Pravita (prav tam), 
da je spoprijemanje s stresom odvisno od presoje, ali se lahko naredi karkoli, da se situacija 
spremeni. V primeru, da posameznik presodi, da so možne spremembe, prevladajo 
problemsko osredotočene strategije spoprijemanja. V primeru, da posameznik presodi, da ne 
more ničesar storiti, prevladajo čustveno osredotočene strategije spoprijemanja. Razlika med 
skupinama je samo v interpretaciji dogodka (prav tam). Lazarus (1993) uspešnost načinov 
obvladovanja stresa razlikuje glede na vrsto stresnega dogodka, tipa osebnosti in modalitete 
(dobro počutje, socialno delovanje). Nekaj je lahko uspešno v enem okolju, v drugem okolju 
pa ima lahko nasprotni učinek.  
 
Teorijo samoučinkovitosti je razvil Bandura (1986, v Vlasceanu, 2013). Samoučinkovitost 
predstavlja posameznikovo samokontrolo čustev, kar lahko prinese veliko prednosti v stresnih 
situacijah in spopadanju z njimi. Samoučinkovitost temelji na preteklih izkušnjah, socialnem 
oblikovanju in družbenem pritisku, fizioloških ter čustvenih stanjih. Vsi ti vidiki so odvisni od 
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našega kognitivnega vrednotenja. Pretekle izkušnje oblikujejo naše vedenje, ki spreminja naš 
način reševanja novih situacij. V primeru, da ima posameznik kar nekaj neuspehov, potem se 
bo razvila negativna izkušnja. Pozitivne povratne informacije bodo povečale naš občutek 
samoučinkovitosti, medtem ko bodo negativne povratne informacije zmanjšale ta občutek. 
Način razmišljanja vpliva na naše fiziološko in čustveno stanje. Posameznik, ki ocenjuje, da 
se v določenih aktivnostih slabše odreže, je izpostavljen višji stopnji stresa, kar lahko vpliva 
na njegovo zdravje. Posameznik, ki se ima za učinkovitega, se bo bolje spoprijemal s stresom 
in bo bolj osredotočen na dnevne aktivnosti (prav tam).  
 
Vsak posameznik ima različne načine obvladovanja stresa. Lahko si pomaga s telesno 
aktivnostjo, različnimi tehnikami sproščanja, poslušanjem glasbe, druženjem z družino ali/in 
prijatelji, umetnostjo, vero, dopustom, humorjem … Pomembno je, da vsak posameznik najde 
način, ki mu najbolj ustreza. Telesna aktivnost je lahko individualna (tek, kolesarjenje, hoja v 
hribe) ali kolektivna (igre z žogo, tenis). Access Health Inc. (v Shantz, 2002) našteje tehnike 
sproščanja: globoko dihanje, ki sprosti napete mišice, progresivna mišična relaksacija, 
meditacija, joga, vizualizacija. Progresivna mišična relaksacija je tehnika, s katero se naučimo 
sprostiti mišice na dveh nivojih: najprej napnemo vsako mišično skupino posebej v telesu, 
nato pa napetost sprostimo in zaznavamo občutke ob sproščanju mišic (Malačič Kladnik, 
2011). Bistveno je začutiti razliko med napetostjo in sproščenostjo (Access Health Inc. v 
Shantz, 2002). Pri meditaciji so pomembni štirje elementi: mirna okolica, osredotočenost, 
odnos in udoben položaj (prav tam). Čuječnost je vrsta meditacije, je »nepresojajoče, 
sprejemajoče zavedanje dogajanja v sedanjem trenutku … Posameznik opazuje svoje misli, 
čustva s položaja nepristranskega opazovalca, brez poskusov, da bi jih spremenil ali se jim 
izognil« (Černetič, 2005, str. 73). Poleg naštetega posamezniku pri obvladovanju stresa lahko 
pomaga avtogeni trening, ki ga je razvil nemški nevrolog Schultz in ga opisal kot 
samohipnozo (Linden, 2007). Lahko pa mu je pri spoprijemanju s stresom v pomoč tapkanje 
oziroma tehnika EFT (tehnika čustvenega osvobajanja), ki je psihološka akupresura oziroma 
akupunktura brez igel, saj se namesto njih uporablja prste in sočasno še verbalno 
komunikacijo (Padubsky, 2011). Vsi našteti načini obvladovanja stresa imajo lahko ob 
nepravilni uporabi, pretiranem udejstvovanju tudi negativne učinke na posameznika.  
 
2 PSIHOLOŠKA TRAVMA 
 
Vzporedno s stresom se lahko pojavi tudi psihološka travma. Zaposleni v interventnih službah 
so pogosto izpostavljeni tako stresnim kot travmatičnim dogodkom. Anica Mikuš Kos in Vera 
Slodnjak (2000, str. 11) travmatičen dogodek opredeljujeta kot dogodek, »katerega stvarne 
razsežnosti po svoji naravi ali po svoji intenziteti presegajo običajna stresna doživljanja in pri 
skoraj vseh ljudeh povzročajo grozo, trpljenje in psihofiziološke motnje … Med travmatskim 
in stresnim dogodkom je glavna razlika v naravi in intenziteti dogodka.« Judith Herman 
(1997) omenja, da travmatični dogodki prevladajo običajni sistem skrbi, ki daje občutek 
kontrole, povezanosti in pomena. So izredni, ne zato, ker se redko pojavijo, ampak zato, ker 
prevladajo normalne odzive ljudi na življenje. Maja Rus Makovec (2003) pa izpostavi, da se 
je travmatični dogodek zgodil v preteklosti, psihološka travma pa vztraja v sedanjosti.  
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Psihološka travma »je poseben odnos med posameznikom in okoljem, človek ga zazna ali 
ocenjuje kot dogajanje, ki hudo ogroža in presega njegove obrambne ali obvladovalne 
zmogljivosti« (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 12). Je »neprijetno čustveno doživetje, ki 
ima dolgo trajajoče učinke na duševnost« (Allen, 2001, v Rus Makovec, 2003, str. 18). Vsak 
posameznik subjektivno doživlja objektiven dogodek, kar pomeni, da so pomembne 
individualne značilnosti posameznika (Rus Makovec, 2003). Značilnosti psihološke travme 
so: izjemno ogrožajoč dogodek, občutek nezmožnosti obvladovanja situacije, občutek 
intenzivnega strahu, občutek nemoči, izguba kontrole, občutek tesnobe in krivde, moteno 
vsakodnevno delovanje (težave v odnosih, spremenljivo vedenje) (Andreasen, 1985, v 
Herman, 1997; Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Priscilla Dass-Brailsford (2007) tako opredeli 
značilnosti oziroma posledice travme: fizične (npr. razbijanje srca), psihološke/čustvene (npr. 
depresija), kognitivne (npr. težave s koncentracijo), vedenjske (npr. odtujitev od ljudi) in 
duhovne (npr. občutek, da je življenje nesmiselno). 
 
Maja Rus Makovec (2003) deli travmo na »neosebno« in »medosebno«. Neosebna travma ni 
bila povzročena s strani osebe, ampak so jo povzročile naravne katastrofe (poplave, požari, 
potresi, viharji). Medosebna travma pa izvira iz bližnjih ali zunanjih odnosov (telesni napadi, 
posilstva, umori, smrt bližnjega, politično nasilje, diskriminacija, vojna). Izpostavi (prav tam), 
da so določene travmatične izkušnje lahko neosebne ali medosebne, na primer prometna 
nesreča, povzročena zaradi spleta okoliščin (neosebna travma) ali vinjenosti voznika 
(medosebna travma). Cvetek (2009) omenja, da veliko avtorjev deli travme na travme z 
velikim T, ki dosegajo kriterije za razvoj posttravmatske stresne motnje (PTSM) po DSM-IV, 
in travme z malim t, ki teh kriterijev ne dosegajo.  
 
Kratkotrajne posledice travmatičnega dogodka trajajo do enega meseca, temu sledi okrevanje, 
nato normalizacija psihičnega in socialnega delovanja ter na koncu shranitev dogodka v 
spomin, vendar to ne vpliva na posameznikovo delovanje. Prisotnost dolgotrajnih posledic 
travmatičnega dogodka, ki trajajo dlje kot en mesec, pa vplivajo na razvoj posttravmatske 
stresne motnje (PTSM) (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Trajanje PTSM je odvisno od narave 
in intenzitete travmatskega dogodka, števila in trajanja dogodkov, od časa, ki je pretekel med 
travmatskim dogodkom in ugotavljanjem psihičnega stanja, psihosocialnega delovanja, 
konteksta dogajanja, okoliščin življenja po travmatskem dogodku (Mikuš Kos, 2001). 
Faktorji, ki vplivajo na razvoj PTSM, so intenzivnost, osebnost, kognitivni stil, odnos s 
storilcem, nadaljevanje izpostavljenosti dogodku, fizična poškodba, starost, socialna podpora, 
pogosti sprožilci, ki spominjajo posameznika na travmatičen dogodek, poročanje medijev, 
obletnica dogodka, doživljanja travm v preteklosti, izkušnje izgub (Dass-Brailsford, 2007). 
PTSM se razvije ob izpostavljenosti smrti ali grožnji s smrtjo, resnim poškodbam ali 
spolnemu nasilju na enega ali več načinov (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, 2013): 
1. način: neposredno doživljanje travmatičnega dogodka. 
2. način: posredno doživljanje travmatičnega dogodka (priča dogodku), ki se je zgodil drugim. 
3. način: izvedeti, da se je travmatičen dogodek zgodil bližnjemu družinskemu članu ali 
bližnjemu prijatelju. 
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4. način: doživljati ponavljajočo se izpostavljenost podrobnostim travmatičnega dogodka (npr. 
prvi posredovalci: policisti so večkrat izpostavljeni podrobnostim spolnega nasilja nad otroki).  
 
Menim, da se zaposleni v interventnih službah lahko srečajo z vsemi štirimi načini: lastna 
poškodba, posredno doživljanje travmatičnega dogodka (priča trpljenju drugih), izvedeti in/ali 
celo priti na kraj dogodka, kjer je poškodovan, mrtev družinski član, prijatelj in kot prvi 
posredovalci so izpostavljeni podrobnostim travmatičnega dogodka. To, da se jim PTSM 
lahko razvije zaradi vseh naštetih načinov, potrjuje, da je v interventnih poklicih prisotna 
visoka stopnja stresa. 
 
Znaki PTSM se delijo v tri skupine (Herman, 1997): 

- pretirana vzburjenost: odraža trajno pričakovanje nevarnosti, 
- podoživljanje: odraža trajen spomin travmatičnega dogodka, 
- izogibanje in otopelost: odraža otopel odziv, reakcijo predaje. 

 
V nadaljevanju bom naštela znake PTSM za vsako skupino posebej, ki so opisani v priročniku 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013). Izrazite spremembe v 
vzburjenosti in odzivnosti, povezane s travmatičnim dogodkom, so: razdražljivo obnašanje in 
jezni izbruhi (z malo ali brez provokacije, ponavadi izraženi kot verbalna ali fizična agresija 
proti ljudem ali predmetom), nezaupanje ali samouničujoče vedenje, pretirana previdnost, 
pretirana prestrašenost, težave s koncentracijo, motnje spanja. Podoživljanje travmatičnega 
dogodka se odraža preko: vsiljenih spominov o dogodku, ponavljajočih se sanj, katerih 
vsebina je povezana z dogodkom, »flashbackov«, v katerih se posameznik počuti ali deluje, 
kot da bi se pojavil travmatičen dogodek, intenzivnega ali dolgotrajnega distresa ob 
izpostavljenosti notranjim ali zunanjim znakom, ki so podobni travmatičnemu dogodku, 
fizioloških reakcij na notranje ali zunanje znake, ki simbolizirajo ali so podobni 
travmatičnemu dogodku. Tretja skupina zajema vztrajno izogibanje stresnim spominom, 
mislim ali čustvom o travmatičnem dogodku, prizadevanje, da bi se izognili zunanjim 
dejavnikom (ljudem, krajem, pogovorom, aktivnostim, situacijam), ki povzročajo stresne 
spomine, misli ali čustva o travmatičnem dogodku in otopelost (dolgotrajna nezmožnost 
doživljanja pozitivnih občutkov sreče, zadovoljstva, ljubezni) (prav tam). 
 
Policisti, gasilci in reševalci so velikokrat izpostavljeni travmatičnim dogodkom (naravne 
nesreče, smrti otrok), ki zadostujejo kriterijem za razvoj PTSM (McFarlane, Williamson in 
Barton, 2009; Skogstad idr., 2013). O prisotnosti PTSM med interventnimi delavci govori več 
raziskav. V Avstraliji je bila med gasilci izvedena raziskava med usposabljanjem (N = 82) in 
po šestih mesecih zaposlitve oziroma po izpostavljenosti travmi (N = 68). Pri nikomur ni bila 
zaznana PTSM, vendar je raziskava pokazala, da je zaradi slabe samopodobe več možnosti za 
razvoj PTSM in da slaba ocena o sebi vpliva na spoprijemanje s stresom (Bryant in Guthrie, 
2005). V Angliji v Lancashiru je od 100 gasilcev 30 % izražalo znake distresa, 4 % pa znake 
PTSM, od tega 2 % z visoko stopnjo tveganja (Khan idr., 2017). V slovenski vojski je četrtina 
od 390 anketiranih pripadnikov SV imela izkušnjo s travmatičnim dogodkom in ena oseba je 
dosegla kriterije za PTSM (Selič, Rus Makovec in Petek, 2008).  
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3 KRIZNE INTERVENCIJE 
 
»Krizne intervencije so strokovni napori pomagati človeku v kriznem stanju, da lažje preživi 
to stanje ter da preprečimo njegove neugodne zaplete in posledice« (Škodlar in Zajc, 2004, 
str. 34). Krizna intervencija je kratkotrajna in aktivna podpora, ki je nudena posamezniku ali 
skupini pod velikim stresom. Ni psihoterapija, ampak podporni proces, ki pomaga 
pretresenim posameznikom, dokler se težava ne umiri in se lahko začnejo sami spopadati s 
situacijo (Mitchell, 2016). 
 
Trije primarni cilji krizne intervencije so zmanjšati čustveno napetost takoj po kritičnem 
dogodku, lajšati obnovo prilagoditvenih funkcij in identificirati ljudi, ki potrebujejo dodatno 
pomoč ter zagotoviti ustrezne napotitve (Mitchell in Visnovske, 2015, v Mitchell, 2016). 
Škodlar in Zajc (2004) podobno opredelita cilje krizne intervencije: razbremenitev 
čustvenega, miselnega in telesnega področja posameznika, pomoč k samopomoči 
posameznika, podpora pri iskanju moči in potencialov, obnovitev samopodobe, 
osredotočenost na aktualne reakcije na sprožilni dogodek, motivacija za izboljšanje kvalitete 
življenja. Cilji so zajeti tudi znotraj ključnih načel za strokovnjaka, ki izvaja krizne 
intervencije: pravilna ocena posameznika (vsak posameznik je edinstven, zato se je treba 
izogniti posploševanju), hitro in kreativno razmišljanje, ostati miren in zbran (prava mera 
empatije in distance), vodenje in ne reševanje, osredotočenost na povrnitev moči in kontrole 
posameznika, osredotočenost na sedanjost, podpora posamezniku, holističen pogled na 
posameznika, nujne izkušnje svetovanja (Shapirro in Koocher, 1996, v Dass-Brailsford, 
2007). 
 
Obstaja sedem načel krizne intervencije: preprostost (posamezniki se med krizo odzivajo na 
preproste in kompleksne stvari), kratkost (kratkotrajne, tri do pet srečanj), inovativnost (tisti, 
ki nudijo pomoč, morajo biti kreativni, da obvladajo edinstvene in čustveno boleče situacije), 
praktičnost (praktični predlogi), izvedba v znanem okolju (cona udobja posameznika), 
aktualnost (hitro posredovanje, saj kasnejša posredovanja povzročajo več bolečine in težav), 
pričakovanje (realna pričakovanja s pozitivnim izidom) (Mitchell in Visnovske, 2015, v 
Mitchell, 2016).  
 
Mitchell (2016) je razvil obširen, celosten, sistematičen in večkomponentni skupek tehnik 
krizne intervencije, ki se imenuje obvladovanje stresa ob kritičnih dogodkih (CISM11). 
Določene tehnike se opravijo pred kritičnim dogodkom (preventivno izobraževanje, program 
razvoja, trening odpornosti, strateško načrtovanje), nekatere med kritičnim dogodkom 
(načrtovane določene strategije spoprijemanja s stresom, individualna krizna intervencija, 
demobilizacija) in nekatere po kritičnemu dogodku (skupinski razbremenilni pogovor, 
strnjena psihološka integracija travme, individualna podpora, nadaljevanje pomoči).  Nekatere 
tehnike krizne intervencije so namenjene posameznikom, druge skupinam in nekatere za 
podporo družinam in organizacijam. Ne uporabljajo se enake tehnike za podporo 

                                                 
11 Ang. izraz: Critical Incident Stress Management (op. av.) 



 11

posameznikom in podporo skupinam. Ekipa CISM je sestavljena iz strokovnjakov za duševno 
zdravje, zaupnikov in duhovnikov, ki so se izobrazili na področju CISM. Pomoč nudijo 
zaposlenim v interventnih službah, ki so se spopadli s kritičnim dogodkom (prav tam). 
Izpostavila in podrobneje opisala bom tri tehnike krizne intervencije CISM: tovariško pomoč, 
skupinski razbremenilni pogovor in strnjeno psihološko integracijo travme.  
 
3.1 Tovariška pomoč  
 
Burger (2012) kot enega izmed elementov psihosocialne podpore na delovnem mestu 
izpostavi tovariško pomoč.12 Tovariška pomoč je razbremenilni pogovor med sodelavcem, ki 
je zaupnik, in sodelavcem, ki je doživel travmatičen dogodek (Lavrič, 2012). Namen 
tovariške pomoči je zagotavljanje praktične pomoči, pospeševanje zdravega okrevanja, 
zgodnja identifikacija možnih problemov in pravočasna napotitev k profesionalni pomoči, 
spremljanje procesa okrevanja, aktiviranje socialne mreže in pozornost na negativne reakcije 
iz okolja (Burger, 2012). Tovariška pomoč ne obstaja v vseh evropskih državah oziroma vsaj 
ne v vseh uniformiranih poklicih in ni terapevtska pomoč, saj terapijo lahko vodi samo 
terapevt. Če bi zaupniki izvajali terapijo, bi travmo lahko samo poslabšali, saj niso izurjeni za 
izvajanje terapije (prav tam). 
 
Burger (2012) omenja, da je od države do države različno, kdo je zaupnik. Državam je 
skupno, da je sprejet, spoštovan in zaupanja vreden med kolegi, močna in odločna osebnost, 
zna poslušati ter je empatičen. Obstajajo razlike med državami: v Kanadi mora biti zaupnik 
zdravljen (depresija, anksioznost, odvisnost), saj naj bi zaradi tega bolje razumel sodelavca s 
težavami, v Nemčiji in na Danskem pa tak pristop ni uporabljen, saj so mnenja, da bi se na tak 
način moral zaupnik ponovno spopadati s svojo travmo in bi se preveč osebno vpletel v 
zadevo. Na Nizozemskem sta tovariška pomoč in profesionalna pomoč ločeni, v Belgiji in v 
Franciji pa potekata istočasno (policisti so po potencialnem travmatičnem dogodku povabljeni 
k psihologu na svetovanje) (prav tam). V Sloveniji je tovariška pomoč opisana v Smernicah 
za psihološko pomoč reševalcem – sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Lavrič, 2012). Pogoji za zaupnike so: starejši od 30 let, najmanj pet let operativnih izkušenj, 
empatičnost ter usposobljenost za opravljanje razbremenilnih pogovorov. V primeru, da je 
zaupnik v stiski in potrebuje pomoč, se lahko obrne na zunanje svetovalce (prav tam). Leta 
2012 je bilo izvedeno prvo usposabljanje zaupnikov znotraj sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami s pomočjo švedskih strokovnjakov in slovenske policije (Lavrič in Štirn, 
2016), kjer je tovariška pomoč uveljavljena od leta 2010 po vzoru avstrijske policije (Lavrič 
in Vovko, 2016). Po končanem usposabljanju je začelo nuditi psihološko podporo sodelavcem 
39 zaupnikov poklicnih gasilcev in šest zaupnikov operaterjev v centrih za obveščanje 
(Lavrič, 2014). Zanimivo je, da kljub temu, da so v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (gasilci) kasneje začeli z usposabljanji zaupnikov, jih je v policiji manj. Ob koncu 
leta 2015 je bilo v policiji devet policijskih zaupnikov in devet kandidatov za zaupnike 
(Lavrič in Vovko, 2016). Druga zanimivost je, da je zaposlenih policistov skoraj desetkrat več 

                                                 
12 Ang. izraz: Peer Support (op. av.) 
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kot poklicnih gasilcev (O slovenski policiji, b.d.; R. Napotnik, osebna komunikacija, 19. 10. 
2017), vendar je kljub temu zaupnikov pri policistih manj. Nikjer v literaturi ni zapisano, da je 
od leta 2016 šest usposobljenih zaupnikov prisotnih tudi na Reševalni postaji Ljubljana (T. 
Posavec, osebna komunikacija, 3. 7. 2018). V Sloveniji je tovariška pomoč uveljavljena pri 
policistih, gasilcih in reševalcih, vendar ne v vseh brigadah in postajah. 
 
Kljub razširjenosti tovariške pomoči v organizacijah po svetu, kjer so zaposleni velikokrat 
izpostavljeni travmatičnim dogodkom, ni veliko soglasnosti glede osnovnih konceptov 
tovariške pomoči in zato so leta 2012 naredili mednarodno raziskavo (Creamer idr., 2012). 
Raziskava je bila izvedena v sedemnajstih državah in je zajemala dvaindevetdeset kliničnih 
psihologov, raziskovalcev in zaupnikov praktikantov. Sodelovali so v trikrožnem spletnem 
procesu Delphi, kjer so ocenjevali pomembnost izjav iz obstoječe literature (prav tam). 
Soglasje je bilo doseženo za dvainšestdeset od sedeminsedemdesetih (81 %) izjav. Na podlagi 
teh izjav je bilo razvitih osem ključnih priporočil (prav tam): 
 
 1. Cilji tovariške pomoči: zaupniki morajo biti empatični, znati dobro poslušati, zagotoviti 
nizko stopnjo psihološke intervencije, identificirati sodelavce, ki bi lahko ogrožali samega 
sebe ali druge, in olajšati poti do profesionalne pomoči.  
2. Izbira zaupnikov: posameznik mora biti član ciljne populacije, imeti izkušnje z delom ciljne 
populacije, biti spoštovan s strani sodelavcev in mora prestati intervju s strani ustrezno 
sestavljene komisije. 
3. Usposabljanje zaupnikov: morajo biti poučeni o osnovnih znanjih, da izpolnijo svojo vlogo 
(poslušanje, psihološka prva pomoč, informacije o možnostih napotitve naprej), morajo 
spoznati specifične standarde pred začetkom dela zaupnika in morajo sodelovati na 
usposabljanju in superviziji. 
4. Strokovnjaki za duševno zdravje: morajo zasedati pozicijo kliničnega direktorja in biti 
vključeni v supervizije in usposabljanje.  
5. Vloga zaupnikov: znati poiskati nasvet specialista in ponuditi možnosti napotitve naprej pri 
bolj zapletenih primerih ter ohranjati zaupnost (razen ko prosi za nasvet strokovnjaka za 
duševno zdravje in/ali v primerih, ko bi posameznik lahko ogrožal sebe ali druge). 
6. Dostop do zaupnikov: zaupniki bi morali biti ponujeni kot prva možnost pomoči po 
izpostavitvi travmatičnemu dogodku, razen če zaposleni prosi drugače. Zaposleni bi morali 
sami izbrati, h kateremu zaupniku želijo iti. 
7. Skrb za zaupnike: da niso dosegljivi na telefon 24 ur na dan, da imajo lahek dostop do 
pomoči strokovnjakov, če jo potrebujejo, da imajo lahek dostop do nasvetov strokovnjakov in 
da se redno udeležujejo supervizij. 
8. Evalvacija programa: programi tovariške pomoči morajo imeti jasne cilje. Zunanji, 
neodvisni ocenjevalci morajo oceniti programe in evalvacija mora vključevati kvalitativne in 
kvantitativne povratne informacije uporabnikov. Objektivni indikatorji, kot so izostajanje od 
dela, fluktuacija zaposlenih, delovna uspešnost in morala zaposlenih, niso primarni cilji 
programov, vendar se podatki lahko zbirajo kot del evalvacije.  
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3.2 Skupinski razbremenilni pogovor 
 
Skupinski razbremenilni pogovor13 je krajša oblika strnjene psihološke integracije travme. 
Izveden mora biti čim hitreje po kritičnem dogodku z majhno skupino posameznikov, ki so 
sodelovali pri istem travmatičnem dogodku. Zaradi hitre izvedbe skupinskega 
razbremenilnega pogovora se ta ne dotika čustvenega vidika tako kot pri strnjeni psihološki 
integraciji travme. Takojšnja intervencija omogoča posameznikom, da govorijo o stresni 
izkušnji, preden imajo možnost ponovno razmišljati o kritičnem dogodku in si ga morda 
napačno razlagati. To je najverjetneje bolj koristno kot čakati 24 ur in organizirati strnjeno 
psihološko integracijo travme. Izbira pravega trenutka je najbolj pomembna. Za učinkovit 
»defusing« (skupinski razbremenilni pogovor) je pomembno, da je izveden tri do osem ur po 
dogodku. Po štiriindvajsetih urah ne bo več tako uspešen, da bi imel učinek. Izvaja se ga pri 
posameznikih doma, v cerkvah, učilnicah in hotelih. Pomembno je, da je okolje nevtralno, 
tiho in zasebno, stran od kraja dogodka. Je spontan pogovor s tremi glavnimi deli: uvod, 
raziskovanje in informiranje (Mitchell in Everly, 1997). Namen pogovora je, da vsak pove, 
kaj se je zgodilo, kakšen je bil njegov odziv, in da dobijo informacije o stresnih reakcijah in 
samopomoči (Lavrič, 2012). Traja 20 do 60 minut. Če se »defusing« ne uporablja pravilno, je 
lahko neučinkovit ali škodljiv. Nepravilna uporaba zajema izvajanje »defusinga« šele nekaj 
dni po dogodku ali pa po koncu vsake izmene; prav tako se ga ne sme uporabljati kot 
zamenjavo za psihoterapijo (Mitchell in Everly, 1997). 
 
3.3 Strnjena psihološka integracija travme 
 
Strnjeno psihološko integracijo travme (CISD14) je razvil Mitchell leta 1974 za uporabo v 
majhnih homogenih skupinah (reševalci, gasilci, policisti), ki so bile izpostavljene kritičnim 
dogodkom. Namenjena je informiranju in opolnomočenju homogene skupine po 
izpostavljenosti kritičnemu dogodku. Poskuša povečati odpornost posameznikov na stresne 
reakcije in lajšati okrevanje po kritičnem dogodku. CISD ni samostojen proces, ampak poteka 
skupaj z drugimi tehnikami krizne intervencije in ne vsebuje prvin psihoterapije. Pogoji za 
CISD so majhne homogene skupine (okrog 20 ljudi), člani skupine ne smejo biti več vpleteni 
v situacijo, člani skupine so morali biti izpostavljeni kritičnemu dogodku na enaki ravni, 
skupina mora biti psihološko pripravljena in ne tako izčrpana in pretresena, da posamezniki 
ne bi mogli sodelovati v pogovoru. CISD je voden s strani specifično usposobljene ekipe dveh 
do štirih ljudi, odvisno od velikosti skupine. En član ekipe zadostuje za 5 do 7 članov skupine. 
Najmanjša ekipa sta dva posameznika, eden je strokovnjak za duševno zdravje, drugi pa 
zaupnik. Ponavadi CISD ni prva intervencija, ki sledi kritičnemu dogodku, ampak se izvede 
24 do 72 ur po dogodku. Traja približno od ene do treh ur. Po CISD so pogoste individualne 
krizne intervencije (Mitchell, b.d.). 
 
 

                                                 
13 Ang. izraz: Defusing (op. av.) 

14 Ang. izraz: Critical Incident Stress Debriefing (op. av.).  
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Obstaja sedem faz CISD (Mitchell, b.d.): 
1. Uvod: predstavniki ekipe se predstavijo in opišejo proces. Prostovoljno sodelovanje, 
diskretnost. 
2. Dejstva: opis dejstev, kaj se je zgodilo. Na začetku je lažje samo govoriti o tem, kaj se je 
zgodilo, in pozneje opisati vpliv dogodka na posameznike. Pomembna faza za zmanjšanje 
anksioznosti in dajanje občutka, da ima skupina kontrolo nad pogovorom.  
3. Misli: opisati misli, povezane z dogodkom. 
4. Reakcije: opisati vpliv dogodka na posameznike. Lahko se pojavijo jeza, frustracija, žalost, 
izguba, zmedenost in druga čustva (najbolj pomembna faza).  
5. Simptomi: opisati kognitivne, fizične, čustvene in vedenjske simptome, ki so jih doživljali, 
odkar se je dogodek končal. 
6. Edukacija: predstavniki ekipe normalizirajo simptome, ki so jih posamezniki izpostavili, 
zagotovijo razlage posameznikovih reakcij in podajo informacije o obvladovanju stresa. 
7. Ponovna vključitev: postavljanje vprašanj posameznikov skupine. Člani ekipe povzamejo, 
o čem so govorili na CISD. Skupini so predstavljene razlage, informacije, napotki, misli. 
 
V Sloveniji so na podlagi rezultatov študije predlagali naslednje stopnje: uvod, dejstva, 
doživljanje, simptomatika, edukacija in ponovna vključitev (Svetina, 2007, v Lavrič, 2012). V 
nemški vojski izvajajo strnjeno psihološko integracijo travme v petih stopnjah: stabilizacija 
položaja, priznavanje krize, normalizacija simptomov, spodbujanje učinkovitih tehnik 
soočanja, obnavljanje neprizadetih funkcij ali neposredno zagotavljanje pomoči (Naglič, 
2008). Opazila sem, da je vsebina CISD povsod enaka, samo poimenovanje stopenj je 
drugačno.  
 
Mitchell (2003) je naredil obsežno raziskavo o tem, kaj je vzrok za pozitivne in negativne 
rezultate o CISM in CISD, izvedenih v praksi. Ugotovil je (prav tam), da so pri negativnih 
rezultatih raziskav uporabljeni napačni pogoji: neizobražene vodje programa CISD, 
neupoštevanje standardov (npr. skupinska intervencija in ne individualna), neprimerna izbira 
populacije (neposredno udeležene žrtve), neprimerne okoliščine, uporaba CISD za stvari, za 
katere ni izoblikovan (zdravljenje depresije ali psihiatričnih motenj), nerealna pričakovanja, 
kaj lahko CISD doseže. Večina neuspešnih raziskav je uporabila CISD individualno in ne 
skupinsko ter ga uporabila kot psihoterapijo, za kar pa CISD ni izoblikovan. 
 
4 INTERVENTNE SLUŽBE 
 
Osnovni namen interventnih služb je izvajanje interventnih ukrepov za zavarovanje življenja 
in premoženja (Mudri in Razpet, 2012). Možne psihosocialne posledice stresnih situacij za 
zaposlene v interventnih službah so disfunkcionalno vedenje, anksioznost, uporaba 
nedovoljenih substanc, problemi v zasebnem življenju, akutna stresna motnja, posttravmatska 
stresna motnja, depresija, nespečnost, zato je ob takšnih pojavih zaposlenim treba zagotoviti 
profesionalno pomoč (Burger, 2012). Čeprav je stres zaposlenih v interventnih službah že od 
nekdaj prisoten, temu niso posvečali pozornosti, dokler ni Ameriško psihiatrično združenje na 
kratko omenilo stresa interventnih delavcev v priročniku o psihološki prvi pomoči ameriškega 
Rdečega križa iz leta 1964 (American Psychiatric Association, 1964, v Mitchell, 2016). Pred 
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tem je bil njihov stres označen kot nekaj, kar je del službe. Splošno prepričanje je bilo, da če 
se ljudje nočejo izpostavljati travmatičnim dogodkom, potem ne bodo izbrali poklica v 
interventnih službah (Mitchell, 2016). V nadaljevanju bom predstavila izbrane interventne 
službe. Opisala bom njihove naloge, potek izobraževanja in psihosocialno pomoč, nudeno s 
strani obstoječih podpornih mrež. 
 
4.1 Specialna enota Policije15 
 
Specialna enota Policije je umeščena v Upravo za policijske specialnosti (GPU) (Specialna 
enota, b.d.). Glavne naloge specialne enote Policije so protiteroristično delovanje, sodelovanje 
pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj in pri varovanju najvišjih državnih predstavnikov, 
varovanje določenih objektov, sodelovanje s policijo, ustrezno usposabljanje pripadnikov 
specialne enote, vzdrževanje opreme enote ter druge naloge, ki jih določi generalni direktor 
policije (Specialna enota, b.d.). Kdor želi postati specialec, se mora najprej prijaviti na razpis 
za prosta delovna mesta v specialni enoti in zadovoljevati določene pogoje (izobrazba, 
delovne izkušnje, disciplinska nekaznovanost …) (Kadrovanje, b.d.). Po uspešni prijavi sledi 
selekcijski postopek, ki je sestavljen iz naslednjih sklopov (Kadrovanje, b. d.; Sušnik in 
Vovko Bergant, 2011): preizkus fizičnih zmogljivosti, preizkus streljanja, selekcijski 
razgovor, zdravstveni pregled, psihološki pregled, varnostno preverjanje. Tisti, ki prestanejo 
selekcijski postopek, nadaljujejo s sedemmesečnim osnovnim usposabljanjem (Sušnik in 
Vovko Bergant, 2011). Sedemmesečno osnovno usposabljanje se deli na petmesečno splošno 
uvodno usposabljanje in dvomesečno osnovno usposabljanje s specialističnih področij (prav 
tam). Petmesečno uvodno usposabljanje zajema taktiko, vaje v streljanju, telesno pripravo, 
splošno in psihološko usposabljanje (Tavčar, 2004). Prva dva meseca se povečuje fizično 
zmogljivost posameznikov (Sušnik in Vovko Bergant, 2011), nato pa se začne 
dvanajstdnevno terensko usposabljanje, ki je izjemno fizično in psihično naporno (Tavčar, 
2004). Po končanem terenskem delu v izrednih razmerah se spoznajo s postopki, ki jih izvaja 
specialna enota (prav tam). Po uspešno opravljenem prvem delu sledi dvomesečno osnovno 
usposabljanje, kjer se učijo specialističnih znanj (potapljanja, protibombne zaščite …) (Sušnik 
in Vovko Bergant, 2011). Poleg tega spoznajo različne tehnike sproščanja, načine reševanja 
medosebnih konfliktov in kako ravnati z ljudmi v kriznih situacijah (Miklavžin, 2003). Postati 
specialec ni enostavno, zato jih veliko ne dokonča usposabljanja, enkrat se je celo zgodilo, da 
nihče ni zaključil osnovnega usposabljanja (Tavčar, 2004). 
 
4.1.1 Psihosocialna pomoč pripadnikom specialne enote Policije 

 
Za psihološko podporo zaposlenih v specialni enoti skrbi ena psihologinja. Vodi tedenske 
protistresne delavnice in individualne ali skupinske pogovore. Sodeluje pri  selekcijskem 
postopku izbora kandidatov in na uvodnem usposabljanju (Tavčar, 2004). Omenjena 
psihologinja Elizabeta Vovko zagotavlja psihološko podporo tudi preostalim zaposlenim v 

                                                 
15 V empiričnem delu magistrskega dela bom vključila intervjuje, opravljene s specialci leta 2014, zato se mi zdi 
smiseln kratek opis. Za več informacij o specialni enoti Policije pa priporočam v branje diplomsko delo 
Obvladovanje stresa v kriznih situacijah (Gregorc, 2014). 
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Policiji (Psihologi MNZ in policije, 2012). Izpostavila je nekaj načinov pomoči policistom: 
preventivo (različna izobraževanja, dobra fizična in mentalna pripravljenost na intervencijo), 
demobilizacijo (kadar nastopi kriza pri večjem številu posameznikov), osnovno psihosocialno 
prvo pomoč (krepitev strategij spoprijemanja s stresom …), tovariško pomoč (pomoč s strani 
sodelavcev), skupinski razbremenilni pogovor in strnjeno psihološko integracijo travme 
(Vovko Bergant, 2009). 
 
4.2 Gasilstvo 
 
Gasilstvo spada pod Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Naloge 
gasilske službe so »gašenje in reševanje ob požarih ter preventivne naloge varstva pred 
požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih 
nesrečah, pa tudi določene storitve« (Gasilstvo, b.d.). »Gasilske enote so poklicne ali 
prostovoljne, glede na območje delovanja pa so teritorialne in industrijske. Gasilske enote so 
organizirane kot poklicne gasilske enote, prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih in 
gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah« (Zakon o gasilstvu, 
2005, 9. člen). V Sloveniji je petnajst poklicnih gasilskih enot (Poklicne gasilske enote, b.d.): 
Gasilsko-reševalni center Ajdovščina, Javni zavod za požarno, reševalno in tehnično službo 
Celje, Helios poslovne storitve, d.o.o., Center požarne varnosti Domžale, Gasilsko reševalna 
služba Jesenice, Javni zavod gasilska brigada Koper, Gasilsko-reševalna služba Kranj, 
Poklicna gasilska enota Krško, Nafta Lendava – poklicna industrijska Gasilska enota, 
Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska brigada Maribor, Javni zavod za gasilsko in reševalno 
dejavnost – gasilska enota Nova Gorica, Gasilsko-reševalni center Novo mesto, Koroški 
gasilski zavod, Gasilski zavod Trbovlje in Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana. 
»Poklicna gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju 
celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine« (Zakon o gasilstvu, 2005). 
V raziskavo za namen magistrskega dela sem vključila poklicne gasilce. Poklicna gasilska 
služba zahteva posebne pogoje dela: delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, 
pripravljenost na domu, delo v izmenah/turnusih (Zakon o gasilstvu, 2005). 
 
V 13. členu Zakona o gasilstvu (2005) piše, da mora kandidat za poklicnega gasilca poleg 
splošnih pogojev za zaposlitev izpolnjevati še posebne pogoje: končana srednja tehnična ali 
srednja strokovna šola, polnoletnost, disciplinska nekaznovanost in opravljen preizkus 
psihofizičnih sposobnosti. Če kandidat zadostuje pogojem, sklene delovno razmerje in v 
osemnajstih mesecih mora uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli ter opraviti 
predpisan strokovni izpit. Tistim, ki so neuspešni, se odpove pogodba o zaposlitvi. Breskvar 
(2014) piše, da ni predpisanega enotnega preizkusa psihofizičnih sposobnosti, zato se od 
enote do enote razlikujejo. V Gasilski brigadi Ljubljana na izbor kandidatov ne vplivajo samo 
športni rezultati, ampak tudi osebnostne lastnosti za timsko delo. Prednost kandidatov so 
dodatna praktična znanja (npr. izpit iz prve pomoči, izkušnje v strojništvu, potapljaštvo, 
alpinizem …) (prav tam). Zaradi narave dela mora poklicni gasilec periodično opravljati 
predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled. V 
primeru, da je ugotovljeno, da poklicni gasilec ni sposoben za opravljanje dela, se ga prestavi 
na drugo delovno mesto, ki ustreza njegovim sposobnostim (Zakon o gasilstvu, 2005). 
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Poklicni gasilec, ki vodi operativno delo, mora imeti poleg naštetih pogojev končano najmanj 
višjo strokovno šolo, opravljeno dodatno usposabljanje za to delo, pet let delovnih izkušenj in 
opravljen strokovni izpit. Poveljnik ali operativni vodja najvišje kategorije mora imeti 
najmanj visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, pet let delovnih izkušenj in opravljen 
predpisan strokovni izpit (Zakon o gasilstvu, 2005). 
 
4.2.1 Psihosocialna pomoč gasilcem 

 
Smernice za psihološko pomoč reševalcem – sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami16 so začele nastajati leta 2008 s pomočjo raziskave o modelu preventive pred 
stresom in o sistemu psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Svetina, Maks Tušak, Masten in Matej Tušak, 2007, v Lavrič, 2012). Poleg tega 
pa temeljijo še na izkušnjah švedskih strokovnjakov (predavanja v Sloveniji o obvladovanju 
stresa ob kritičnih dogodkih), hrvaških strokovnjakov, na dobrem zgledu slovenske policije 
(policijski zaupniki, 24-urna psihološka pomoč) in sodelovanju s psihologi slovenske vojske 
(Lavrič, 2013). 
 
Psihološka pomoč v smernicah zajema osem stopenj, ki si sledijo glede na stresnost 
intervencije. V prvi vrsti je za obvladovanje stresa pomemben posameznik sam. Pomoč 
znotraj organizacije je nudena preko notranje tehnične analize, s strani zaupnikov (tovariška 
pomoč), z demobilizacijo (kratek razbremenilni pogovor) in z »defusingom« (skupinski 
razbremenilni pogovor). Zunanja psihološka pomoč pa se izvede s strani psihologa z 
»debriefingom« (strnjena psihološka integracija travme), s psihološkim svetovanjem in s 
psihoterapijo (Lavrič, 2012; Lavrič, 2014; Lavrič in Štirn, 2016). Na Nizozemskem 
uporabljajo podoben model pomoči v vojski, in sicer najprej je na vrsti posameznik sam, temu 
sledi družina, prijatelji, sodelavci, nato tovariška pomoč, kasneje pomoč socialnih delavcev in 
splošnih zdravnikov in nazadnje je nudena profesionalna pomoč psihiatrov, psihoterapevtov 
(Burger, 2012). V podpoglavjih krizne intervencije sem že opisala tovariško pomoč, 
»defusing« in »debriefing«. V nadaljevanju bom podrobneje opisala še druge stopnje pomoči, 
ki so zapisane v omenjenih smernicah (Lavrič, 2012). Notranja tehnična analiza se izvaja s 
strani vodje intervencije. Omogoča, da se po končani izmeni analizira dogajanje na 
intervenciji. »Analiza pripomore k prepoznavanju dejstev, ki zmanjšujejo stres in občutek 
krivde« (prav tam, str. 7). Tovariški pomoči sledi demobilizacija (kratek razbremenilni 
pogovor, 20–60 minut), ki se izvede takoj po krizni intervenciji na kraju dogodka. V 
pogovoru sodeluje manjša skupina sodelujočih in vodja intervencije. Namen pogovora je 
razbremenitev in normalizacija sodelujočih na intervenciji. Naslednji stopnji sta skupinski 
razbremenilni pogovor in strnjena psihološka integracija psihološke travme. Temu sledi 
psihološko svetovanje, ki ga izvaja psiholog Službe za psihološko pomoč ob naravnih in 
drugih nesrečah. Sodelujoči na intervenciji in psiholog se sproti dogovorita o načinu in kraju 
izvedbe svetovanja. Zadnja stopnja pomoči je psihoterapija in je namenjena posameznikom s 
                                                 
16 Smernice so namenjene predvsem psihološki podpori poklicnim gasilcem, operaterjem v centrih za obveščanje 
in prostovoljnim reševalcem (Lavrič, 2012; Lavrič, 2014). 
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PTSM. Izvaja jo »psiholog, psihiater ali psihoterapevt, ki je specializiran za kognitivno 
vedenjsko terapijo – usmerjeno na travmo (angl. Trauma Focused Cognitive Behavior 
Therapy – TF-CBT) ali desenzitizacijo in ponovno predelavo z očesnim gibanjem (angl. Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR)« (prav tam, str. 3). 
 
4.3 Slovenska vojska 
 
V 37. členu Zakona o obrambi (2004) so naštete naloge Slovenske vojske (SV): ustrezno 
vojaško izobraževanje in usposabljanje, zagotavljanje pripravljenosti, izvajanje vojaške 
obrambe v primeru napada, sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih 
nesrečah ter izvrševanje mednarodnih obveznosti. V 88. členu Zakona o obrambi (2004) piše, 
da kdor želi poklicno opravljati vojaško službo, mora biti državljan Republike Slovenije in 
zadostovati naslednjim pogojem:  
- »da je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe in je odslužil 
vojaški rok;17  
- da ima ustrezno izobrazbo;  
- da izjavi, da z dnem nastopa vojaške službe ne bo član nobene politične stranke;  
- da je varnostno preverjen in da ne obstaja varnostni zadržek v skladu s tem zakonom;  
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
in da ni bil obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju 
več kot treh mesecev;  
- da praviloma ni starejši od 25 let, če se želi zaposliti kot vojak ali podčastnik, oziroma 30 
let, če se želi zaposliti kot častnik«.  
 
Vojaški rok za ženske ni pogoj za poklicno opravljanje vojaške službe. Tisti, ki niso odslužili 
vojaškega roka, morajo predhodno opraviti osnovno vojaško strokovno usposabljanje, ki traja 
najmanj tri mesece. Kandidatom, ki uspešno opravijo osnovno usposabljanje, ni treba 
opravljati še strokovnega izpita. Ustrezna izobrazba za vojaka je praviloma končana srednja 
poklicna šola, za podčastnika srednja ali višja šola in za častnika najmanj visoka strokovna 
šola. Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi. Vojak podpiše 
pogodbo za do deset let, ki jo lahko nato podaljšuje za enako časovno obdobje, vendar samo 
do 45. leta starosti. Podčastnik ali častnik je lahko zaposlen za nedoločen ali določen čas. Če 
je zaposlen za določen čas, velja enako kot za vojaka, vendar ni starostne omejitve (Zakon o 
obrambi, 2004).  
 
Pripadniki Slovenske vojske imajo posebne delovne pogoje: delo v izmenah, terensko delo, 
nočno delo, dežurstvo, pripravljenost za delo, delo ob nedeljah in praznikih, straža, prekinitev 
dopusta zaradi službenih obveznosti … Vojakom, ki se med delom poškodujejo in ne morejo 
več opravljati vojaškega dela, se prizna invalidnost in se jih razporedi na drugo delovno mesto 
v ministrstvu ali pa se jim omogoči poklicna rehabilitacija (Zakon o obrambi, 2004). 
                                                 
17 V Zakonu o obrambi (2004) je med pogoje še vedno vključen vojaški rok, ki pa je v Sloveniji ukinjen od leta 
2004, ko se je uvedla profesionalna vojska (Cerar, 2016). Poleg tega so v zakonu kazni še vedno zapisane v 
slovenskih tolarjih in ne evrih. 
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Celostna skrb za pripadnike SV (CSP) je opredeljena v 76. členu Zakona o službi v Slovenski 
vojski (2007) in obsega zdravstveno oskrbo, psihološko oskrbo, socialno-varstveno oskrbo, 
pravno pomoč, pravno svetovanje, religiozno duhovno oskrbo, športne dejavnosti in 
organizirano preživljanje prostega časa. Celostna skrb velja tako za pripadnike SV kot za 
njihove ožje družinske člane. Opisala bom vse naštete oskrbe, zapisane v Zakonu o službi v 
SV (2007). Zdravstvena oskrba zajema brezplačno nujno zdravstveno pomoč med 
opravljanjem nalog doma ali v tujini; prisotnost nujne medicinske pomoči na vojaških 
usposabljanjih in izobraževanjih; preventivne zdravstvene ukrepe pred in med zahtevnimi 
nalogami ter pred opravljanjem vojaške službe v tujini in po tem; prednostno zdravljenje ob 
poškodbah ali bolezni pri delu in sodelovanje v programih zdravstvenega ozaveščanja.  
Socialno-varstvena oskrba obsega svetovanje pri reševanju stanovanjskih problemov, pri 
zaposlitvi žene/moža, pri zagotavljanju otroškega varstva in pomoč pri selitvah zaradi 
službenih obveznosti. Pravna pomoč je pripadniku SV zagotovljena takrat, kadar je zoper 
njega uveden kazenski postopek, vendar je opravljal službo v skladu s predpisi. Pravno 
svetovanje je pripadnikom SV in njihovim družinskim članom omogočena brezplačno in 
obsega vsa pojasnila o pravnih zadevah. Športne dejavnosti in organizirano preživljanje 
prostega časa: pripadnikom SV in njihovim družinskim članom je omogočena možnost 
uporabe športnih objektov v vojaških prostorih, obiskovanje taborov, športnih srečanj, 
pohodov, likovnih kolonij, koriščenje počitniških zmogljivosti ministrstva (prav tam). 
Religiozno duhovno oskrbo organizira Vojaški vikariat Generalštaba SV, ki ga vodi vojaški 
vikar (Pravilnik o organizaciji religiozne duhovne oskrbe, 2003). Vojaški vikariat je bil 
ustanovljen leta 2000 (Vojaški vikariat, b.d.) in nudi religiozno duhovno oskrbo vojakom v 
miru, v vojni in na mednarodnih misijah preko pogovorov, nasvetov in podpore (Pravilnik o 
organizaciji religiozne duhovne oskrbe, 2003). Oskrba je nudena vojakom (in družinskim 
članom) vseh veroizpovedi, saj se na obrede povabi tudi duhovnike drugih veroizpovedi. 
Zagotovljen mora biti enakopraven položaj vseh verskih skupnosti, ne glede na vero 
posameznikov (prav tam).  
 
4.3.1 Psihosocialna pomoč vojakom 

 
Psihološka oskrba zajema strokovno pomoč psihologov pripadnikom SV, ki se znajdejo v 
psihični stiski. Pomoč je ponujena pred in med izvajanjem vojaške službe zunaj države ter po 
njem. Možnost koriščenja pomoči pred in med misijo imajo tudi družinski člani. Poveljniki 
bataljona, njemu enake ali višje enote odločajo o nudenju pomoči ob izrednih psihičnih 
obremenitvah, kot so nesreče in drugi pojavi v vojski. Obstajajo tudi posebni protistresni 
programi za krizne in izredne razmere, vojna stanja. Ena izmed pravic, ki pripada družinskim 
članom ob smrti pripadnika SV, je psihološka oskrba (Zakon o službi v SV, 2007). 
 
Glede na podatke iz leta 2015 je v vojski zaposlenih 17 univerzitetnih diplomiranih 
psihologov. Naloge psihologov so sodelovanje pri kadrovskih postopkih (psihološka 
testiranja), izobraževanje o vojaški psihologiji na vojaških šolah in v enotah SV, 
usposabljanje poveljujočih za delo z ljudmi, nudenje psihološkega svetovanja in pomoči 
pripadnikom zaradi psihičnih obremenitev, delo na sebi: izobraževanje in raziskovanje na 
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lastnem področju (Kovačič in Kos, 2015). Kot je omenjeno že v prejšnjem odstavku, 
psihologi skrbijo tudi za psihološke priprave pred in med misijo ter po njej (Rupar, 2004). Del 
nalog je tudi pomoč družinskim članom, ki doživljajo psihične stiske (Raduha, 2012; Zakon o 
službi v SV, 2007). Psihologi delo izvajajo v enotah SV na ravni brigad, v vojaškem 
zdravstvu, šolstvu, kot del celostne skrbi, en predstavnik pa deluje na Generalštabu, da svetuje 
vodstvu in koordinira aktivnosti psihologov. Pripadniki SV se lahko na psihologa obrnejo 
osebno, po telefonu ali po elektronski pošti in se z njim dogovorijo za srečanje, ki se izvaja v 
delovnem času (Kovačič in Kos, 2015). Obstaja stalno dosegljiva telefonska številka, kamor 
lahko v primeru stiske pokličejo pripadniki SV in njihovi družinski člani (Raduha, 2012). 
 
Romana Rupar (2004) pravi, da je za uspešno delo na mednarodnih operacijah in misijah 
(MOM) poleg telesne pripravljenosti, visoke vojaško strokovne usposobljenosti in ustrezne 
opremljenosti pomembna tudi psihološka pripravljenost. Psihologi so vključeni v priprave na 
misije od leta 1997. Zgledovali so se predvsem po ameriških kolegih in njihovih izkušnjah. 
Psihološke priprave na misije se delijo na dva dela, prve so namenjene vojakom (skupinska 
dinamika, komunikacija, konstruktivno reševanje konfliktov), druge pa poveljujočim (dobro 
vodenje, delo s težavnimi podrejenimi, vzdrževanje dobre psihosocialne klime, tehnike 
sproščanja) (prav tam). Misije navadno trajajo šest mesecev in so velika življenjska 
sprememba za celotno družino in pripadnika. Pripadniki SV se spopadajo z različnimi 
stresorji, najbolj obremenjujoče pa naj bi bile ravno družinske razmere. Zgodi se, da je prihod 
domov težji kot odhod, saj se morajo ponovno prilagoditi na prejšnji način življenja in 
zahteve (Kovačič in Kos, 2015). Ravno zaradi tega je delo psihologov osredotočeno na 
pripadnike SV in družinske člane – odhod na misijo je družinski projekt. Pojavljajo se 
ločitvene težave: nostalgija, žalost, jeza, vznemirjenost, nihanje v razpoloženju, občutek 
nepovezanosti in izoliranosti, zmanjšana čustvena in spolna intimnost, obup, nepotrpežljivost, 
nemoč ob reševanju vsakdanjih težav (Rupar, 2004). Nina Raduha (2012) omenja, da 
družinam razdelijo zgibanke »Če te pič, pa poklič!«, kjer je navedeno, kam se lahko obrnejo 
po pomoč ali dobijo informacije o svojih najbližjih. Navaja (prav tam) tudi, da pred misijo 
izvajajo družinska srečanja, med misijo vzpostavljanje vsakodnevnih stikov preko interneta 
ali telefona ter po misiji pripravo posameznika na ponovno življenje doma. 
 
Šebalj (2010) je v svoji raziskavi ugotovil, da kar 72 % anketiranih pripadnikov SV (N = 240) 
celovito gledano ni zadovoljnih s storitvami CSP na MOM. Ugotovil je, da je eno najbolj 
zapostavljenih področij skrb za družino. Pripadniki SV so najmanj zadovoljni z vzdrževanjem 
stika matične enote z družino in obveščanjem družine s strani matične enote o poteku misije. 
Iz ankete je razvidno, da je psihološka pomoč družinskim članom pred misijo bolj teoretične 
kot pa praktične narave. Pripadniki SV pred misijo dobijo s strani psihologov brošure in 
napotke, kako se spopadati s kriznimi razmerami v MOM. Zelo jim je pomembna stalna 
prisotnost psihologa na MOM, kar pa na žalost ni praksa na vseh MOM (prav tam).  
 
V ameriški vojski je bila izvedena dvoletna kvalitativna študija desetih različnih enot, 
nameščenih po Evropi, v zvezi z načinom spoprijemanja s stresom vojakov in poveljujočih 
(Dolan in Ender, 2008). Dolan in Ender (2008) sta ugotovila, da alkohol, socialna podpora, 
družina in vodstvo (poveljujoči) lahko tako zmanjšujejo stres kot so tudi vir stresa.  
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4.4 Reševalna služba nujne medicinske pomoči 
 
Reševalna služba sodi v izvenbolnišnični del nujne medicinske pomoči (NMP). Mobilno 
enoto sestavljajo zdravnik/zdravnica (ki ni nujno vedno prisoten/-tna), diplomirani 
zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra in zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka 
(Pravilnik o službi NMP, 2015). V 14. členu Pravilnika o službi NMP (2015) je opredeljena 
naloga mobilne enote, in sicer, »da v najkrajšem možnem času začne nuditi NMP pacientu, ga 
oskrbi za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepelje v satelitski 
urgentni center ali urgentni center«. Poklic zdravstvenega reševalca/zdravstvene reševalke v 
resnici opravljajo tehniki zdravstvene nege/srednje medicinske sestre, zato so vzpostavili 
sistem certificiranja (Nacionalna poklicna kvalifikacija zdravstveni reševalec/reševalka, b. d.). 
Kandidat, ki uspešno opravi potrjevanje oziroma preverjanje, pridobi certifikat nacionalne 
poklicne kvalifikacije (NPK) zdravstveni reševalec/reševalka, ki služi kot potrdilo o 
usposobljenosti opravljanja poklica, ki ga dejansko opravlja (prav tam). NPK vsebuje vsa 
bazična znanja za reševalce in je smiselna za reševalno službo, ker zaposleni v okviru 
formalnih oblik izobraževanja ne pridobijo dovolj znanja za delo reševalca. Prvi razpis za 
NPK zdravstveni reševalec/reševalka je bil objavljen aprila 2010 (Posavec, 2010). 
 
4.4.1 Psihosocialna pomoč zdravstvenim reševalcem 

 
Opisala bom rezultate nekaj slovenskih raziskav o obvladovanju stresa reševalcev. Na 
Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani (RP UKC LJ) imajo za 
obvladovanje stresa na voljo ročni nogomet, elektronski pikado in v dogovoru z gasilsko 
brigado Ljubljana uporabo njihove fitnes opreme. Poleg tega imajo možnost pogovora s 
kliničnim psihologom iz UKC LJ (Kočan in Kernc, 2010). Zanimivost te raziskave, izvedene 
na RP UKC LJ, je, da na vprašanje, kaj jim najbolj pomaga po zahtevni intervenciji, kot prvo 
izbiro nihče ni označil pomoči strokovne osebe, sodelovale pa so osebe, ki so bile vsaj enkrat 
deležne pomoči kliničnega psihologa iz UKC LJ. Kar polovica anketiranih je na prvo mesto 
postavila pogovor s sodelavci, nekaterim po zahtevni intervenciji najbolj pomaga igra ročnega 
nogometa (18,75 %), nekaterim najbolj pomaga igra električnega pikada (12,5 %), enakemu 
procentu (12,5 %) je najpomembnejši pogovor z družinskimi člani (prav tam, 2010). V drugi 
raziskavi (N = 47; Osnovno zdravstvo Gorenjske) si skoraj 2/3 sodelujočih za obvladovanje 
stresa pomaga s pogovorom s kolegi, slaba tretjina s športnimi aktivnostmi, preostali z 
avtogenim treningom in supervizijo (Nojić, 2010). Štok (2015) je ugotovil, da bi od 
enainsedemdesetih (71) reševalcev iz enot NMP po Sloveniji kar 80 % po težki intervenciji 
izbralo pogovor s psihologom/psihologinjo, če bi imeli to možnost. A le dobri tretjini (35 %) 
anketiranih zdravstvena ustanova nudi pogovor s psihologom/psihologinjo. Eden izmed 
reševalcev je celo izrazil željo, da bi bili psihologi bolj usposobljeni za pomoč reševalcem, saj 
je stresnost njihovih situacij specifična. 
 
V smernicah za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah (Dujić in Simčič, 2013) je 
izpostavljen predvsem organizacijski vidik odzivanja na množično nesrečo. Napotki za 
psihološko pomoč so samo na polovici strani. Izpostavljene so štiri točke. Prvič, da je po taki 
stresni situaciji potrebna čimprejšnja obravnava pri usposobljenih psihiatrih ali psihologih. 
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Drugič, da se ob množičnih nesrečah vključi Enota za psihološko pomoč URSZR, katere člani 
(psihologi) na samem kraju nesreče nudijo psihološko pomoč udeležencem nesreče, njihovim 
svojcem in udeleženim pripadnikom reševalnih in intervencijskih služb. Tretjič, da se po 
množični nesreči izvedejo razbremenilni pogovori z vsemi udeleženimi člani enot in služb. 
Četrtič, da bi bilo dobro, da bi se z žrtvami nesreče in njihovimi svojci pogovorili tudi klinični 
psihologi iz sprejemnih bolnišnic. Zanima me, koliko se te štiri točke v praksi tudi izvajajo. 
 
Psihosocialna pomoč zdravstvenim reševalcem je v strokovni literaturi slabo opredeljena. 
Izvedenih je bilo nekaj raziskav, teoretično pa je slabo podkrepljena (Kočan in Kernc, 2010; 
Nojić, 2010; Štok, 2015). Najverjetneje je težava tudi v tem, da so reševalne postaje 
razkropljene po celi Sloveniji in ima vsaka vpeljan svoj sistem spopadanja s stresnimi 
situacijami, če ga sploh ima. V literaturi še ni omenjeno, da imajo na RP UKC LJ dve leti 
vzpostavljeno pomoč zaupnikov, kar sem izvedela šele po pogovoru z vodjo izobraževanja (T. 
Posavec, osebna komunikacija, 3. 7. 2018). Najverjetneje sta takšni situaciji botrovali dve 
stvari. Še pred kratkim so se ukvarjali z izobraževanjem zaposlenih, trenutno pa se še vedno 
ukvarjajo s kompetencami reševalcev. Zabukovšek in Koželj (2010) ugotavljata, da bi si 
veliko reševalcev želelo več kompetenc. Velikokrat se zgodi, da je mobilna ekipa brez 
zdravnika, reševalci pa določenih posegov ne smejo izvesti samostojno. Tukaj pride do etične 
dileme, ali naj pomagajo življenjsko ogroženemu človeku in s tem prekoračijo kompetence ali 
počakajo na zdravnika (na povezavo preko telefona ali njegov prihod na kraj dogodka). Od 
sedemdesetih anketiranih reševalcev bi jih kar 92,9 % prekoračilo svoje kompetence in 
pomagalo bolniku, kateremu je zastalo srce, zdravnik pa je nedosegljiv in njegov čas prihoda 
je šele čez trideset minut. Menim, da je tak odgovor vreden občudovanja, saj s prekoračitvijo 
kompetenc tvegajo lastno varnost, morda celo kakšno tožbo itd. 
 
Glede na to, da je RP UKC LJ največja reševalna postaja, je pričakovano, da je najbolje 
poskrbljeno za psihološko pomoč. Vodja izobraževanja na RP UKC LJ (T. Posavec, osebna 
komunikacija, 3. 7. 2018) je povedal, da imajo od leta 2016 usposobljenih šest zaupnikov in 
da ravno zaradi te pomoči praktično ne uporabljajo več pomoči klinične psihologinje, saj 
zadeve ne gredo naprej. Ne ve, kako je za to poskrbljeno na preostalih reševalnih postajah, 
misli pa, da je na večjih postajah bolje poskrbljeno za psihosocialno pomoč kot pa na manjših 
postajah na periferiji.  
 
4.5 Primerjava proučevanih interventnih služb 
 
Pri specialcih je za psihosocialno pomoč poskrbljeno s strani ene psihologinje (Tavčar, 2004). 
Reševalci na RP UKC LJ imajo dve leti prisotno tovariško pomoč, pred tem so imeli možnost 
koriščenja pomoči klinične psihologinje (T. Posavec, osebna komunikacija, 3. 7. 2018). 
Podatka, na kakšen način je na preostalih reševalnih postajah poskrbljeno za psihosocialno 
pomoč, nisem zasledila. Gasilci v GBL naj bi od leta 2012 sledili Smernicam za psihološko 
pomoč reševalcem, ki obsega osem stopenj (Lavrič, 2012), vendar vodja službe za gasilsko 
usposabljanje v GBL (M. Tomazin, 17. 7. 2018) pravi, da se v praksi uporablja tovariška 
pomoč in po potrebi individualna pomoč psihologov, kaj drugega pa zaenkrat še ni bilo 
potrebno. Nimam podatkov, kako je poskrbljeno za psihosocialno pomoč v preostalih 
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gasilskih brigadah po Sloveniji. Vojaki imajo znotraj CSP dobro organizirano psihološko 
oskrbo preko psihologov. Vojakom dodatno pomagajo tudi vojaški vikarji (Zakon o službi v 
SV, 2007). 
 
Gasilci in reševalci sta specifični skupini zaposlenih, saj so gasilske in reševalne postaje dokaj 
samostojne in vsaka se po svoje spopada s psihološko pomočjo. Na različnih gasilskih in 
reševalnih postajah se po svoje spopadajo s psihološko pomočjo zaposlenim. Za raziskavo v 
magistrskem delu sem izbrala RP UKC LJ in GBL. Menim, da imata omenjeni organizaciji 
(največji v Sloveniji na tem področju) najbolje poskrbljeno za psihosocialno pomoč 
zaposlenim. Obe organizaciji sledita Smernicam za psihološko pomoč reševalcem (Lavrič, 
2012). Gasilci od leta 2012 in reševalci od leta 2016. V praksi ne izvajajo vseh stopenj 
opisanih v smernicah. Izvajajo tovariško pomoč in po potrebi individualno pomoč psihologov. 
Specialcev je najmanj od vseh proučevanih služb in posledično so bolj povezani med seboj. 
Vojska pa ima sicer enote po celi državi, vendar so zelo povezane in zaprte.  
 
III EMPIRIČNI DEL 
 
5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Zaposleni v interventnih službah se vsakodnevno spopadajo s stresnimi situacijami. Najbolj 
stresne dogodke jim predstavljajo: smrt ali hujša poškodba sodelavca, bližnje osebe ali otroka, 
lastna hujša poškodba (Lavrič in Štirn, 2016), množična nesreča, dolgotrajno reševanje 
(Kramar, 2007). Stresno je že hitenje na kraj intervencije in nepredvidljivost situacije. V 
magisteriju me zanimajo njihove osebne strategije spoprijemanja s stresom in kako jih v 
internih strokovnih službah podpirajo pri obvladovanju stresa. Pomoč me zanima tudi kot 
socialno pedagoginjo, saj mislim, da bi bilo mogoče izboljšati organizacijo podpornih mrež 
zanje.  
Razen ene raziskave (Bijelić, 2012), ki primerja nudenje psihosocialne pomoči policistom in 
pripadnikom enot Uprave za zaščito in reševanje (kjer avtor izpostavi predvsem gasilce), v 
slovenskem prostoru nisem zasledila primerjave interventnih služb na področju obvladovanja 
stresa in psihosocialne pomoči. Obstajajo raziskave o posameznih interventnih službah in 
stresnosti poklica (npr. Šebalj, 2010; Šimonka in Hanžekovič Šiftar, 2010; Štok, 2015).  
 
6 RAZISKOVALNI CILJI IN VPRAŠANJA 
 
Cilji raziskave: 

• ugotoviti in primerjati okoliščine in značilnosti stresnih situacij pri zaposlenih v 
interventnih službah18 

• ugotoviti in primerjati, na kakšen način (s katerimi metodami) si zaposleni v 
interventnih službah pomagajo pri obvladovanju stresa, 

                                                 
18 Raziskava temelji na pogovorih z izbranimi zaposlenimi v naslednjih interventnih službah: gasilci, reševalci, 
vojaki in pripadniki specialne enote Policije. 
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• spoznati in primerjati, kakšno pomoč nudijo interne strokovne službe zaposlenim pri 
obvladovanju stresa, 

• spoznati in primerjati, kakšna je povezava med doživljanjem stresa na delovnem 
mestu in kvaliteto zasebnega življenja. 
 
Raziskovalna vprašanja: 

1. Katere situacije in okoliščine v raziskavo vključeni zaposleni v interventnih službah 
doživljajo kot stresne? 

2. Kakšna situacija je zanje najbolj stresna? 
3. Kako oz. na kakšne načine si sami pomagajo pri obvladovanju stresa? 
4. Kako jim interne strokovne službe pomagajo pri spopadanju s stresom na delovnem 

mestu? 
5. Kako doživljajo povezanost med doživetim stresom na delovnem mestu in kvaliteto 

zasebnega življenja?19 
 
7 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 
Izvedla sem kvalitativno raziskavo in uporabila deskriptivno metodo, saj sem opisala in 
primerjala štiri različne skupine zaposlenih. »Kvalitativno raziskovanje poteka kot vrsta 
kratkih, zaporednih raziskovalnih sekvenc, v katerih si sledijo formuliranje problema, zbiranje 
gradiva in analiza, reformulacija problema ali formulacija novega problema, ponovno zbiranje 
gradiva, analiza itd.« (Mesec, 1998, str. 37). Uporabljajo se besedni opisi ali pripovedi ter 
analizira na beseden način (Mesec, 1998). 
 
7.1 Vzorec 
 
Uporabila sem namensko vzorčenje. Izvedla sem deset polstrukturiranih intervjujev, in sicer 
štiri z reševalci, tri s poklicnimi gasilci in tri z vojaki. Uporabila sem tudi rezultate treh 
intervjujev pripadnikov specialne enote Policije, ki sem jih že opravila za namen diplomskega 
dela (Gregorc, 2014). Zaradi zagotavljanja anonimnosti bom intervjuvance poimenovala R1 
(prvi reševalec), R2 (drugi reševalec), R3 (tretji reševalec), R4 (četrti reševalec), G1 (prvi 
gasilec), G2 (drugi gasilec), G3 (tretji gasilec), V1 (prva vojakinja), V2 (drugi vojak) in V3 
(tretji vojak). Specialci so poimenovani na enak način samo s črko S (S1, S2, S3). Dvanajst 
intervjuvancev je moškega spola, ena intervjuvanka (V1) pa je ženskega spola. 
 
7.2 Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Raziskava temelji na kvalitativnem pristopu z namenskim vzorčenjem. Vzpostavila sem stik z 
zaposlenimi v interventnih službah, in sicer z reševalci na Reševalni postaji Ljubljana, z 
gasilci v Gasilski brigadi Ljubljana in z vojaki na Ministrstvu za obrambo. Preko vodij sem na 

                                                 
19 Pri vsakem raziskovalnem vprašanju je narejena primerjava (podobnosti in razlike) odgovorov gasilcev, 
reševalcev, vojakov in pripadnikov specialne enote Policije. 
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seznamu zaposlenih izbrala osebe po naključnem vrstnem redu, razen pri reševalcih in 
gasilcih sem izrazila željo, da naj bo eden izmed intervjuvancev zaupnik, katerega je določil 
vodja. Izvedla sem usmerjene pogovore, ki se vsebinsko navezujejo na raziskovalna 
vprašanja: obvladovanje stresa in obstoječo podporo pri obvladovanju stresa s strani interne 
strokovne službe ter na povezanost poklicnega in zasebnega življenjskega polja. Vse 
intervjuje razen enega (na željo intervjuvanca nisem snemala pogovora, ampak si sproti 
zapisovala bistvene točke in citate odgovorov), sem posnela z diktafonom, jih dobesedno 
prepisala in zapisano posredovala intervjuvancem v avtorizacijo, da so lahko še dopolnili, 
spremenili zapis. Posnetke sem nato izbrisala. Intervjuje sem izvedla julija in avgusta 2018. 
Intervjuji so trajali od 30 do 50 minut. 
 
7.3 Postopki obdelave podatkov 
 
Prepisane in potrjene intervjuje s strani intervjuvancev sem uredila s parafraziranjem in 
povzemanjem, nato določila enote kodiranja (na desni rob sem vpisovala kode), sledilo je 
odprto kodiranje (deževanje idej oz. »brainstorming«, sprotne opombe, nadpomenke 
kategorij), nato izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, na koncu pa sem 
oblikovala končno teoretično formulacijo (Mesec, 1998). Dobesedno prepisane in avtorizirane 
intervjuje sem uredila z izražanjem iste vsebine z drugimi besedami, z izpisom dobesednih 
navedb, jih skrajšala in povezala v celoto. Pridobljene rezultate sem interpretirala glede na 
postavljena raziskovalna vprašanja s pomočjo teoretičnih izhodišč. 
 
KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 
Sm že prej povedal, ribe 
lovim, hodm v hribe … 
nimam nekih takih, bi reku, 
da je zdej to hobi, hobi z 
veliko začetnico, ampak 
mam več stvari po malem. 
Predvsem pa vse kar je 
povezano z naravo, karkoli 
se v naravi dogaja, od hoje 
na dolge sprehode 10 km 
plus, teka v naravi, hoje v 
hribe, rad grem na morje, 
nism preveč sončni tip, da bi 
se pražu na soncu, ampak tko 
vse, kar je povezano z 
naravo. Od potapljanja, 
laufanja, ribolova. 

ribolov 
narava (hribi, hoja, morje) 
potapljanje 
tek 

načini obvladovanja stresa 
 
 

 
Tabela 1 Primer kodiranja intervjuja 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
V nadaljevanju je predstavljena analiza usmerjenih pogovorov po posameznih interventnih 
skupinah (reševalci, gasilci, vojaki). Na podlagi analize rezultatov intervjujev sem oblikovala 
pet vsebinskih sklopov, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja. Znotraj teh sklopov so 
izpostavljene kategorije, ki sem jih določila med postopkom kodiranja: 
 

• STRESNE SITUACIJE IN OKOLIŠČINE: 
- stresne situacije na splošno, 
- pogovor o stresnih situacijah, 
 

• NAJBOLJ STRESNE SITUACIJE: 
- opis najbolj stresnih situacij, 
- psihološka pomoč po opisanih stresnih situacijah, 
 

• OBVLADOVANJE STRESA – SAMI: 
-  načini obvladovanja stresa, 
- obvladovanje stresa – konkretno v situaciji, 
 

• OBVLADOVANJE STRESA – INTERNE STROKOVNE SLUŽBE: 
- psihosocialna pomoč pred intervencijo, 
- psihosocialna pomoč po intervenciji, 
- spremljanje psihološke pripravljenosti posameznika, 
 

• POVEZANOST STRESA NA DELOVNEM MESTU IN KVALITETE 
ZASEBNEGA ŽIVLJENJA: 
- vpliv poklicnega življenja na zasebno življenje, 
- vpliv zasebnega življenje na poklicno življenje, 
- največji pečat, 
- družina, 
- prijatelji. 

 
Nato sledi skupna analiza vseh štirih interventnih služb (reševalci, gasilci, vojaki, specialci). 
Rezultati primerjave vseh štirih interventnih služb so interpretirani glede na zastavljena 
raziskovalna vprašanja. Pridobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo, 
saj je vzorec premajhen. Rezultati veljajo samo za to magistrsko delo. 
 
Opomba: Pred izvedbo intervjujev nisem razmišljala, da bi bilo za raziskavo bolje izbrati 
policiste, ki so na vsakodnevnih intervencijah, kot pa vojake. Reševalci in gasilci sta zelo 
primerljivi skupini, saj se vsakodnevno soočajo s kriznimi intervencijami.  Specialci se od 
omenjenih skupin razlikujejo po tem, da intervencije imajo, vendar teh ni veliko, če pa so, so 
bolj zahtevne,  predvsem na taktičnem nivoju. Intervjuvani vojaki so specifična skupina, saj je 
njihov stres v službi bolj primerljiv z drugimi neinterventnimi službami (težave pri 
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napredovanju, nesporazumi in konflikti z nadrejenimi), saj intervjuvani vojaki delajo v 
pisarnah, kar ni intervencijsko delo, občasno pa imajo tako kot vsi pripadniki SV terenske 
vaje, usposabljanja, kjer predvidevam, da je prisoten stres, tako psihični kot fizični. Njihova 
specifika so misije. Vsi intervjuvani vojaki so bili dvakrat ali trikrat na misiji. Na misiji se 
pojavljajo stresne situacije iz različnih razlogov in so primerljive z interventnim delom. Na 
srečo slovenski vojaki doslej še niso imeli veliko stika z resnimi ogrožajočimi dogodki na 
misijah, se pa redno usposabljajo tudi za take izredne primere in so v stalni pripravljenosti. 
Predvsem naravne nesreče so nepredvidljive in v teh situacijah se je SV že večkrat zelo 
izkazala. Tudi trenutna nestabilna mednarodna politika zahteva stalno pozornost pripadnikov 
SV. Torej, reševalci in gasilci prisostvujejo na intervencijah, specialci in vojaki pa izvajajo 
posebne naloge. 
 
8.1 Reševalci 
 
8.1.1 Stresne situacije in okoliščine 

 
- Stresne situacije na splošno 

Vsi štirje sogovorniki so kot najbolj stresno situacijo izpostavili intervencije, v katerih so 
udeleženi otroci in mlajše osebe (R1: »… intervencije otrok. Tudi v celotnem kolektivu se mi 
zdi, da se tega praktično najbolj bojimo. Otroci so ta specifika, ki bi jo izpostavu.«). R1 in R2 
dodajata težje prometne nesreče. Poleg tega je za R2 stresen tudi porod in intervencije, v 
katerih so udeležene bližnje osebe (»najhujše bi bilo, če bi bil udeležen kakšen svojec ali pa 
prijatelj, saj je v takih primerih nepredstavljivo težko delati.«). Za R3 kot motorista reševalca 
je stresna vožnja v prometni konici in množične nesreče. R4 izpostavi še način in okoliščine 
smrti ne glede na starost osebe. Kramar (2007) pravi, da so stresni dogodki za reševalce: 
množična nesreča, poškodovan ali mrtev otrok, smrtno ali huje poškodovane bližnje osebe, 
sodelavci, dolgotrajno reševanje. Reševalci so izpostavili vse naštete situacije razen smrtno ali 
huje poškodovanih sodelavcev in dolgotrajnega reševanja. 
 

- Pogovor o stresnih situacijah 
R1 o stresnih dogodkih lahko govori s sodelavci, nerad pa o tem govori v svojem prostem 
času. R2, R3 in R4 nimajo težav govoriti o dogodkih, ki so zanje stresni (R2: »Sem tak človek, 
da povem in izrazim svoja čustva …«; R4: »… nimam težav, da bi priznal, mene je to 
prizadelo, rabim pomoč.«). R4 je rekel: »… težko govort ni, če se dotikamo samega primera, 
težko je mogoče priznat, da pa nekoga mogoče nekaj matra«, kar se potrdi z odgovorom R3: 
»… ne dam vedt ljudem navzven, da me je karkoli pretresl.« R3 sam sebe označi za »alfa 
moškega«. R2 je mnenja, da določeni sami sebi niti ne priznajo, da jih karkoli muči. R4 pove, 
da bi si določeni želeli pomoči, vendar si ne upajo zaprositi zanjo, saj ne vedo, kakšen bo 
odziv sodelavcev (»… v smislu, da je pač mehkužec ali nekaj podobnega.«). Poleg tega še 
doda, da se ta miselnost čedalje bolj spreminja v smeri, da če kdorkoli potrebuje pomoč, to ni 
noben problem. R3 je drugačnega mnenja: »… ta stereotip, mi smo pa moški pa ne bomo 
jamral pa ne bomo jokal pa ne vem kaj, je še zmer tok močno prisoten, še sploh pri starejših 
generacijah.« R2 prav tako govori o prikrivanju čustev: »V reševalnem krogu dostikrat 
opažam, da obstaja neki mačo kompleks, da če boš pa zdaj pokazal to, boš pa izpadel kot 
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slabič, mehkužec ….« Monika Sieverding (2002) opiše tradicionalnega moškega kot 
neodvisnega, uspešnega, močnega, samostojnega. Meni (prav tam), da posameznik z »mačo« 
samopodobo ni pripravljen govoriti o svojih čustvih in težavah ter si ne prizna, da rabi 
profesionalno pomoč. Ravno o tem so govorili reševalci. 
 
R3 želi ohranjati distanco do primerov, seveda ostane neprijeten spomin, vendar nima težav, 
da bi o tem neprestano razmišljal (»Z leti sm recimo dobil tok debelo kožo, da dan, dva pa 
gremo naprej.«). Pozitivnost izkušenj izpostavi tudi R2, vendar pravi: »… obstaja nevarnost, 
da postaneš apatičen do ljudi in moraš biti kar zelo samokritičen, da to prepoznaš in nisi tak 
…« 
 
8.1.2 Najbolj stresne situacije 

 
- Opis najbolj stresnih situacij 

 
REŠEVALCI SITUACIJE STRES 

 

R1 
samomor  zabarikadirano stanovanje, požar 

prometna nesreča okoliščine (odprta glava) 

umor prisotnost vnukov (priči) 

 

R2 
prometna nesreča huje poškodovan prijatelj 

prva reanimacija tresenje rok, nezmožnost vstavitve 
kanala 

prva izkušnja s hudo poškodbo 
 

zaustavitev krvavitve 

samomor (obešenka) 
 

trpljenje moža in otrok, odnos 
sodelavca 

 

R3 
velika prometna nesreča okoliščine (mrtvi, dež, kri, kriki) 

samomor (obešenec) enajstletni otrok 

nesreča z ognjem v avtu dva otroka, zagorela v avtu 

 

R4 
mlada ženska/mati (rak v zadnjem 
stadiju) 

prisotnost otroka, gledati poslavljanje 
otroka od matere 

diskoteka Lipa smrt treh deklet, vpitje 

množična prometna nesreča okoliščine (megla, trije mrtvi, veliko 
poškodovanih) 

 
Tabela 2 Najbolj stresne situacije intervjuvanih reševalcev 
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Vsi štirje reševalci so kot najbolj stresno situacijo izpostavili prometno nesrečo. R1 je 
povedal, da je bila oseba vpletena v prometno nesrečo na mestu mrtva (zaletela se je v 
tovornjak) in da je bilo stresno videti odprto glavo. R2 je opisal prometno nesrečo, v katero je 
bil vpleten njegov prijatelj. Bil je huje poškodovan, nezavesten, povsod krvav in ravno zaradi 
krvi po obrazu ga na začetku ni prepoznal. Ko ga je prepoznal, je imel grozne občutke: »… 
kot da bi te nekdo polil z ledeno mrzlo vodo, oblil me je grozen občutek, kar kocine so mi šle 
pokonci.« Pravi, da ko delaš, je koncentracija tako visoka, da lahko te občutke zatreš, vendar 
pa pridejo za tabo, ko se situacija konča. Priznal je, da je po koncu jokal. Prijatelj je preživel, 
vendar ima hude posledice. Ta dogodek je R2 zelo pretresel: »… če si človek, to niso ravno 
neke normalne okoliščine, ki bi jih ljudje gledali vsak dan in se te dotaknejo.« To se sklada s 
trditvijo psihologinje Elizabete Vovko Bergant (2009, str. 9): »Normalni ljudje imajo 
normalne reakcije na nenormalne dogodke.« R3 je govoril o veliki prometni nesreči, ki se je 
zgodila v predoru Golovec. Promet je v enem predoru potekal v obe smeri. Romunski 
državljani so želeli sredi predora obrniti in peljati v drugo smer, v tistem pa je z nasprotne 
smeri pripeljal avto, ki je pravilno vozil in se zaletel vanje. Vsi so umrli, nekateri na kraju 
nesreče, nekateri kasneje v bolnišnici. Bile so težke okoliščine: noč, rosilo je, kriki »help, 
help«, veliko krvi (»To je intervencija, k se ti zažre v glavo pa jo nosš u bistvu do smrti notr s 
sabo, skos no.«). R4 je izpostavil množično prometno nesrečo na višnjegorskemu klancu, ko 
se je zaletelo približno štirideset avtomobilov. Stresno je bilo, ker je bila megla, nekaj mrtvih 
in veliko poškodovanih. 
 
R1, R2 in R3 so kot najbolj stresno situacijo izpostavili samomor. Za R1 je bilo stresno, ko je 
prišel na intervencijo, kjer je oseba naredila samomor na način, da se je zabarikadirala v 
stanovanje in se zažgala ter zgorela. Za R2 je bilo stresno gledati moža in dva otroka, njihovo 
grozo, trpljenje, jok, ko so videli ženo oziroma mamo, ki se je obesila. Ta njihova čustva je 
začutil tako močno, da je tudi sam zajokal. Empatija je zmožnost vživljanja v čustveni svet 
drugih (Krajnčan in Bajželj, 2008). Kot nepozabno intervencijo je R3 opisal samomor 
enajstletnega dečka. V družini so imeli socialne probleme in vsi trije otroci so bili v domu 
Malči Beličeve. Deček je bil za vikend doma pri starših in v ponedeljek ni želel iti nazaj v 
mladinski dom: »… tamal je že neki časa grozil, ne grozil, opozarjal, on je ubistvu klical na 
pomoč, sam tega noben ni resno jemal.« Deček se je z vrvico za ključe obesil na pograd. 
Čeprav so ob prihodu videli, da je že malo okorel, so vseeno poskušali z oživljanjem, 
najverjetneje zaradi staršev. Obstaja mit, da tisti, ki govorijo, da bodo naredili samomor, ga 
nikoli ne (Allen, 1987 v Barrett-Hicks, 1990). Hyde in Forsyth (1978, v Barrett-Hicks, 1990) 
opozarjata, da 60 % ljudi, ki naredi samomor, to prej tudi pove. Katerakoli besedna grožnja je 
klic po pomoči. Mladi govorijo, da bodo naredili samomor zato, ker si želijo pomoči 
(Giovacchini, 1981, v Barrett-Hicks, 1990). Barbara Barrett-Hicks (1990) pravi, da besednih 
znakov ne smemo spregledati, da moramo direktno vprašati o razlogih za samomor in da bodo 
mladi to tudi povedali. 
 
R1 je kot tretjo stresno intervencijo izpostavil umor starejše gospe s strani njenega moža 
vpričo njunih vnukov. Stresna je bila prisotnost otrok ob takšnem dogodku. Anica Mikuš Kos 
in Vera Slodnjak (2000) med najpogostejše travmatske dogodke za otroke uvrščata, da je 
otrok priča uboju. R2 je opisal svojo prvo reanimacijo. Ni mogel nastaviti kanala za 
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reanimacijo, saj so se mu roke preveč tresle. Po tem dogodku ni imel nobenih težav, vendar je 
bilo pa zelo stresno. Rekel je, da je velika razlika, ko se učiš na lutki ali pa potem, ko to 
izvajaš na osebi: »… po nekem času nimaš več nobenega občutka do lutke … ne moreš se 
vživeti, kako bi bilo to s človekom. Razčlovečena je, pač plastika.« R3 je v spominu ostala 
intervencija, ko sta predšolska otroka zagorela v avtu pred trgovino. Mama je šla z najmlajšim 
otrokom v trgovino, starejša dva pa sta ostala v avtu, kjer sta našla vžigalnik, se igrala in avto 
je zagorel (»… grozljivka … plameni pet metrov visoki«). Ko je R3 prišel na kraj dogodka, so 
mu ljudje povedali, da sta otroka že notri v trgovini: »… katastrofa, to je koža visela od njiju, 
zažgani obrazi, brez las, skurjena, obleka zažgana, čist sta bla … dobesedno pr živem telesu 
sta gorela.«). Kasneje je izvedel, da naj bi imela ta družina socialne probleme in da sta otroka 
šla v rejniško družino. Zgrožen je bil nad tem, da sta doživela kar dva udarca naenkrat, odhod 
v rejniško družino in brazgotine za celo življenje. R4 je izpostavil intervencijo na začetku 
kariere, ko so prišli po mlado mamo, ki je imela raka v zadnjem stadiju. Stresno je bilo gledati 
poslavljanje otroka (starega približno deset let) od mame: »Ko sem videl, kako je otrok mamo 
prijemal, jo klical in je ni mogel spustiti, je meni bilo to kar stresno za videti … Otrokovo 
bolečino dejansko začutiš.« R4 je sodeloval pri reševanju mladih pred diskoteko Lipa. Stresno 
je bilo vpitje in smrt treh deklet. 
 
R4 je poleg zgoraj treh naštetih situacij izpostavil še dve situaciji, ki sta tudi lahko stresni: če 
nekoga povozi vlak, saj je človek razkosan na petdesetih metrih, in pa tudi socialne probleme 
(»… empatije prisotne, ko vidiš v kakšnih razmerah, v kakšnih pogojih nekdo še zmeraj 
preživi.«). R2 je opisal še četrto stresno situacijo, ki se mu je pripetila, preden je postal 
reševalec. Na koncu osnovne šole se je zgodila nesreča pred njihovo hišo, ko je gospo na 
kolesu zbil avto s prekomerno hitrostjo. Gospa je imela glavo odprto in vedel je, da mora 
ustaviti krvavitev. Z gazo iz prve pomoči je glavo držal skupaj, da bi zaustavil krvavitev in 
tako počakal na zdravnico, kateri je kasneje tudi pomagal. Imel je občutke groze, strahu. 
Kasneje ni imel nobenih problemov, se je pa večkrat spomnil na to (… ali pa če me je kdo 
vprašal, sem skoraj da ne lahko podoživel vse to.«). Takrat je bil že vpisan na srednjo 
zdravstveno šolo in ta situacija je bila samo še potrditev, da je dobro izbral in da si v življenju 
želi to početi. R1 so se vse tri intervencije, ki jih je izpostavil, zgodile v enem mesecu, takoj 
na začetku, ko je začel delati na reševalni postaji oziroma ko je začel z delom na urgenci (»… 
nekako šok terapija takoj na začetku … da takoj na začetku vidim, v kaj se spuščam ...«). 
 
Pri vseh štirih reševalcih je ena stresna situacija povezana s prisotnostjo bližnjih: otroka sta 
priča umoru babice s strani dedka (R1), trpljenje moža in otrok ob najdbi obešene žene/matere 
(R2), oživljanje enajstletnega obešenca zaradi staršev (R3), poslavljanje otroka od mame, ki je 
imela raka v zadnjem stadiju (R4). Šele med pogovori z reševalci sem začela razmišljati o 
tem, da je zanje lahko stresna tudi prisotnost bližnjih, saj lahko pritiskajo nanje, naj rešijo 
situacijo, lahko so agresivni, jokajoči ali na drugi strani hvaležni, podporni. Clohessy in 
Ehlers (1999) sta ugotovila, da so reševalcem v Angliji (N = 56) najbolj stresni dogodki, ki 
vključujejo otroke, temu sledi delo s svojci. 
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- Psihološka pomoč po opisanih stresnih situacijah 
Po teh stresnih situacijah R1 ni zaprosil za psihološko pomoč, niti mu ni bila ponujena s strani 
vodilnih. Tri stresne situacije, ki jih je izpostavil, so se zgodile na začetku njegovega dela na 
reševalni postaji (delo na urgenci) v roku enega meseca. Ravno takrat se je začela tovariška 
pomoč na RP UKC LJ (pred dvema letoma), vendar se ni odločil za pomoč zaupnika. 
Približno en mesec po teh stresnih intervencijah je pri sebi prepoznal blažji paničen napad, 
občutek tesnobe, razbijanje srca. Ko zdaj gleda nazaj, meni, da bi bilo dobro, če bi se takrat 
pogovoril z zaupnikom, vendar je bil začetnik in se ni odločil za to pomoč. Izpostavil je, da ne 
bi bilo napačno, če bi bili na začetku pozorni na take stvari (na novozaposlene), po drugi 
strani je pa rekel: »Js mislm, da je blo velik slabš urejen, kot je urejen zdej, tko da smo lahko 
veseli, da to mamo, in se zavedat, da če to mamo, zakaj ne bi izkoristl.« 
 
R2 so se vse stresne situacije zgodile na prejšnji reševalni postaji (na periferiji), sedaj pa je 
kratek čas zaposlen na RP UKC LJ. Po naštetih stresnih intervencijah mu ni bila nudena 
psihološka pomoč, razen po intervenciji, ko je reševal prijatelja. Omenili so mu, da se gre 
lahko pogovorit k psihologu, vendar je to pomoč zavrnil zaradi neprimernega odnosa in slabe 
klime med sodelavci. Na prejšnjem delovnem mestu (reševalna postaja na periferiji) je bila 
znotraj kolektiva zelo prisotna »mačo« samopodoba: »… če pokažeš svoja čustva … si 
»pičkica« oziroma nisi dober reševalec …« in ravno zaradi tega se takrat ni odločil, da bi 
obiskal psihologa (»Ni bilo mogoče, da pokažeš kakšna čustva, saj potem nisi primeren 
zanje.«). S takim načinom razmišljanja se ni strinjal, zato je zamenjal službo in prišel delati na 
RP UKC LJ, kjer je veliko boljša klima med sodelavci. Če bi bili odnosi boljši, bi se takrat 
odločil, da sprejme pomoč. Službo je zamenjal zaradi treh razlogov: odnosa sodelavcev, želje, 
da bi vozil motor, in upadanja znanja, saj ni bilo toliko intervencij.  
 
R3 ni nikoli sam zaprosil za pomoč, je imel ponujeno, vendar je ni sprejel: »Nism se nikol 
čutu tok hudo prizadetga, da bi rabu kšno pomoč. Sm sam to predelu.«. R4 po zgoraj opisanih 
situacijah ni dobil nobene strokovne pomoči. R4 omeni, da imajo možnost obiskovati 
kliničnega psihologa, vendar se to redko zgodi. Znan mu je samo en primer koriščenja te vrste 
pomoči. Sedaj so na voljo tudi zaupniki. 
 
8.1.3 Obvladovanje stresa – sami 

 
- Načini obvladovanja stresa 

Vsi štirje reševalci stres obvladujejo s športom in naravo. R1 s fitnesom (»Sem si zadal, da 
grem po dnevnih izmenah za eno urco pa pol v fitnes al pa pred nočno.«), kolesarjenjem, 
tekom (»K grem odtečt deset kilometrov, takrat se sprostim in vem da sm neki zase naredu.«), 
sprehodi v naravi, hojo v hribe. Pravi, da se na tak način »umakne«, zbere misli in gre naprej. 
R2 pravi, da je hiperaktiven in zato ga najbolj pomirjajo adrenalinski športi (športno plezanje, 
gorski tek, »downhill«, turno smučanje), tek, hoja v hribe. R3 poudari: »…najbolj se 
zventiliram, najbolj skanaliziram ta stres nekam stran od sebe, če sm sam.« Z dolgimi 
sprehodi v naravi, gobarjenjem, ribolovom, tekom, hojo v hrib, potapljanjem. R4 pravi, da 
vedno športa sam: »… delam triatlon brez bazenov, čeprav sem bivši plavalec, mi plavanje 
več ne diši kaj preveč. Kolesarim, tečem, hodim v hribe.« Glede športa ga sprošča potiskanje 
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samega sebe čez mejo. Razen R2, za katerega ne vem ali naštete aktivnosti izvaja sam ali tudi 
v družbi, vsi preostali izvajajo aktivnosti individualno. 
 
Vsem štirim reševalcem pri obvladovanju stresa na delovnem mestu pomaga črni humor. R1: 
»Črni humor je dost prisoten, tko da če bi nas kdo slišal od zunaj, bi reku, da nismo ravno 
normalni (nasmeh).« Felton (1998, v Christopher, 2015) piše, da je večina reševalcev mnenja, 
da lahko črni humor uporabljajo samo med sodelavci in ne z družino in prijatelji, saj ga oni ne 
bi razumeli. R2: »Govoriš res zelo grdo, saj ni smešno, ampak obenem je, ne znam opisati 
tega občutka.« Podobno je Knickerbocker (1964, v Christopher, 2015) označil črni humor za 
groznega in čudovitega hkrati.  
 
Vsem pomaga pogovor s sodelavci (R2: »Ta prvi, ki ti pomaga, je tvoj kolega v paru.«; R4: 
»Predvsem si pomagamo sami med seboj, dosti se pogovarjamo…Tud po samih intervencijah 
se dostikrat pogovarjamo. Že nek nevedoč del pogovora, nekega debriefinga opravimo sami, 
pa vemo ne.«). R4 pravi, da s tem ko večkrat govoriš o situaciji s sodelavci, je potem 
posledično lažje. V raziskavi, izvedeni na RP UKC LJ, je polovica anketiranih reševalcev kot 
najbolj učinkovito strategijo spoprijemanja s stresom izbrala pogovor s sodelavci (Kočan in 
Kernc, 2010). Dve tretjini reševalcev iz Osnovnega zdravstva Gorenjske (N = 47) si prav tako 
pri obvladovanju stresa pomaga s pogovorom s sodelavci (Nojić, 2010). 
 
Vsi štirje reševalci omenjajo izkušenost kot protistresni dejavnik. R1 in R2 imata manj kot pet 
let delovne dobe na reševalni postaji, R3 in R4 pa slabih dvajset let. R3 in R4 pravita, da je 
bilo na začetku veliko bolj stresno, ker sta imela manj izkušenj (R3: »… na začetku prihajal 
do stresnih situacij, ampak  z leti dobiš kilometrino al pa debelo kožo.«). Da izkušenost veliko 
pripomore k obvladovanju stresa, se je čutilo tudi na intervjujih, na kakšen način so 
odgovarjali na postavljena vprašanja. R3 je izpostavil, da je med uvajanjem novega kadra, ko 
je sam začel delati ali pa danes, velika razlika. Sedaj je uvajanje veliko bolj postopno kot 
včasih (kroženje po oddelkih, starejši reševalec kot inštruktor) in z novim zakonom mora biti 
voznik vsaj zdravstveni tehnik. Včasih pa so bili vozniki mizarji, strojni tehniki itd. Pravi, da 
je bil sam na začetku en mesec začetnik in bil prisoten na nenujnih prevozih, nato pa: »… so 
me dobesedno vrgli v vodo, zdej pa plavaj in sm bil od takrat naprej na cesti, noben te ni 
vprašal, a znaš, a si sposoben …« Fink (2010) uporabi podobne besede, saj pravi, da so 
včasih reševalci na začetku kariere začeli po principu »skoči in plavaj« in bili kruto soočeni z 
realnostjo, brez predhodnih usposabljanj. R1 omeni, da konkretno v stresni situaciji zelo 
pomaga, da delajo v parih po principu reševalec s krajšo delovno dobo + reševalec z daljšo 
delovno dobo (»… velikokrat pridejo prav izkušnje in če maš nekoga zadaj, k veš da je več 
vidu, da ima več izkušenj, je potem takoj lažje«). 
 
R3 veliko pomeni njegova družina. Žena je prav tako zaposlena v zdravstvu, kar pomeni, da 
iz prve roke pozna podrobnosti njegovega dela (»… en drugemu sva terapevta.«). R3 in R4 
izpostavita kot protistresni dejavnik njune otroke. Za R3 je od vseh stvari največja sprostitev 
glasba (»… skos je muska nek del mojega življenja, si ne predstavljam brez. Poslušam pa 
house al pa trance glasbo … se ubistvu odklopm, kt da bi šou vn iz moje glave in bi bil čist 
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nek drugje, mi je to na nek način meditacija.«). R2 pomirja vožnja z motorjem in tehnike 
sproščanja (meditacija, dihalne vaje). R4 uživa v druženju s prijatelji (humor, sproščenost). 
 

- Obvladovanje stresa – konkretno v stresni situaciji 
Konkretno v stresni situaciji R1 uporablja »tehniko« gasilca, ki jo je slišal na nekem tečaju: 
»… da za trenutek zakrči, napne, stisne vse mišice v telesu in si tko takrat pomaga zbistrit 
misli in se sfokusirat na dano situacijo.« R2 se poglobi v delo, osredotočen je na problem in 
ne na človeka (»Ne gledam človeka, kakšne grimase dela, ampak tisto stvar, ki predstavlja 
problem.«). Pravi, da je to težko doseči, ampak ko to dosežeš, je veliko lažje delati. R3 pravi, 
da na sami intervenciji deluje kot robot in šele kasneje razmišlja o svojih čustvih in 
neprijetnih občutkih: »… če maš otroka pred sabo, maš tam odmerke zdravil na kilogram 
telesne teže in tam ne moreš ti s čustvi operirat k enostavno slej al prej boš mrknu oziroma 
naredu napako.«). R4 si pomaga s tem, da se osredotoči na pacienta in odmisli okolico. 
 
8.1.4 Obvladovanje stresa – interne strokovne službe 

 
- Psihosocialna pomoč pred intervencijo 

R1 in R2 je pred intervencijo v pomoč opis situacije s strani dispečerske službe. R1 čakanje 
na klic poimenuje »ruska ruleta«. R2 omeni različna srečanja, seminarje in tekmovanja. R3 
pravi, da neke posebne predpriprave ni, obstajajo pa splošna izobraževanja za vse zdravstvene 
delavce, ni pa delavnic, namenjenih izključno obvladovanju stresa (»Nimamo pa nekega 
izobraževanja v smislu, kako se soočit s stresom, kako reagirat v stresnih situacijah. To 
mogoče ne bi bla slaba ideja.«). R4 prav tako izpostavi strokovna izobraževanja (»… bolj se 
izobražuješ, bolj si samozavesten, manj je lahko stresno.«). Marija Molan (1994) pravi, da je 
poleg strokovnega izobraževanja pomembno tudi izobraževanje o obvladovanju stresa, saj 
potem posameznik lažje prepoznava vplive stresnih dejavnikov in se z njimi sooča. 
 

- Psihosocialna pomoč po intervenciji 
R3 in R4 pravita, da je bolje poskrbljeno za kurativo kot preventivo. Po intervenciji vsem 
pomaga pogovor s sodelavci (R4: »… delo zaupnika dosti mi že med seboj opravimo nevedoč, 
ko se sprašujemo, kako je zgledal, kako je bilo na intervenciji.«). R1 in R2 izpostavita kolega 
v paru, da je prisotno zaupanje. R3 uvršča team buildinge, paintball, karting, tekmovanja, 
piknike v kurativo, po mojem mnenju pa je to tako preventiva kot kurativa. Kot neko vrsto 
psihološke pomoči omeni obdobne sistematske preglede na dve leti (v sklopu tega pogovor s 
psihologom).  
 
Vsi štirje reševalci izpostavijo zaupnike (R1: »To so ljudje z daljšim delovnim stažem, imajo 
nek respekt, spoštovanje, vejo, kdaj je treba reagirat…«). R4 je bil s strani nadrejenih izbran 
za zaupnika: »… nekakšna postaja med psihologom in med delom smo pač mi.« R4 je o 
tovariški pomoči povedal: 

� Usposabljanje na izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig je trajalo nekaj 
mesecev, na koncu so opravljali praktični in teoretični izpit.  

� Na Reševalni postaji Ljubljana so zaupniki od leta 2016 in trenutno deluje šest 
zaupnikov.  
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� Reševalci sami ne pristopijo do zaupnikov (razen morda kakšnih izjem), vodja je tisti, 
ki sproži postopek. Ko je težka intervencija, lahko tudi preventivno odredi pogovor z 
zaupnikom. Če nekaterim to ni dovolj, je zadaj še klinični psiholog.  

� Imel je dva primera v dveh letih (»Dosti teh pogovorov se še vedno mogoče premalo 
poslužujemo. Tudi kolegi so že nekaj pogovorov imeli, ampak ne kaj dosti.«). O 
primerih ni govoril, saj je ena od temeljnih značilnosti zaupništva diskretnost. Poleg 
diskretnosti omeni še empatijo.  

� Pogovor opravlja zaupnik, ki ni bil na sami intervenciji.  
� Če bi zaradi dela kot zaupnik potreboval pomoč, bi jo dobil.  

 
R1: »Jst mam zaupnika tud v naši izmeni, z njim se zlo dobro razumem in če bi karkoli rabil, 
vem, da bi se lahko z njim o vsem pogovoril.« R1 poudari, da je zaupništvo diskretno. R2 je 
zelo navdušen nad možnostjo koriščenja tovariške pomoči in podpira to idejo. Pravi, da če bi 
čutil stisko po kakšni intervenciji, bi se obrnil na zaupnika: »… bi mi bilo verjetno malo 
neprijetno začeti pogovor z nekom, s katerim nimaš nekega odnosa. Samo, kakor sem jaz 
začutil te osebe, so zelo umirjene in zelo zaupljive in zelo simpatične ….« R3 je bil vodja 
izmene na eni težji intervenciji. Odločil se je poklicati zaupnika in v roku ene ure je bila 
obema reševalcema nudena pomoč zaupnika. R3 na vprašanje, ali bi bil zaupnik, odgovori 
potrdilno (»Sej sm že na nek način. Se mi že zdej dogaja, da pridejo fantje do mene po kšn 
nasvet … To je tud kot neka osebna potrditev, to mi daje vedenje, da delam pravilno in 
dobro.«). 
 
R4 omeni, da imajo možnost obiskati kliničnega psihologa, vendar se to ne dogaja pogosto. 
Znan mu je samo en primer koriščenja te vrste pomoči. R3 to potrdi, saj pravi, da so pred 
uvedbo zaupništva bili na voljo psihologi, vendar: »… noben od nas ni nikol izrazu potrebe po 
psihološki pomoči, po pogovoru.« R1 in R2 kliničnega psihologa nista omenjala. 
Najverjetneje R1 in R2 nista omenila psihologov, ker sta zaposlena na RP UKC LJ, odkar 
obstajajo zaupniki, in sedaj so prva stopnja zaupniki; če oni ocenijo, da bi bilo potrebno več 
pomoči posamezniku, ga napotijo do psihologa. Vodja izobraževanja na RP UKC LJ (T. 
Posavec, osebna komunikacija, 3. 7. 2018) je na vprašanje, ali še sodelujejo s klinično 
psihologinjo, ki jo je predhodno omenil v pogovoru, odgovoril: »Ne, ker ni nobene potrebe, 
ker mamo zdaj zaupnike. Smo imel zelo hude primere vmes, pa ne vem, ali niso čutili potrebe, 
ni šlo naprej.« Opisal je tudi, zakaj se pomoč kliničnega psihologa ni prijela: »klinični 
psiholog ti da pomoč na njegovi ravni. Ni vedno potrebno tok, včasih rabiš manj. Zato je 
dobro, da maš te nižje stopnje, ker fantje so dobil odpor, niso hoteli več hodit, ker so rekli to 
predolg traja.«. Kočan in Kernc (2010) sta v raziskavi opravljeni na RP UKC LJ ugotovila, 
da nihče ni na prvo mesto za obvladovanje stresa postavil kliničnega psihologa, čeprav so 
sodelovali samo reševalci, ki so to pomoč že koristili. Da pomoč kliničnega psihologa ni 
ravno primerna za reševalce, je ugotovil Štok (2015) v raziskavi, kjer je eden izmed 
reševalcev izrazil željo, da bi bili psihologi bolj usposobljeni za pomoč reševalcem, saj je 
stresnost njihovih situacij specifična. 
 
 R1 je mnenja, da jim v službi pomagajo ostati mirni in zbrani s tem, da če spoštuješ 
dogovore, nimaš nobenega psihičnega pritiska s strani vodilnih, kar mu veliko pomeni, saj je 
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v prejšnji službi (tudi v zdravstvu) čutil velik pritisk. R4 pravi, da za mirnost in zbranost 
najbolj pomaga pogovor s sodelavci. R2 izpostavi pogovor s kolegom v paru, da ta pogovor 
najbolj pomaga. R1 prav tako omenja delo v paru, in sicer, da je dobro, da je par sestavljen iz 
mlajšega in starejšega reševalca, saj izkušnje velikokrat pridejo prav. R1 pove, da je vodja 
izmene stalno prisoten v prvem nadstropju, in če naj bi šla na neko zahtevno intervencijo dva 
reševalca s krajšo delovno dobo, se vodja lahko odloči, da gre zraven kot podpora. R3 ne vidi 
nekih izrecnih pogojev za mirnost in zbranost, razen splošnih strokovnih izobraževanj. 
 
V teoretičnem delu sem predstavila štiri točke psihološke pomoči, zapisane v Smernicah za 
delovanje NMP ob množičnih nesrečah (Dujić in Simčič, 2013). Reševalci so povedali, da po 
balonarski nesreči na Ljubljanskem barju leta 2012 udeleženim reševalcem psihološka pomoč 
ni bila izrecno nudena, da bi pa lahko sami izrazili željo po pomoči. Lambergar (2012) po 
balonarski nesreči opiše psihološko pomoč policistom (24-urna interventna psihološka 
pomoč), omeni, da pri gasilcih pravkar poteka usposabljanje za zaupnike in da reševalcem ni 
nudeno nič, so si pa v veliko oporo drug drugemu. R3 je povedal, da je bila na urgenci »soba 
za svojce«, kjer so družinskim članom poškodovanih nudili pomoč. To potrdi Lambergar 
(2012), ki pravi, da so svojci dobili ustrezen prostor, hrano, pijačo, skrb dveh kliničnih 
psihologov, zdravnice in medicinskih sester. Zanimivo je, da je bila nudena pomoč svojcem, 
kljub temu da se je nesreča zgodila eno leto pred objavo smernic.  
 

- Spremljanje psihične pripravljenosti posameznika 
R1 in R2 pravita, da je za spremljanje psihične pripravljenosti posameznikov poskrbljeno s 
strani vodje izmene, ki lahko odredi, da imajo reševalci po težki intervenciji možnost odmora 
oziroma nekaj časa zase in ne gredo takoj naprej na novo intervencijo. To potrdi R3, ki je 
vodja izmene: »… težje intervencije … se enostavno ekipo ustavi in od tistega trenutka naprej 
sta prosta. Tko da se ju u bistvu izključi iz nadaljnjega prometa. Po individualni oceni 
reševalec sam pove, a lahko nadaljuje z delom jutri, pojutrišnjem al rabi neki časa.« R4 doda, 
da je najbolj pomemben osebni stik z osebo, da nadrejeni osebo, ki se ji vidi, da je pod 
stresom (telesna in obrazna mimika), vpraša, če lahko nadaljuje delo. R2 prav tako izpostavi, 
da se hitro prepozna, če kdo ni v redu. 
 
8.1.5 Povezanost stresa na delovnem mestu in kvalitete zasebnega življenja 

 
- Vpliv poklicnega življenja na zasebno življenje 

Na R2 so na začetku kariere dogodki v službi zelo vplivali na zasebno življenje (»… doma 
sem moral vsem povedati, kaj vse sem doživel …«), sedaj pa veliko manj. Na intervencijo 
pozabi že takoj po njej ali pa med vožnjo domov predela stvari. O službi se pogovarja z 
dvema dobrima prijateljema (oba reševalca iz prejšnje službe), z drugimi pa ne. Načeloma na 
R1, R2 in R3 dogodki, ki so se zgodili v službi, ne vplivajo na zasebno življenje (R1: »Služba 
je služba, družba je družba, dom je dom.«; R4: »Ko pridem domov, jaz na službo sploh ne 
pomislim, razen to, da si budilko naštimam …«). R1 si želi imeti strogo ločeno službo in dom, 
vendar včasih pridejo kakšne slike za njim: »Sam to je pač taka služba, nimaš kaj, mislim, da 
tist, k reče, da se na to navadš, kr tko reče. Mislim, da se navadt tega praktično ne da, lahko 
pa to sprejemaš in se nekako prilagajaš temu na nek svoj način.« Neuspešno reanimacijo 
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mlajše osebe težje odmisli kot reanimacijo starejše osebe, saj je starejša oseba v življenju že 
marsikaj videla, doživela in dala neko dobo življenja skozi. R3 pravi, da ima srečo in nesrečo 
v tem, da njegova žena prav tako dela v zdravstvu. Nesrečo zaradi enakega delavnika, srečo 
pa, ker razume njegovo delo in točno ve, o čem govori. Doma pogovor nanese na službene 
zadeve, vendar to ne vpliva na družinsko življenje. R4 ima službo in dom strogo ločeno, razen 
v primerih, ko imajo kakšna izobraževanja, si doma prebere novosti, nove smernice.  
 
 R1 se je še posebej težko »odklopit« od službe, kadar je v dvanajstih urah obsežno število 
intervencij (»… dve reanimaciji … po taki intervenciji si fizično in psihično utrujen in takrat 
je mal težje.«) ali pa po nekaterih nočnih izmenah. R2 pravi, da mu je najtežje, ko se dela več 
dni zapored (v poletnih mesecih je zaradi dopustov drugačen delavnik). R3 izpostavi večje 
stresne situacije, zaradi katerih mu je bilo težje odmisliti službene zadeve: ebola – možnost 
okužbe; begunci – neznane, nepredvidljive situacije; nesreča na Zaloški cesti (reševalno 
vozilo-motor) – grožnje ljudi; menjava direktorja – misli o prihodnosti. R4 pravi, da so same 
intervencije pozabljene, da s tem nima težav, da pa je težje, kadar gre za nestrinjanja, 
nesoglasja z nadrejenimi. Se pravi, problem pri »odklopu« od službe mu predstavlja 
organizacijski vidik (npr. neodobreni dopusti). 
 
Reševalci so mi opisali ruski turnus: dnevna izmena 12 ur (7.00–19.00), 24 ur prosto, nočna 
izmena 12 ur (19.00–7.00), 48 ur prosto. Vsem tak način dela več kot ustreza (R1: »Men 
osebno zdej v tem trenutku je to služba, k mi res ustreza, urnik mi je top.«; R3: »… način 
življenja … Js tega šihta ne bi zamenu za nč na svetu oziroma ne šihta niti urnika, men je 
odličen.«). 
 

- Vpliv zasebnega življenja na poklicno življenje 
R1 doma nima večjih problemov, zato tudi ne vplivajo na njegovo delo. Na R4 prav tako 
težave v zasebnem življenju ne vplivajo na njegovo delo, razen morda kakšnih nepredvidljivih 
stvari, ki jih je treba urejati znotraj delavnika. R3 je o smrti bližnje osebe in o vsem, kar to 
prinese zraven, razmišljal tudi v službi, vendar to ni vplivalo na njegovo delo: »Večje stvari 
premlevaš v službi, nikol pa ni tok daleč, da pa zdej zarad tega ne bi mogu v službi delat. Če 
opaziš, da je to le tok problematično, po navadi dopust vzamemo.« Pravi, da če ima kdorkoli 
večje stresne situacije v zasebnem življenju, nadrejeni to razumejo in dajo možnost dopusta. 
Na R2 je smrt bližnje osebe vplivala na njegovo delo takoj naslednji dan po smrti bližnjega na 
enaki intervenciji: »… takrat malo pozabiš, kaj točno moraš narediti, se moraš kar zbrati 
oziroma prosiš kolega za malo več pomoči.« 
 

- Največji pečat 
Na R1 pusti največji pečat otroška intervencija. Izpostavil je tudi prisotnost otrok na 
intervenciji, opisani med najbolj stresnimi situacijami (»Otroci so posebni prizori, so 
intervencije, ki pustijo poseben pečat, sam ne morš na stvari vplivat, ti nardiš, kar se od tebe 
pričakuje, kar lahko v tistem trenutku s svojim znanjem in stroko narediš, da boš ti zdej te 
situacije nase vleku, neko zgodbo za nazaj nima smisla.«). R2 si najbolj zapomni uspešne 
intervencije (»Ta služba mi je zelo všeč, ker imaš takoj vidne rezultate … Te samopotrditve so 
zelo hitre …«). R4 se najbolj dotakne uspešno opravljena zahtevna intervencija in na koncu 
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zadovoljni, hvaležni svojci in pacient (»Reševalec rabi zelo malo, da je srečen.«). R3 kot 
slabo stran izpostavi preobremenjenost z delom, saj ima več delovnih funkcij znotraj RP UKC 
LJ, poleg tega je perfekcionist in ga jezi, če ima stvari narejene na pol. Dobra stran za R3 pa 
so adrenalin, pomoč drugim, moški kolektiv, humor (tudi črni), druženje. Skupno R2 in R4 so 
uspešne intervencije, R3 in R4 pa pomoč drugim. 
 

- Družina 
R1 in R2 sta v razmerju in nimata otrok. R3 ima ženo in tri otroke, R4 ima dva otroka in z 
mamo otrok ni več skupaj. Služba ni vplivala na njun razhod. R1 opaža prisotnost ločitev, 
vendar ne ve, ali je tako splošno v družbi ali zaradi narave dela, urnika … Mnenja je, da je 
zelo pomembna podpora partnerja/partnerke: »… odvisno, kakšno partnerico maš, a te 
razume, podpira, spoštuje, kakšno službo ima patnerica. Se mi zdi, da če maš nekoga doma, k 
te razume, ki ve, kaj delaš, pa če ti to rad opravljaš, da so še vseen drugi vzvodi, da te zadeve 
skompenziraš.« Tudi R2 izpostavi ločitve. R2 in R3 omenita varanje. R3 pravi, da je odvisno 
od vsakega posameznika, kako se spopada s stresom, poleg varanja doda še alkohol kot 
strategijo spoprijemanja s stresom. 
 
Čeprav sta brez otrok, si R1 in R2 predstavljata, da tisti, ki imajo otroke, težje prenašajo stres 
v službi (R1: »… se najbrž pol pokaže, a maš ta poklic rad, kot neko tvoje poslanstvo, al pa 
delaš to zato, da delaš.«). R3 in R4 to potrdita (R3: »… k maš enkrat svojga otroka, veš, kako 
je to, k maš nekoga tok rad, in to povežeš s tem, kako je zdej tistmu staršu, k je svojga otroka 
zgubu, ker se ti zdi pač to nepredstavljivo.«; R4: »Jaz na srečo tega stresa še nisem doživel 
oziroma tako hude situacije z otrokom še nisem reševal, da bi me prizadelo.«). R4 poleg 
projiciranja otroške intervencije na lastne otroke omeni še projekcijo, če ima posameznik 
hudo bolne starše in na intervenciji obravnava pacienta z enako diagnozo. 
 
Letni dopust vsi preživljajo na morju. R1, R2 in R3 hodijo tudi v hribe. R2 ima rad potovanja 
v tuje države. R4 izpostavi, da je dopust prekratek (14 dni) in da del dopusta rad preživi tudi 
doma. Z otrokoma rad hodi kampirat na morje ali celino.  
 

- Prijatelji 
R1 pravi, da je njihova izmena zelo povezana med seboj, da imajo dvakrat, trikrat letno team 
buildinge, vendar ima večino prijateljev izven službe. R2 ima dva najboljša prijatelja 
sodelavca iz prejšnje službe (reševalca), večino prijateljev pa iz zasebnega življenja. R3 se s 
sodelavci v zasebnem življenju ne druži veliko. En razlog je tudi ta, da kot vodja izmene 
poskuša držati distanco do podrejenih, saj ne bi želel delati razlik med njimi zaradi 
prijateljskih vezi. R4 je z nekaj sodelavci prijatelj tudi v zasebnem življenju. Vsi štirje 
reševalci imajo večino prijateljev izven službe. R1 in R3 kot enega izmed razlogov izpostavita 
razseljenost.  
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8.2 Gasilci 
 
8.2.1 Stresne situacije in okoliščine 

 
- Stresne situacije na splošno 

G2 in G3 sta za stresne situacije označila intervencije, kjer so vključeni poškodovani otroci. 
G1 in G2 sta izpostavila neznane, nepredvidljive situacije. G1 na široko razloži, da je stres 
prisoten že na vožnji na intervencijo, saj nikoli ne ve točno, kaj jih čaka. Za G2 je stresen 
občutek nemoči v situacijah, kjer ne moreš dovolj hitro pomagati in občutek strahu, da bi 
videl poškodovane bližnje osebe (»… mal strahu, joj, kaj pa, če bo kakšen od mojih kdaj in ga 
bom vidu …«). Za G2 bi bila stresna tudi lastna poškodba ali poškodba sodelavcev. Za G3 bi 
bila stresna situacija smrt sodelavca ali poškodovani sorodniki. Stresni kritični dogodki za 
gasilce so: smrt ali hujša poškodba sodelavca, lastna hujša poškodba, poškodovane ali mrtve 
bližnje osebe zaposlenega, poškodovani ali mrtvi otroci (Lavrič in Štirn, 2016; Lavrič in 
Vovko, 2016). Intervjuvani gasilci so omenili vse naštete dogodke. G1 je izpostavil 
poškodovane otroke (v nadaljevanju je opisal tudi primer intervencije, kjer je bila vključena 
poznana oseba), G3 je omenil vse situacije razen lastne poškodbe, G2 je naštel vse štiri 
dogodke. 
 

- Pogovor o stresnih situacijah 
Vsem trem gasilcem ni težko govoriti o stresnih situacijah. G3 pravi: »Mogoče bi blo težko 
govort, če bi blo karkoli s sorodniki.« G1 ni težko govoriti o stresnih situacijah s sodelavci, ne 
mara pa o tem govoriti ljudem, ki niso del tega poklica. Pravi, da se v sproščenem krogu 
sodelavcev vidi, da ni noben mačo in da se težke situacije vsakega dotaknejo. Mnenja je, da 
če bi se opravljali formalni razgovori, se pokaže »mačo« samopodoba. G1 pravi: »… taka 
oseba je revež, če si tega ne more priznat. Mačo si, če se s tem spoprimeš, ne pa da kle 
nakladaš, pol pa nek uzadi si cel raztreščen pa ne veš kaj bi sam s sabo.« G2 pravi: »To so 
bolj povrhne stvari posameznika, kaj mi bo to, po drugi strani pa mele v glavi glih tko k vsak, 
ga ni junaka, sam tist mogoče ego pa ne vem kaj, da ne bo zdej reva izpadu …« G3 je mnenja, 
da se včasih ni toliko govorilo o stresu, kot se danes. V preteklosti s strani sodelavcev tak 
način komunikacije ni bil toleriran.  
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8.2.2 Najbolj stresne situacije 

 
- Opis najbolj stresnih situacij 

 
GASILCI SITUACIJE STRES 

 
G1 

prometna nesreča smrt poznane osebe, svojci 

samomor – vožnja v nasprotno 
smer na avtocesti (dva primera) 

jeza – nedolžne žrtve 

požar (začetek kariere) truplo – kako prijeti, pogled 

 
G2 

(poskus) samomor(a) okoliščine (zaklenjeno stanovanje, 
krvavo, noč, nož) 

samomor okoliščine (krvavo, moški poškodoval 
ženo, nato se je obesil) 

prometna nesreča (začetek kariere) prvič videl mrtvo osebo 

utopitev mladoletnika 
 

oživljanje, prisotnost družine 

požar tehnične težave 

 
G3 

prometna nesreča  smrt dekleta, naključje – prisotnost 
staršev 

umor in samomor (oče vrgel hčerko 
čez okno, nato še sam skočil) 

otrok, namera 

prometna nesreča  odtrgana glava – pogled 

 
Tabela 3 Najbolj stresne situacije intervjuvanih gasilcev 
 
Vsi trije gasilci so kot najbolj stresno situacijo izpostavili prometno nesrečo. G1 se je vtisnila 
v spomin prometna nesreča na začetku kariere, v kateri je umrla poznana oseba (dober 
prijatelj z bratom te osebe). Stresno mu je bilo zato, ker: »… mogoče bi dons kej drugač 
reagiru. Tm kr mal otrpneš … a je to res al ni res …«. Poleg tega je bil stresen tudi prihod 
svojcev na kraj nesreče. Še danes, ko se sreča z očetom: »… vidš, da ma on do tebe neki 
drugač, te skos opominja, ampak okej, to je zdej že tok let od tega.« Pravi, da je bila dobra 
stran te prometne nesreče, da je eden izmed poškodovancev sedaj njegov sodelavec. Za G2 je 
bilo stresno, ko se je na prometni nesreči, kjer sta bila dva smrtna izida, prvič srečal z mrtvo 
osebo (»… to je že tok nazaj, da nimam več tega, ampak fotografije mam pa, vse se shrani, je 
ni ene stvari, sam pač moraš vzbudit ven, da vidiš, da dejansko se je to zgodilo, da ni to kr 
zbrisan.«). G3 je opisal dve prometni nesreči. Najprej je opisal prometno nesrečo, ko se je 
avtobus z mladostniki prevrnil na avtocesti in je umrlo eno dekle. Starši so dekle pripeljali v 
Ljubljano, kjer je bil odhod avtobusa na zaključni šolski izlet. Avtobus je odpeljal proti 
Primorski, prav tako so se starši nekoliko kasneje odpravili v to smer in zagledali prevrnjen 
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avtobus in mrtvo hčerko. Stresno mu je bilo to naključje, da so se starši ravno tako peljali po 
tej cesti in morali to videti v živo (»Stisnilo me je.«). Druga stresna situacija je bila, ko se je 
prevrnila cisterna. Vozniku je odtrgalo glavo in najprej je zagledal odprte oči (»… spogledala 
sva se … ta pogled, še danes se spomnim.«). Ko je G3 opisoval to situacijo, je bilo zanimivo, 
da je najprej povedal, da sta se z voznikom spogledala, in sem mislila, da bo rekel, da je videl 
njegovo bolečino v očeh, prošnjo po pomoči ali karkoli drugega, nato pa je povedal, da je bila 
samo glava, odtrgana glava brez telesa, in močno verjamem, da se ti ta prazni pogled zažge v 
spomin.  
 
Samomor je tudi stresna situacija, ki so jo vsi trije opisali. Pri G3 sicer sam samomor ni 
ključen za stres, ampak umor otroka pred tem. Opisal je primer, ko je zaradi maščevanja bivši 
partnerki oče vrgel lastno hčerko skozi okno, nato pa skočil še sam. Stresno je bilo, ker je bil 
vpleten otrok, ki ni bil ničesar kriv. Poleg tega ga je pretresla tudi namera očeta. G1 izpostavi 
dva primera samomora, ko posameznik zapelje na avtocesto v nasprotno smer. V enem 
primeru je oseba umrla, v drugem pa ne, v obeh primerih pa sta umrla voznika avtomobila, ki 
je peljal po pravi strani avtoceste. Ob takih primerih začuti jezo in se sprašuje, zakaj narediti 
samomor tako, da so možne tudi nedolžne žrtve (»Če maš srečo umreš, mislm srečo, smola pa 
je, žalostn, da še druge za sabo potegneš.«). G2 je opisal dva samomora, ki sta ga pretresla. 
Prvi samomor oziroma morda samo poskus samomora, saj je bila oseba ob prihodu še živa in 
G2 ne ve, ali je oseba potem tudi umrla, se je zgodil ponoči pred pol leta. Ob prihodu gasilcev 
so bili pred zaklenjenim stanovanjem policija in sorodnik, kateremu je oseba napisala 
sporočilo, da bo naredila samomor. Gasilci so vdrli v stanovanje, kjer je bilo vse krvavo, 
okrvavljena oseba je ležala na postelji in imela nož, s katerim se je želela zabosti v srce, 
vendar ji ni uspelo in si je predrla samo pljuča. Pravi, da je bilo stresno že samo to, da ko 
odpreš, zagledaš takšno situacijo. Pred enim tednom je bil G2 na intervenciji, kjer je starejši 
gospod najprej ženo udaril s kladivom po glavi, nato pa si sodil sam (»K smo tja pršli, je bla 
ženska na postli, tukaj je mela lukno (pokaže na zadnji del glave), kri je bila po steni do 
stropa … takoj za vrati, k sm pa not stopu, je pa možakar visu obešen.«). Po koncu opisa 
situacije pravi: »Usede se nekam al hočeš al nočeš, to je dejstvo.« 
 
G1 in G2 sta se kot ene izmed najbolj stresnih situacij spomnila požara. G1 je izpostavil 
požar, ki se je zgodil na začetku njegove kariere. V hiši, katero so gasili, je bila mrtva oseba: 
»… kaj sploh zdej, kam to prjet, vn dat, kaj zdej nardit, tko tist ti pol, tist pogled, oči. Ampak 
to so začetki, čez čas kilometrina svoje nardi. Še vedno se vprašaš, zakaj to tko je, ampak to 
tko je.« G2 je opisal požar, kjer je ob prihodu na kraj dogodka gorela drvarnica. Ko so jo 
želeli pogasiti iz avta ni pritekla voda. Potem je začel goreti avto. Je prišel še en gasilski avto, 
vendar prav tako ni tekla voda. Goreti je začela še streha hiše. Vse to se je zgodilo v eni 
minuti (»… to je disaster, tak, da ga ni. Vse je šlo narobe … napaka na vozilih … bilo je tko, 
kot k bi sanju, k neki ne gre, k ne morš prjet … k si nemočen …«). 
 
G2 je opisal intervencijo, ki se je zgodila lansko leto. Fant, ki je bil v devetem razredu 
osnovne šole, je padel v jarek z vodo, visoko približno petnajst centimetrov. Našla sta ga 
mlajša bratec in sestrica, saj je bilo to v neposredni bližini hiše. Gasilci so bili prvi na kraju 
dogodka: »… smo ga oživljali k norci tam … pumpal, cela familija, vsi so gledal … Vode je 
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mel notri pet litrou, js ne vem, k smo pumpal, je sam voda vn in nemogoče, da bi ga sploh po 
moje oživel. Smo bli eno uro pa pou tam, smo ga oživlal pa je tud pač umru. Nimaš vpliva na 
take stvari. Nekak je rutina, po drugi strani ni nč rutina. Vsakič k kruh zamesš, ja sej rutinsko 
nardiš, ampak glih tko loh pa pozabš kej, tko da vsakič se pol vprašaš, kaj bi lahko naredil 
drgač, ampak obsojam se pa ne, vsaj zaenkrat.« 
 
Tako G1 kot G2 sta izpostavila situacijo na začetku kariere. Obema je bil stresen prvi stik z 
mrtvo osebo. Vsi so omenili prisotnost bližnjih na intervenciji: svojci poznane osebe (G1), 
utopitev mladoletnika – prisotnost družine (G2), mrtvo dekle – prihod staršev (G3).  
 

- Psihološka pomoč po opisanih stresnih situacijah 
Po opisanih situacijah nobenemu ni bila nudena psihološka pomoč. G1 je opisal intervencije, 
ki jih je doživel na začetku kariere. Pravi, da se takrat o stresu sploh ni govorilo, in to je tudi 
eden izmed razlogov, da ni imel nudene psihološke pomoči. G1 je zaupnik od leta 2012: »… 
zakaj zdej težko odgovorim, ker smo mel res kvalitetno izobraževanje, k smo že tm sami sebe 
precej spucal, drugač se spoprijemamo s tem.« G2 pravi:  »… že skoraj 20 let sem tuki, je blo 
zdle v pou leta en kup stvari, k sm šele zdej vidu pa začutu kako je. K prej niti nisem tok velik, 
količinsko.« Zaenkrat še ni potreboval pomoči: »… upam, da ne bom kdaj rabu.« 
 
8.2.3 Obvladovanje stresa – sami 

 
- Načini obvladovanja stresa 

Vsem trem gasilcem pomagata obvladovati stres šport in narava. G1 najbolj sprošča fitnes in 
rad kolesari v naravi. G2 skoraj vsak dan hodi v hribe in pravi: »šport, to moraš šibat, švicat.« 
G3 kolesari in hodi v hribe, vendar poudari, da ni športnik. Pravi, da imajo v službi možnost 
uporabe fitnesa, vendar ga to ne gane.  
 
Vsem gasilcem najbolj pomaga obvladovati stres na delovnem mestu pogovor s sodelavci. G1 
misli, da pogovor s sodelavci po težki intervenciji zelo pomaga, saj se na tak način »spucaš«. 
G1 med intervjujem večkrat poudari, da ne mara formalnih pogovorov, ampak ima veliko raje 
neformalni pogovor s sodelavci. V tem neformalnem pogovoru pa vseeno uporabi določene 
prvine, ki se jih je naučil na izobraževanju za zaupnika (»… oni začnejo govort … js njim 
pripovedujem … ker pač smo na nek način izurjeni za to, tud on ne dobi občutka, da sm se js 
spucu in tud on se je.«). G2 pogovor s sodelavci označi za dobro strategijo spoprijemanja s 
stresom: »Pol k pridemo nazaj, vedno, ej o kaj je blo, a se spomniš, mislm noro ne, to še ene 
dva, tri šihte je debata, itak prisluhnejo vsi, tko da se s tem pol nekak …«. G3 poudari, da mu 
je pomembno sodelovanje s sodelavci (»… nikoli nisi sam.«). 
 
Črni humor je za G1 in G2 dobra strategija spoprijemanja s stresom (G2: »U bistvu to je naš 
filter.«). Humor je varovalni dejavnik, ki dovoli posamezniku, da se distancira od stresorja 
(Dixon, 1980, v Christopher, 2015). Črni humor je uporabljen predvsem v situacijah, kjer 
morajo ljudje nadaljevati delo, čeprav je narava dela zelo zahtevna (Moran and Massam, 
1997, v Christopher, 2015).  
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G1 in G3 izpostavita pomembnost izkušenj (G1: »… neka kilometrina, bom čist drugač to 
dojemu kot pa nekdo, k je dve let tukaj … u bistvu sama izkušnja v življenju, vsaj mene, 
pripelje do tega, da se ne obremenjujem s tem, kaj je zdej z unim bilo, ne vem, mu manjka to, 
je umru, zakaj se je to zgodil, to se ne sprašujem več, ker to tko je, življenje je tak. S tem se 
moraš, ni lepo, ampak sprijazniš se, nardiš, kar je v tvoji moči, in to je to.«; G3: »… ko si tuki 
dvajset let, se ti zdi normalno.«). Za G2 so ob dvajsetletni delovni dobi izkušnje tudi 
varovalni dejavnik, vendar je bil v zadnje pol leta priča vsaj petim težkim intervencijam in 
ugotovil, da so se ga stvari dotaknile kljub izkušenosti: »Bilo je ene pet takih zdle kr hudih. V 
pol leta. Kr sej pravim, prej so ble, so ble stvari tud, ampak tok zgoščen pa ne, ker kot da 
skoraj še ne bi predelu in že novo in že nasledn šiht si spet, gremo, puf …«. 
 
G1 in G2 izpostavita družino za varovalni dejavnik (G1: »Men družina res velik pomeni, 
sploh otroci, kukr jim daš, tok dobiš nazaj. In vse te dogodke, k jih maš kle, k vidš, k otroci 
umrejo, k starši umrejo, sej ne veš, kaj bo jutri. Ne pomen mi, da bi mogu met ne vem kok 
materiala, velik več mi pomen dan z otroki. Mogoče je tud zarad službe tko.«). 
 
G1 misli, da so vaje, izobraževanja, priprave najboljše orodje, da premaguješ stres. S 
preventivo, izobraževanjem najbolj krepiš zaupanje vase. G2 se v prostem času veliko 
izobražuje na področju, za katero je pristojen znotraj brigade. 
 
G1 poleg naštetega doda še fotografiranje. G2 pripisuje velik pomen dopustu (»… da nisi v 
tem šusu notr skos, da si še mal drugje.«). G2 pravi, da ni najbolj vešč meditiranja, vendar ga 
meditacija najbolj pomirja: »Da je iz globine vn, da ni tist sam povrh neki.« G3 pomirja delo 
okrog hiše in da sedi sam na terasi. G3 ima rad druženje s prijatelji. 
 

- Obvladovanje stresa – konkretno v stresni situaciji 
G1 nima konkretnega načina za spoprijemanjem s stresom na zahtevnih intervencijah, vendar 
misli, da že predpriprava z vajami, izobraževanji veliko pripomore k zaupanju vase. G3 sprva 
reče, da nima konkretnega način, nato pa doda: »Sam sebe mirim, bremzam se, se umirim in si 
govorim mir, mir…«. G2 pravi: »…men je bistvo, da se reši. Se ne poglablam, kok vas boli, 
kaj vas boli, tud če bi mogl še ne vem kaj, da bi vas še bolj bolel, bo post tega dobro.«. Se 
pravi, da je osredotočen na rešitev in ne na posameznika.  
 
8.2.4 Obvladovanje stresa – interne strokovne službe 

 
- Psihosocialna pomoč pred intervencijo 

G2 in G3 pravita, da jim pred intervencijami ni nudeno nič. G2 pravi, da so že zelo dolgo 
nazaj imeli s psihologinjo iz specialne enote Policije avtogene treninge (»… zdaj nimamo nič 
pa mogoče ne bi blo švoh, če bi kaj blo.«). Konec leta 1993 je Riddle (1999, v Shantz, 2002) v 
Las Vegasu uvedel program za izboljšanje zdravja gasilcev. V štirih letih se je izostanek iz 
službe (poškodbe, bolniške …) zmanjšal s 628 na 20 dni. To pomeni, da je preventiva zelo 
pomembna za dobro počutje gasilcev. G1 za preventivno dejavnost izpostavi vaje. Fabienne 
Scandella (2012) poudari, da je glavna stvar v gasilstvu samozavedanje in praktične vaje, ki 
so odločilne za razvoj tega zavedanja. 
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- Psihosocialna pomoč po intervenciji 
Vsi trije gasilci pravijo, da se psihološka podpora po intervenciji izvaja na hodniku. G2 ga 
poimenuje »discovery«, G3 pa »vsemogoč«. Na hodniku potekajo pogovori s sodelavci o 
intervencijah (G1: »Najdem si dva, tri, da se pogovorimo in to tud men pomaga.«). Opiše 
primer, ko je pomagal voditi pogovor sodelavcev, ki so bili prisotni na zahtevni intervenciji. 
Njegov način bi lahko primerjala z nekaterimi prvinami »defusinga«. Ko sem G2 opisala 
»defusing« in »debriefing«, mi je rekel, da do zdaj sploh ni vedel, da to oni praktično izvajajo 
že sedaj, vendar na neki svoj način. 
 
Nudena psihološka pomoč po intervenciji so zaupniki. G1 je leta 2012 opravil izobraževanje 
za zaupnika. Večkrat je poudaril, da je bilo izobraževanje zelo kvalitetno in da je veliko 
odnesel in predelal stvari za nazaj. V spominu mu je ostal način, ki ga je na izobraževanju 
opisala vojaška psihologinja: »… mamo en kup kamenčkov, enega stran, drugega stran, 
tretjega stran (pokaže s kretnjo), na ta način si zmanjšuješ stres.« Kot sem že omenila, G1 ne 
mara formalnih razgovorov, zato še ni vodil uradnega pogovora kot zaupnik. Raje izvede 
pogovor »na terenu«, se začne z njimi pogovarjati na hodniku in potem steče pogovor, 
primerljiv s pogovorom zaupnik–sodelavec. Zaupnik naj ne bi bil nadrejeni, kar pa G1 kot 
vodja skupine je (ob opravljanju izobraževanja še ni bil), vendar pravi, da z njegove strani to 
ni noben problem. Bila sta dva zaupnika na izmeno, kar pomeni, osem zaupnikov, vendar jih 
je trenutno šest, ker sta šla dva v pokoj. Konec septembra dva nova kandidata za zaupnika 
končata izobraževanje, tako da bo ponovno osem zaupnikov v GBL (M. Tomazin, 17. 7. 
2018). Pred izobraževanjem so imeli psihološke teste, če so sploh primerni za to vlogo. Če bi 
G1 kot zaupnik potreboval pomoč, bi se najprej obrnil na kakšnega sodelavca ali nadrejenega. 
Če mu to ne bi zadostovalo, bi se obrnil na zaupnika iz druge izmene: »… k tam smo drug 
drugega tud bolj spoznal, smo si že tam na vajah velik zaupal, tko da bi brez problema se 
zaupal kermukol od tistih«. Zadnja stopnja bi bil psiholog: »… ne vem, če bi prišlo do 
psihologa, k bi se že vse prej zrihtal, upam.« G3 je mnenja, da je dandanes preveč govora o 
stresu. Včasih se ni toliko govorilo o stresu in če si slučajno načel to temo, so te sodelavci 
hitro napadli, kaj se greš. Ponovno se vidi prisotnost mačo samopodobe v interventnih 
službah.  
 
Po zaupnikih so naslednja stopnja pomoči psihologi, vendar se ta vrsta pomoči v praksi 
praktično ne uporablja. G1 pove, da imajo psihologi, ki sodelujejo z GBL, pogodbe. Pravi, da 
sta dva psihologa, ki sta tudi gorska reševalca: »… oni vidijo velik takega, ker ko kdo kam 
pade in točno ve, kaj se s kom kej pogovort, pa tud taka sta, zlo topla, srčna.« G1 pozna 
Smernice za psihološko pomoč reševalcem – sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Lavrič, 2012), saj pravi, da so se te smernice razvijale vzporedno z njihovim 
izobraževanjem za zaupnike. G2 po opisu naštetih stopenj pomoči v smernicah pravi, da se jih 
delno spomni. G3 ne pozna napisanih smernic. 
 
V službi jim pomagajo ostati mirni in zbrani za opravljanje dela: z možnostjo izvajanja 
športnih aktivnosti – fitnes (G1, G3), nenehnim izvajanjem vaj (G1) in mirnostjo vodje (G3: 
»Včasih so bli živčni, tega zdaj ni in je to ful pomembno.«). G2 izpostavi, da k mirnosti in 
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zbranosti veliko pripomore: »… zaupanje v sodelavca, da bo mel oči odprte, da bo gledal 
okrog sebe, da se v danem trenutku poštekamo brez, da si govorimo, pa da se stvari nardijo.«  
 

- Spremljanje psihične pripravljenosti posameznika 
Vsi gasilci pravijo, da če ima posameznik težave po zahtevni intervenciji, ima možnost 
odmika. G1 kot vodja takega posameznika pokliče na stran, mu ponudi vodo, ga vpraša, kaj je 
narobe, mu da možnost odmora. Pravi, da bo potrebno še nekaj časa, da se miselnost starejše 
generacije gasilcev spremeni, saj trenutno vsi niso dovzetni za tak način, vendar misli, da se 
bo to sčasoma spremenilo. G2 pravi, da bi šel posameznik, ki se ga je neki dogodek dotaknil, 
zadnji ven na novo intervencijo ali pa bi se mu odobril dopust. G3 je mnenja, da se praviloma 
ne preverja, ali je posameznik zmožen nadaljevati delo, razen v primeru vpletenosti bližnjih 
oseb. Imajo dogovor: »… če je intervencija, kjer so poznani ljudje, če ne zmoreš, stopiš 
nazaj.« 
 
8.2.5 Povezanost stresa na delovnem mestu in kvalitete zasebnega življenja 

 
- Vpliv poklicnega življenja na zasebno življenje 

Pri G1 težave v službi ne vplivajo na zasebno življenje (»Občutijo k sm zmatran … Psihično 
pa ne, to sm že leta nazaj, pač lahko preklopm, da ne.«). Pravi, da je za stresne situacije 
veliko bolj odporen zaradi težkega otroštva. Doma in s prijatelji o službi ne govori. Izpostavi, 
da je gasilstvo: »… način življenja … druga familija je ta služba.« G2 z ženo govori o službi, 
z otrokoma pa ne (»… če se sam dobr ne počutim, povem doma, da nisem okej … zdej če bi pa 
to trajal, pol bi se pa že uprašu. Je pa res, da se mal prešvicaš pa da pol vidiš, če te po tem še 
vedno drži, pol še mal bi počakal, pol bi pa verjetno tud že v kakšno drugo smer šel.«). G2 
izpostavi: »… z mrtvimi se ne soočaš kr vsak dan, ampak da jih je pa pet v pou leta, je pa kr. 
Razen teh, k jih vozijo v Žale (smeh).« G3 pravi, da si zaradi narave dela potem v življenju 
bolj pazljiv: »Vidim več nevarnosti, katere pretijo na nas, kar je slabo.« 
 
G1 se težko »odklopi« od službe. Doma ne govori o stresnih situacijah, ampak razmišlja o 
poteku vaj, izobraževanju, napredku (»… tisti, k je tukaj z dušo in srcem, ma to v seb in ni da 
bi mogu, sploh nimam potrebe, da bi odklopu. Nekdo bi reku, o pa to vidte, pa kako loh to, ne 
sej to vidmo ja, sej nej ti bo jasn, da to vidmo, ampak to nardimo, ker za to smo. In js se ne 
sprašujem zdej, kaj je blo na koncu z unim revežem, ampak kaj bom lahko drugič bol naredu, 
kje smo loh bolši, kaj tehnika …«). Ponovno se pokaže, da je za G1 gasilstvo način življenja. 
G2 se najtežje »odklopi« po kakšni zahtevni nočni izmeni. G3 pravi, da se hitro »odklopi« od 
službe, razen v primerih, ko kot voznik popraska kakšen avto ali povzroči manjšo prometno 
nesrečo.  
 
Vsem trem gasilcem ruski turnus ustreza (G1: »Po moje, če bi kerga vprašal, noben ne bi šou 
več nazaj na 8 ur.«; G2: »… js sm se zavestno odloču, da bom šou u to. Verjetno so se že 
navadl. Pač to moraš v zakup vzet.«). G3 gre med vikendi težko v službo zaradi otrok.  
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- Vpliv zasebnega življenja na poklicno življenje 
G1 in G2 v službi razmišljata o domu, vendar to ne vpliva na njuno delo (G2: »… k si 
postavlen tam v intervencijo, se vse odklop, se izšteka vse, dejstvo.«). G1 pravi, da je odvisno, 
s kakšnimi težavami se soočaš doma (vsakodnevnimi težavami ali boleznijo, izgubo …). V 
službi je več razmišljal o zasebnem življenju, ko je zbolela bližnja oseba. Pri G3 zasebne 
težave ne vlivajo na službene obveznosti.  
 

- Največji pečat 
Pri G2 največji pečat pusti uspešna intervencija in da nihče od gasilcev ni poškodovan. G1 
prav tako izpostavi pozitiven pečat: pomoč drugim, dobro delo, dober odnos. Omeni tudi, da 
so izkušnje dobre za pridobitev ideje za sestavljanje vaj. G3 najbolj ostane v spominu: »Da 
rešujemo. Da kamorkoli gremo, narod gre iz tiste stavbe, mi gremo notr.« 
 

- Družina 
Vsi trije gasilci so poročeni in imajo otroke. G1 je mnenja, da če imaš otroke, lažje prenašaš 
stres v službi, saj ko prideš domov, imaš takoj drug fokus in ne premlevaš dogodkov iz službe 
ves čas. G2 je enakega mnenja: »… drugač gledaš, probleme je treba reševat vsak dan, ne da 
se ti kopičjo, tko da mislm, da je bolš, bolj si strpen, ne vem no.« G3 pravi, da je odvisno od 
vsakega posameznika (»Ko maš enkrat otroke, drugač gledaš … očetovstvo je odgovornost 
…«). Letni dopust vsi preživljajo na morju.  
 

- Prijatelji 
G1, G2 in G3 imajo večino prijateljev izven službe, se pa z določenimi sodelavci dobijo tudi 
izven delovnega časa. G1 ima s sodelavci dober odnos. Izpostavi, da veliko časa preživijo 
skupaj že v službi. G3 se z dvema sodelavcema, ki sta iz istega kraja, druži tudi v zasebnem 
življenju. 
 
8.3 Vojaki 
 
8.3.1 Stresne situacije in okoliščine 

 
- Stresne situacije na splošno 

Za V1 so najbolj stresne nepredvidljive situacije in težave na poklicni poti (»… nekih situacij, 
ki bi bile res ekstremno stresne zame, še nisem imela. Ne na misijah, ne v službi, ne doma, 
razen te zadnje karierne poteze mojih nadrejenih.«). V1 je edina ženska med intervjuvanci, 
kar najverjetneje tudi pripomore k težavam na poklicni poti, saj je vojska tradicionalno in 
dominantno moško delovno okolje. V ameriški vojski je bilo leta 1995 dve tretjini anketiranih 
vojakinj (N = 2974) pod zelo velikim, precej velikim stresom ali pa pod nekaj stresa zaradi 
svojega spola v vojski (Bray, Camlin, Fairbank, Dunteman in Wheeless, 2001). V2 ima otroka 
s posebnimi potrebami, tako da so zanj družinske situacije najbolj stresne (»Zame osebno je 
stres doma bolj prisoten kot tukaj.«). Pred leti je imel srčni zastoj, ki je najverjetneje bil: »… 
kombinacija trenutnega slabšega zdravstvenega stanja in stresa …«. V službi mu stresne 
situacije predstavljajo nesporazumi, konflikti z nadrejenimi. Za V3 je najbolj stresno: »… 
usklajevanje službenih obveznosti in družinskih obveznosti predvsem s časovnega vidika.« Se 
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pravi, da mu nedoločen urnik v službi povzroča stres doma, vendar če ta del izvzame, nima 
težav ločiti med službo in domom.  
 

- Pogovor o stresnih situacijah 
V2 nima težav govoriti o stresnih dogodkih. Meni, da se je bolj zdravo pogovoriti o težavah, 
kljub temu da je že sam pogovor lahko zelo stresen, saj je na dolgi rok potem bolje. Mnenja 
je, da je znotraj vojske to še vedno tabu tema: »Smo pač organizacija in družba, kjer je lepa 
fasada cenjena bolj kot notranji mir.« V3 to potrdi, saj pravi, da spada bolj v kategorijo 
»mačo« moškega, ki ne išče pomoči ali pogovora. Se pa v določenih primerih tudi pogovori s 
sodelavci, s katerimi si je bližje. V1 sem tretje vprašanje postavila drugače, zanimalo me je, 
kakšen je njen status v vojski kot ženska. Pravi, da bolj ko napreduješ, težje je (»… ženska v 
vojski je dandanes nekaj čisto normalnega do nekega nivoja, potem je težje, se da, nič ne 
rečem, ampak to zahteva ekstremne napore in dokazovanja in to verjetno povzroča stres.«). 
Kot ženska v vojski občuti, da ima oteženo poklicno pot, saj se njeni dosežki v sistemu, ki ni 
vedno urejen tako, kot bi moral biti, izgubijo ali negirajo (»… če si ambiciozen, te to še toliko 
bolj prizadene.«). 
 
8.3.2 Najbolj stresne situacije 

 

- Opis najbolj stresnih situacij 
 

VOJAKI SITUACIJE STRES 

 
V1 

poklicna pot ženska v vojski, napredovanje 

misija: poveljnica odgovornost za vojake, 
nepredvidljivost 

misija brez podpore iz domovine 

 
V2 

misija: samomor vojakinje kako postopati z njenimi soborci, 
neposredno nadrejenimi 

misija: prisotnost alkohola 
 

neprimerno obnašanje vojakov, vojake 
poslali domov, sodišče 

misija: prevrnjen francoski 
oklepnik 

pomoč francoskim vojakom 

 
V3 

misija: naivna ideološka predstava nesodelovanje v nalogah, samo učenje 
afganistanskih vojakov 

misija: težave s podrejenim pritisk s strani nadrejenega, odhod 
vojaka domov 

prepletanje zasebnega in 
poklicnega življenja 

okoliščine: nedoločen urnik, tujina, 
dolga vožnja na delovno mesto, 
prodaja hiše, noseča žena 

 
Tabela 4 Najbolj stresne situacije intervjuvanih vojakov 
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Vsi trije vojaki so bili na misijah. Od skupno devetih naštetih najbolj stresnih situacijah jih je 
sedem iz misij. V1 je bila na zadnji misiji poveljnica. Najbolj stresna ji je bila odgovornost za 
vojake, saj se kljub dobri usposobljenosti lahko zgodijo nepredvidljive situacije (»… svojih 
fantov ne moreš poslati v okolje, ki ga nisi sam prej preveril, pa v katerem sam nisi pustil 
dobrega vtisa. To je tudi ena od skrbi za lastne sile. Tako da sem bila ogromno zunaj na 
nalogah.«). Izpostavi tudi, da je na misiji stresno, če ni podpore iz domovine (»… ko 
pričakuješ podporo iz domovine, pa je ne dobiš vedno, ali pa opozoriš na kakšno napako, ki 
bistveno vpliva na tvoje delovanje, pa se ne odpravi, kvečjemu te vsi grdo gledajo, ker si želel 
nekaj popraviti in si pokazal na ljudi, ki tega niso naredili, pa bi morali …). V2 je vse tri 
najbolj stresne situacije doživel na misijah. Na koncu doda, da doma doživlja več stresnih 
situacij kot v službi. Prva stresna situacija je bil samomor vojakinje na misiji. Stresno mu je 
bilo, kako naj se sooči z njenimi soborci, neposredno nadrejenimi. Za nasvet in pomoč se je 
obrnil na psihologa. Druga stresna situacija je bila zaradi alkohola oziroma preprečevanja 
dostopa do alkohola z njegove strani (»… dostopnost do alkohola dostikrat pripelje do 
situacij, ki so neprimerne.«). Neprimerno obnašanje vojakov zaradi alkohola so želeli 
poveljujoči pozabiti, vendar so jih na koncu vseeno poslali domov (»… ogromno 
nepotrebnega stresa, kar bi se dalo veliko bolj elegantno rešiti brez nepotrebnih vprašanj.«). 
Zaradi te situacije so bili tudi na sodišču. Dolan in Ender (2008) menita, da je problem, ko 
vojaki izberejo alkohol pred kakšnimi drugimi strategijami, ki so bolj učinkovite za 
zmanjšanje stresa. Tretja stresna situacija na misiji je bila, ko se je prevrnil francoski 
oklepnik. Slovenski vojaki niso bili neposredno vpleteni v dogodek, vendar so pomagali 
francoskim vojakom, ki so bili huje poškodovani, vendar na srečo nihče ni bil mrtev. V3 je 
kronološko opisal tri stresne situacije. Najprej je doživel stres na misiji v Afganistanu: »Imel 
sem naivno ideološko predstavo, na kakšen način potekajo mednarodne zadeve.« Stresno mu 
je bilo, da so afganistanske vojake samo učili, usposabljali, niso pa smeli z njimi hoditi na 
naloge (»… mi smo jim nekaj predavali, ko je bilo pa treba nekaj narediti, smo mi ostali 
zadaj, oni so pa šli naprej.«). Na drugi misiji je bil nadrejen poveljnikom vodov. Eden izmed 
poveljnikov vodov je imel težave na vseh področjih, vendar je V3 zaupal svojim podrejenim, 
zato je informacije zavračal za neresnične, s strani nadrejenih pa so prihajali pritiski (»… brez 
dokazov, sem rekel, da ne bom ukrepal, ker kako pa naj jaz vem, da je to, kar govorijo res. In 
sem bil nekje na sredini in je bilo precej stresno.«). Na koncu je ugotovil, da je bil poveljnik 
voda res neprimeren za to delo, in je predčasno moral zapustiti misijo. Tretja situacija je 
trajala približno tri, štiri mesece. Težava je bilo prepletanje zasebnega in poklicnega življenja. 
Stresne so bile okoliščine: nedoločen urnik, potovanja v tujino, dobra ura vožnje na delovno 
mesto, prodaja hiše, noseča žena (»… če bi meril stres od 1 do 10, bi bilo to 11.«). V1 je poleg 
situacij na misijah izpostavila poklicno pot in status ženske v vojski (»Biti poveljnik 
kontingenta samo po sebi ni toliko stresno, kot dobiti ta položaj.«). Pred napredovanjem je 
bila diskreditirana na podlagi anonimnih prijav brez kakršnekoli podlage. Na koncu ni bilo 
dokazanih nobenih nepravilnosti, je bilo pa stresno, da te organizacija pusti popolnoma 
nezaščitenega. Pozitivna stvar je bila podpora družine in bližnjih sodelavcev (»… brez 
podpore bi verjetno to prenesla precej bolj stresno, kot sem.«). V2 in V3 sta izpostavila 
dogodek na misiji, ko je bil vojak oziroma so bili vojaki predčasno poslani z misije domov. 
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- Psihološka pomoč po opisanih stresnih situacijah 
V1 razen težav pri napredovanju v službi še ni doživela konkretnih težkih stresnih situacij, 
zato ni potrebovala psihološke pomoči, je pa naklonjena temu, da psihološka pomoč obstaja, 
in je mnenja, da je zelo dobro urejena, morda samo premalo koriščena. Najbolj ji pomaga 
pogovor z možem, ki je prav tako pripadnik SV. Ravno zaradi tega probleme drug drugega 
razumeta in se podpirata.  
 
V2 pravi, da je psihološka pomoč na misiji bila na voljo, vendar je ni koristil, razen v primeru 
samomora vojakinje se je obrnil na psihologa po nasvet in pomoč, kako ravnati z njenimi 
soborci in neposredno nadrejenimi. Skupaj s psihologom sta se pogovorila z vojaki in jim 
skušala: »… dati občutek, da to ni bila njihova odgovornost …« Negativne spremembe po 
travmatičnem dogodku so (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013): 
nezmožnost spomniti se pomembnega vidika travmatičnega dogodka, negativna prepričanja 
ali pričakovanja o sebi, drugih ali svetu, samoobtoževanje ali obtoževanje drugih, dolgotrajno 
negativno čustveno stanje (npr. strah, groza, jeza, krivda, sramota), odtujenost od drugih, 
otopelost. V2 je izpostavil občutek krivde vojakov v primeru samomora vojakinje. 
 
V3 našteje možnosti pomoči: prisotnost psihologa na misiji, kjer sodeluje večji kontingent, 
dosegljivost psihologa 24 ur na dan na telefonski številki, vikariat (vojaški vikar) in pogovor s 
sodelavci (»Torej vemo, da obstaja in lahko sklepamo, da je nudena, ja.«). Pomoč 
psihologinje je koristil, ko je imel težave s podrejenim poveljnikom voda (»… najini pogovori 
nikoli niso bili osredotočeni name, ampak na postopke, da bi se rešila ta situacija.«). 
 
8.3.3 Obvladovanje stresa – sami 

 
- Načini obvladovanja stresa 

Vsem trem vojakom pri obvladovanju stresa pomaga šport (V2: »… šport pomaga, bolje se 
počutiš, zbistriš glavo.«; V3: »… ko sem bil najbolj »zafrustriran«, sem šel teč.«). V2 rad teče 
in hodi v fitnes. Preden je imel otroke, je kolesaril in jahal konje, sedaj pa tega ne počne več. 
Občasno gre še vedno jahat. V3 poudari, da teče in igra košarko, ali bolje rečeno, sam meče 
na koš.  
 
Prav tako vsem trem vojakom pomaga pogovor s sodelavci (V1: »… v vojski so ljudje, ki te 
cenijo in ti v tistem momentu lahko pomagajo.«). V1 pravi: »V službi, ko je kaj napetega, greš 
na pogovor v sosednjo pisarno …« Ravno v tem, da vsi trije intervjuvani vojaki delajo v 
pisarni, je razlika med njimi in reševalci, gasilci, specialci. Misije so veliko bolj primerljive z 
delom preostalih obravnavanih služb. Na srečo pa intervjuvani vojaki na misijah niso bili 
vpleteni v večje resne zaplete. Država trenutno ni vojno ogrožena, vendar se vojaki kljub 
temu redno usposabljajo (terenske vaje), da so pripravljeni v primeru kakšnega vojnega 
stanja. Bolj primerljivi vojaki s preostalimi obravnavanimi interventnimi službami bi bili tisti, 
ki večino časa delajo na terenu (so v enoti), pomagajo pri naravnih, tehnoloških, prometnih 
nesrečah itd.  
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Zanimivo je, da so vsi trije vojaki kot strategijo spoprijemanja izpostavili branje knjig. V1 
meni, da: »… branje tudi sprošča, tista tematika, ki ti takrat najbolj ustreza.« Tako V2 kot V3 
pomirja in sprošča branje knjig z vojaško strokovno vsebino. Vsi trije so med intervjujem 
uporabljali angleške izraze. Razmišljam, da je to morda posledica branja literature v 
angleškem jeziku. 
 
V1 in V3 imata oba rada druženje z drugimi. V1 zelo veliko pomeni družina (»Rada sem 
doma s svojimi ali pa kjerkoli, samo da sem z njimi.«) in njena podpora (»… doma je največ 
podpore in ta je na razpolago vedno.«). Ima podporo ožje in širše družine. Pravi, da če ji ne bi 
pomagali tudi oče, mama, sestra, bi ji bilo veliko težje. Pomaga ji dober pogovor z možem, ki 
prav tako dela v vojski. V2 enako pomaga pogovor z ženo. V1 poleg naštetega dodaja še 
pisanje doktorata (izobraževanje) in dodatna usposabljanja. V2 doda streljanje. V3 pa 
koncerte. 
 

- Obvladovanje stresa – konkretno v stresni situaciji 
V1 pravi, da je konkretno v situaciji najpomembnejši pogovor. Ko je v stresni situaciji, 
najprej umiri sebe, pogleda celotno sliko in šele nato reagira. Kot poveljnica pravi: »… 
najprej pomagati fantom, puncam … ampak ponavadi že, ko vidiš, da njih umiriš in rešiš 
situacijo, tudi tvoj stres mine. V bistvu tako sam sebi najbolj pomagaš …« V2 se v stresni 
situaciji ponavadi umakne in premisli stvari, nato pa nadaljuje delo. V3 najbolj pomaga 
odmor (»… pet minut pavze, ne bo ubilo nikogar. V času največje gneče, stresa se lahko 
človek ustavi, zadiha in se potem vrne k temu, kar dela.«). Praktično vsi trije imajo podoben 
način obvladovanja stresa v stresni situaciji, da sami sebe umirijo, zadihajo in nato nadaljujejo 
delo. 
 
8.3.4 Obvladovanje stresa – interne strokovne službe 

 
- Psihosocialna pomoč pred intervencijo 

Vsi trije vojaki so za preventivo pred zahtevnimi nalogami izpostavili usposabljanja (V1: »… 
red, usposobljenost, rutina ti pomagajo zmanjševati stres, ki nastaja ali bi lahko nastal v neki 
nepredvideni, krizni situaciji, vojni.«; V2: »… ko skušamo vojake pripraviti na situacije, ki 
jim bodo priča, ali pa bi jim lahko bili potencialno priča na misijah, je to priprava na stres, ki 
bi se jim lahko zgodil.«). 
 

- Psihosocialna pomoč po intervenciji 
Vsi trije vojaki so mi opisali enake možnosti, ki so jim nudene za obvladovanje stresa v 
službi: psihologi, vojaški vikariat (vojaški vikarji), vodni in četni zaupniki. Psihologi so 
prisotni na misijah, kjer je večji kontingent (Kosovo), v vsaki brigadi, izvajajo individualne 
obravnave, obstaja stalno dosegljiva telefonska številka, na katero imajo možnost poklicati 
tako vojaki kot njihovi družinski člani (V1: »Psihološko podporno službo imamo dobro 
urejeno, čeprav mislim, da včasih raje zavijejo k župniku pa se mu izpovejo, kot da gredo k 
psihologu, čeprav se tudi psihologi trudijo.«; V2: »V vsaki brigadi je psiholog, ki potem kroži 
med enotami.«). V3 se sprašuje, koliko pripadnikov SV res koristi psihološko pomoč (stalno 
dosegljivo telefonsko številko). Vojaški vikarji gredo občasno zraven na misije, so na voljo za 
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pogovore, predavajo o verah v krajih, kjer se izvajajo misije (V1: »… jaz sem se pri 
poveljniškem delu opirala na psihologe, župnik mi je prišel razlagat o verah in dobrih delih 
(smeh) …«). Vodni in četni zaupniki so vojaki, ki imajo neposreden dostop do višje 
nadrejenih: »… lahko pridejo do poveljnika ne glede na to, da je to hierarhična organizacija 
… kot glas fantov o tem, kaj jih moti, kaj bi spremenili.« (V1). Zaupnik je predstavnik 
vojakov – »neformalni vodja« (V2), ki pride do višje nadrejenega in pove, kakšne težave 
imajo vojaki, ne da bi jih izpostavljal. Zaupnik mora imeti isti čin kot vojaki, katere 
predstavlja. V1 opiše potek dela zaupnika: »Preden bi zaupnik prišel do mene, ima še svojega 
poveljnika skupine, poveljnika oddelka, poveljnika voda, četnega podčastnika, nato šele mene 
v četi. Včasih se to, kar pove neposredno nadrejenemu ne zdi pomembno in to ne pride do 
tukaj (pokaže z roko višje). Zato se določijo zaupniki, ki ti lahko pridejo to povedat brez linije 
vodenja, direktno.« 
 
V2 in V3 sta povedala, da obstaja tudi podčastniška podporna linija. V3 razloži, da ima 
poveljnik voda – prvi častnik (mlad, nov vojak s fakultete) ob sebi vodnega podčastnika 
(starejši, izkušenejši pripadnik SV), ki mu pomaga pri delu z vojaki. Obstaja še četni, 
bataljonski in brigadni podčastnik. V3 pravi, da je ta pomoč bolj strokovne narave in ne toliko 
psihološke. V2 pove, da je odvisno od vsakega posameznika (poveljnika), kako se odziva na 
težave vojakov, nekateri so bolj dostopni, so pripravljeni poslušati in pomagati posamezniku z 
osebnimi težavami, drugi pa so manj dostopni. »V prihodnje je zelo smiselno nameniti dovolj 
časa pripravi nadrejenih, predvsem za prepoznavanje strahu in stresa. Najbolj občutljivi in 
izpostavljeni so predvsem na novo zaposleni, tisti z nižjo izobrazbo in posamezniki s 
kroničnim stresom. Predlagamo, da se v izobraževalni sistem za častnike in podčastnike 
vnesejo vsebine, ki bi pomagale globlje razumeti odnose in njihov vpliv na stres« (Erzar in 
Torkar, 2008, str. 52). 
 
Vsi trije vojaki so bili na misijah. V1 je bila na dveh misijah, na drugi je že imela družino, za 
prvo misijo pa nimam podatka. V2 je bil na treh misijah in takrat še ni imel družine. V3 je bil 
prav tako na treh misijah, na zadnji je imel družino. Povedali so, da je poskrbljeno za 
psihološke priprave pred misijo; na misiji, kjer je večji kontingent (Kosovo), je prisoten 
psiholog, drugam naj bi prišel po potrebi; po misiji je prav tako nudena psihološka pomoč. V3 
pravi: »… v sklopu priprav na misijo psiholog izvede ankete in ustvari neki psihološki profil 
enote, ki gre potem na misijo.« V2 izpostavi, da je velik razkorak med pripravami na misijo in 
misijo: »Še največja težava je verjetno v tem, da ta razkorak med intenzivnostjo priprav in 
situacijami, v katere vojake postavljamo na pripravah, potem ne ustreza intenziteti nalog na 
misiji. Tam jih je bistveno manj, če sploh so tako kritične situacije. Vojake seveda skušaš 
pripraviti na tisto najslabšo možno situacijo, ki se mu lahko zgodi na neki misiji.« V2 doda, 
da veliko stresa lahko predstavlja tudi monotonost na misijah, saj se vsak dan dogajajo enake 
stvari. Sewel (1984) pravi, da je dolgčas eden izmed stresorjev. Polič (2008) je raziskal, 
kakšne stresne obremenitve so doživljali vojaki leta 2005 na misiji na Kosovu (N = 31) ter v 
Bosni in Hercegovini (N = 29). Ugotovil je, da na srečo težav s stresom ni veliko, če pa so, so 
predvsem zaradi ločenosti od družine, skrbi za družino in negotovosti pravil ter poslanstva. 
Opozori (prav tam), da je kljub rezultatom pomembno, da se spremlja dogajanje, saj se glede 
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na razpršenost mirovnih operacij lahko kadarkoli pripetijo kritični dogodki in je takrat treba 
biti pripravljen.  
 
Delo psihologa na misiji (V2): »… ves čas misije je delal z vojaki, imel je delavnice z njimi, 
imeli so usposabljanja …« V1 je mnenja: »Psihološke priprave so res dobre … dobro te 
pripravijo na čas pred odhodom, na dopust pa čas po prihodu.« V1 zelo dobro opiše cel 
proces dogajanja, povezanega z misijo: »… mož je bil tudi na štirih misijah in je točen vzorec 
dogajanja v realnosti, kot ga psiholog opiše na pripravah. Pred odhodom si en teden ves 
tečen, rad bi, da bi se že začelo dogajati, ampak hkrati ne bi rad šel. Takrat ko si na 
počitnicah, si kot v sedmih nebesih, takrat je vse lepo in nobenih problemov, nobenih težav. 
Ko pa prideš domov, je pa tako, oni se v pol leta doma naučijo živeti brez tebe … ampak to je 
to, kar moraš prestati in se počasi vključevati, in približno tri mesece traja, da se vrneš v 
stare tire.« Opazila je, da vojaki na misijah na splošno doživljajo veliko stresa zaradi 
družinskih situacij. Ponovno poudari, da na srečo sama s tem nima težav. V3 je mnenja, da bi 
morali bolj uporabljati socialno mrežo, tako, da bi se družinski člani, ki ostanejo doma, bolj 
povezali, si pomagali in na tak način lažje prebrodili čas odsotnosti vojaka, vojakinje. Ko je 
imel V3 na misiji težave s podrejenim, ga je zmotilo, da enota ni koristila nobene od naštetih 
možnosti pomoči (psiholog, vojaški vikar, vodni zaupnik, poveljnik), da bi povedali, kaj je 
problem.  
 
Vsi trije pripadniki SV poznajo CSP. V1 ni koristila CSP (»Ne, ker je nisem rabila, ker imam 
res dobro družino.«). V2 je z ženo enkrat koristil počitniški objekt, ponujen s strani vojske. 
Ve, da CSP ponuja tabore za otroke, brošure z nasveti, napotki pred misijo, predupokojitvene 
seminarje, tečaje za vaditelje. Od leta 2005 v SV izvajajo seminarje za pripravo na upokojitev 
(Resman, 2008). V3 pravi: »… dokler se midva nisva začela pogovarjati, danes, ne bi nikoli 
rekel, da sem iskal psihološko pomoč pri psihologinji, nikoli, ampak po tem pogovoru pa se 
zdi, kot da sem mogoče celo jo. Če lahko štejemo to, potem sem koristil psihologa … to 
področje me zanima, ker kot poveljniki moramo poznati, kako je treba delati z ljudmi. Zna se 
zgoditi neki incident, ni psihologa zraven in potem je poveljnik tisti, ki mora reagirati na to 
psihološko težavo.« Dolan in Ender (2008) sta ugotovila, da so poveljujoči lahko podpora ali 
pa vir stresa. Vir stresa v primeru preobremenjenosti z delom, nepredvidljivosti, in vir stresa 
ali podpora v primeru prostega časa. Pomembno je, da vodja zagotovi občutek povezanosti in 
zaupanja (prav tam). 
 
V1 pravi, da za motivacijo zaposlenih ni poskrbljeno. Za mirnost in zbranost pa po njenem 
mnenju pomagajo usposobljenost, red in rutina. Kot poveljnica podrejene motivira s 
pohvalami in usposabljanji (V1: »… tisti trenutek ni najbolj srečen, ampak se mu na dolgi rok 
to pozna.«). Z zaposlenostjo pa jim pomaga, da preusmerijo nepotrebne misli, zakaj jim je 
tega treba, k delu (V1: »Keep them busy.«20). Na koncu doda: »… naši fantje in dekleta so vsi 
vrhunski, samo videti moramo to.« V2 izpostavi, da jim v službi za mirnost in zbranost 
pomagajo z možnostjo vsakodnevnega udejstvovanja v športu in psihološko pomočjo, ki je na 

                                                 
20 Slovenski prevod: »Naj bodo zaposleni.« 
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voljo preko stalno dosegljivega telefona. V3 sam sebi pomaga, da ostane miren in zbran, z 
osredotočenostjo na delo. Manj stresno mu je, če ima za opraviti en projekt v določenem roku, 
kot pa parcialno delo, ko se naenkrat prepleta več stvari hkrati. Se pravi, da mu v službi 
pomagajo tako, da je treba opraviti en projekt v roku in ne več stvari hkrati. 
 

- Spremljanje psihološke pripravljenosti posameznika 
V1 sem malo obrnila 11. vprašanje in jo vprašala, kako ona kot poveljnica (vodja) ugotovi, da 
so vojaki po zahtevni nalogi ponovno psihično pripravljeni za nadaljnje delo. Odgovorila je, 
da je najprej pomembno, da opaziš, da je nekdo pod stresom, temu sledi pogovor in: »Malo 
bolj ga spremljaš, kakšno vajo greš z njim čez, potem ga pa počasi moraš pošiljati na naloge, 
moraš zaupati, ker brez zaupanja se mi zdi, da nikamor ne prideš, si potem v nekem 
začaranem krogu.« V1 je opisala stresno situacijo, ki se je zgodila pred odhodom na misijo, 
ko se je enemu izmed vojakov zgodila nesreča z orožjem (sprožila se mu je v trenutku, ko se 
mu ne bi smela). Takrat je psihologinja takoj prišla na usposabljanje in nudila pomoč vsem 
vpletenim. Zaradi tega dogodka so preostali vojaki izgubili zaupanje v tega soborca. Z 
dodatnim usposabljanjem so si povrnili zaupanje vanj (»… če on ni šel tisočpetstokrat gor in 
dol pa odklenil in zaklenil orožja, in s tem se jim je vrnilo zaupanje, niso bili več pod stresom, 
ko so videli, da so ga tako natrenirali, da če se bo komu zgodilo, se njemu verjetno ne bo 
več.«). V1 pravi, da se take situacije ne bi smele zgoditi, vendar »… se zgodijo, ker smo vsi iz 
mesa in krvi.« V1 bi ravnala enako in ga ne bi izločila, ampak nudila podporo.  
 
V2 je povedal, da je bil samomor vojakinje na misiji šok za celotno enoto. Takrat so bili v 
dilemi: »… ali jih poslati takoj nazaj na delo ali jim omogočiti neko obdobje žalovanja, da se 
spopadejo s tem šokom, in gredo potem nazaj.« V sodelovanju s psihologom so na koncu 
sklenili kompromis, da bodo dali vojakom dva prosta dneva in da se potem počasi vrnejo 
nazaj na delo (V2: »Nikogar nismo silili, kdor je rabil več časa, je dobil več časa, ampak več 
ali manj so šli vsi nazaj delat.«). V2 pravi, da ne pozna nobenega posebnega protokola, s 
katerim nadrejeni ugotovijo, da je posameznik po težki nalogi ponovno psihično pripravljen 
za nadaljnje delo, verjame pa, da obstaja. 
 
V3 je mnenja, da nadrejeni tega ne ugotovijo, da je to v domeni vsakega posameznika in 
njegove samorefleksije (»Načeloma ljudi ne zanima, če si ti psihično pripravljen za delo. Ni 
neke psihološke obravnave, da bi nekdo lahko ugotovil, ali si ti pripravljen ali ne. Pričakuje 
se, da si …«). V3 meni, da so terenske vaje, ki so narejene tako, da človeka pripeljejo do 
zloma oziroma do točke tik pred, dobra stvar, kjer se ugotovi, koliko stresa poveljujoči lahko 
prenesejo. V3 pove, da je bil na tečaju ameriške vojske (»ranger school«), ki traja 62 dni in je 
zasnovan z namenom, da ne spiš veliko (»… vseskozi si pod fizičnim in psihičnim stresom in 
to te nauči, da ga v prihodnosti bolje prenašaš, po drugi strani pa človek tudi sam spozna, 
kakšen je. Vsi smo drugačni, ko smo pod stresom.«). 
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8.3.5 Povezanost stresa na delovnem mestu in kvalitete zasebnega življenja 

 
- Vpliv poklicnega življenja na zasebno življenje 

V3 nima težav ločiti službeno in zasebno življenje (»… ne čutim potrebe, če bi se karkoli 
stresnega zgodilo v službi, da bi to doma pogreval ali pa debatiral o tem.«). Tega ni mogel 
ločiti samo v obdobju, ki je opisano pod najbolj stresnimi situacijami (prepletanje zasebnega 
in poklicnega življenja), saj je moral biti na voljo 24 ur na dan. Pri V1 dogodki v službi včasih 
vplivajo na zasebno življenje. Najbolj ji pomaga pogovor z možem (»… pomaga, da imam 
vedno enega, ki me je pripravljen poslušati in dati kakšen pameten nasvet.«). Težko ji je, 
kadar želijo otroci njeno pozornost, vendar jim je ne zmore dati, saj je v tistem trenutku niti 
sebi ne more dati (»… samega sebe zalotiš, da v bistvu nekdo, ki ni nič kriv, občuti to tvojo 
napetost; jaz temu še ne bi rekla stres.«). Pri V2 dogodki na delovnem mestu vplivajo na 
dom. Pomaga mu pogovor z ženo. V2 pravi: »… otroci, ko prideš domov, zahtevajo očeta, 
nekoga, ki se ukvarja z njimi, in včasih se moram zavestno prisiliti, da se umirim in se začnem 
ukvarjati z otroki, tako da ja, vpliva.« V1 in V2 omenita, da jima pomaga pogovor s 
partnerko, partnerjem in da je kdaj težko svojo pozornost osredotočiti na otroke, saj sta z 
mislimi še pri službi. 
 
V3 nima težav z »odklopom« od službe, razen v primeru, ko je treba biti stalno na voljo. V1 
pravi, da se težko »odklopi« od službe, saj ji vojska predstavlja način življenja. V2 se nikoli 
ne »odklopi« od službe.  
 
Za V3 so posebni pogoji dela povod za stres zaradi časovnega usklajevanja z družino. V2 je v 
dogovoru z ženo sprejel odločitev, da dokler so otroci majhni, ne hodi na misije, kljub 
dobremu zaslužku na misiji. Dežurstva in tereni mu ne predstavljajo težav. V2 izpostavi: »… 
sodobna tehnologija naj bi človeku olajšala zadeve, pa jih ne, ker si v stiku z njimi, vidiš jih, 
slišiš jih, veš, da imajo probleme, pa nič ne moreš narediti. To je težko … ko so se vračali z 
misij, so imeli nekateri težave, ker jih otroci niso spoznali ali pa niso več vedeli, kako sodijo v 
to dnevno rutino sodijo … Zaradi tega so šli ljudje, zakoni tudi narazen.« V1 kljub temu, da 
ima tri otroke, nikoli ni koristila pomoči in je bila na vseh dežurstvih, terenih, misijah. 
Družina (ožja in širša) ji je v veliko oporo in pravi, da ji brez njene podpore ne bi uspelo. V1 
je pripravljena služiti domovini: »… sem izbrala, da bom pripravljena in da bom tukaj, tudi 
če se smešno sliši, za domovino.« 
 

- Vpliv zasebnega življenja na poklicno življenje 
Pri V1 in V2 zasebno življenje ne vpliva na službeno življenje. V1 pravi, da vpliva kvečjemu 
pozitivno. V2 je mnenja, da je vojska na splošno neprijazno okolje za težave v službi. Pravi, 
da je razlika med delom v poveljstvu ali delom v enoti. V poveljstvu, kjer je sedaj V2, delo 
lahko počaka, v enoti pa je treba naloge opraviti takoj, in posledično je manj posluha za 
družinske težave vojakov. V1 prav tako izpostavi, da imajo na splošno vojaki težave v službi 
zaradi družinskih situacij (»… takrat jim pomagamo, kolikor se da; nudimo jim psihološko 
pomoč in jih tudi manj obremenimo, damo kakšen dan prosto …«). Pri V3 dogodki v 
zasebnem življenju vplivajo na službo, vendar se trudi, da ju loči (»Nismo roboti, eno se 
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preliva v drugo … v največji meri skušam ločiti eno in drugo, čeprav je neločljivo. Grem v 
službo, sem v službi, ko pridem domov, sem doma. Se pa preliva.«). 
 

- Največji pečat 
Na V1 pustijo največji pečat pripadniki SV: »… delati s slovenskim vojakom je nekaj 
najlepšega. Res, to so vrhunsko usposobljeni fantje, s takim srcem (z rokami pokaže velikim), 
meni je to najlepše.« V2 se najbolj dotaknejo nesoglasja in konflikti. Dognal je, da je ob 
nastopu težav najpomembnejši pogovor: »… potem dostikrat ugotoviš, da v bistvu ni razloga 
… da se v bistvu strinjamo, ampak govorimo različen jezik.« V3 najbolj ostanejo v spominu 
nevsakdanji, izredni dogodki, tako pozitivni kot negativni.  
 

- Družina 
Vsi intervjuvani pripadniki SV so poročeni in imajo otroke. V1 pravi, da je lažje prenašati 
stres v službi, če imaš urejeno družino. Zelo ji pomaga pogovor z možem: »Imam to srečo, da 
imam vojaka, da me še lažje razume in jaz njega.« V2 je mnenja, da če imaš družino, lažje 
prenašaš stres, vendar ga je več predvsem zaradi usklajevanja. V3 prav tako omeni, da te 
otroci naučijo potrpežljivosti in zato lažje prenašaš stres, vendar je težje, ko pride do 
usklajevanja (»… če je nekje velika naravna katastrofa in aktivirajo vojsko, bo dosti lažje 
tistim, ki so brez družine, brez otrok, takoj se javiti, dosti težje pa tistim, ki imajo otroke, ker 
jih je treba iskat v šolo, vrtec…«). V2 in V3 izpostavita, da je odvisno tudi od vodje; če je 
vodja mlad, brez otrok, težko razume težave podrejenih z družino, in obratno, če ima vodja 
otroke, je bolj razumevajoč do vojakov z družino. Ljubica Jelušič in Maja Garb (2008, str. 99, 
100) izpostavita, da »družinske psihološke priprave postajajo nujnost usposabljanja 
poveljniške strukture pred odhodom na misije … Vojaki namreč sami navajajo, da bolj 
zaupajo tistim poveljnikom, ki se zanimajo za njihove družinske težave, tiste pa, ki njihovih 
družin ne spoštujejo ali se celo norčujejo iz vojakovih družinskih obveznosti, ocenjujejo kot 
manj primerne za poveljnike.« 
 
V1 preživlja dopust na potovanjih skupaj z družino. V2 in V3 preživljata dopust z družino na 
morju. V2 ima posebno mnenje o dopustu: »Jaz ne grem na dopust, jaz vzamem dopust zato, 
da otroke peljem na morje … gremo na morje in tam pazim otroke (nasmeh).« Ima pa V2 tudi 
specifično situacijo, saj veliko dopusta porabi zaradi zdravljenja otroka v tujini.  
 

- Prijatelji 
V1 in V3 imata približno pol prijateljev izven službe in pol iz službe. V1 ima izven službe 
večinoma ženske prijateljice, v službi pa moške, ki jih zelo ceni in ima rada. V2 pravi, da ima 
prijatelje izven službe in prijatelje iz službe, vendar da so prijateljstva iz službe tesnejša: 
»Prijatelji iz službe so tisti iz prvih desetih let, ki sem jih preživel v enoti, vsi ti tereni, vse te 
misije te povežejo na neki drugi ravni … 24/7 si praktično skupaj in kar naenkrat ugotoviš, da 
ljudje niso taki, kot so, pa verjetno tudi jaz nisem tak, kot so drugi mislili, da sem. Ko enkrat 
spoznaš ljudi, se razumeš z njimi, ko toliko enega časa preživiš skupaj, so ta prijateljstva 
globlja.« 
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8.4 Primerjava vseh štirih interventnih služb 
 
8.4.1 Stresne situacije in okoliščine 

 
Odgovor na 1. raziskovalno vprašanje: Katere situacije in okoliščine v raziskavo vključeni 
zaposleni v interventnih službah doživljajo kot stresne? 
 
Od skupno 13 intervjuvancev je sedmim (53,8 %: 4R, 2G, 1S)21 stresna situacija, kjer so 
udeleženi otroci. Dobri polovici intervjuvancev (53,8 %: 1R, 2G, 1V, 3S) so stresne neznane, 
nepredvidljive situacije. Intervencije, kjer so mrtve ali poškodovane bližnje osebe, so stresne 
slabi tretjini intervjuvancev (30,8 %: 1R, 3G). 2R sta izpostavila težje prometne nesreče, 2G 
sta omenila smrt ali poškodbo sodelavcev. Posamično so izpostavili še stresnost vožnje na 
intervencijo z motorjem, množične nesreče, načine in okoliščine smrti ne glede na starost 
posameznika, občutek nemoči, lastno poškodbo, težave na poklicni poti, družinske situacije 
(otrok s posebnimi potrebami), nesporazume z nadrejenimi in časovno usklajevanje službe ter 
doma. Mitchell (2016) našteje primere kritičnih dogodkov v interventnih službah: smrti pri 
opravljanju dolžnosti, samomor sodelavca, huje poškodovani ali mrtvi otroci, katastrofe, 
poškodovane ali mrtve bližnje osebe, nasilna dejanja, boj, zahtevno in nevarno reševanje ter 
dogodki z resnimi osebnimi grožnjami. Zanimivo je, da jih kot stresno situacijo ni več 
opredelilo smrti ali poškodbe sodelavca in lastne poškodbe. Ti dve okoliščini sta značilni 
predvsem za gasilce, vojake in specialce ter manj za reševalce. V tem delu intervjuja so 
odgovarjali na splošno, kakšne situacije in okoliščine so zanje stresne. Če bi izpolnjevali 
anketo, kjer bi bili ti dve okoliščini našteti, bi ju morda več intervjuvancev označilo za bolj 
stresni situaciji. 
 
Devet intervjuvancev (69,2 %: 3R, 2G, 2V, 2S) brez težav govori o stresnih dogodkih. 1G 
izpostavi, da bi mu bilo morda težko govoriti, če bi bilo karkoli narobe z njegovimi bližnjimi. 
Po en intervjuvanec iz vsake interventne službe (30,8 %) lahko govori o stresnih situacijah s 
sodelavci, ne želijo pa o tem govoriti z ljudmi, ki niso del njihovega poklica. Se pravi, da 
vsem intervjuvancem ni težko govoriti o stresnih dogodkih, od tega štirje o tem govorijo samo 
s sodelavci. Zanimivo bi jim bilo postaviti še vprašanje, ali težko govorijo o čustvih, 
povezanih s stresnimi dogodki, saj je razlika govoriti samo o dogodku ali pa o doživljanju 
čustev ob travmatičnem dogodku. Z nekaterimi intervjuvanci smo se dotaknili »mačo« 
samopodobe. Glede na vsebino odgovorov in osebni občutek na intervjujih bi rekla, da jih od 
12 moških intervjuvancev sedem (58,3 %) močneje izraža »mačo« samopodobo. Iz tega lahko 
predvidevam, da jih ravno toliko tudi težje govori o svojih čustvih, saj posameznik z »mačo« 
samopodobo ne govori o svojih čustvih (Sieverding, 2002). Sewel (1984) za enega izmed 
stresorjev označi »mačo« samopodobo. Z intervjuvanko sva se dotaknili drugačne teme, kako 
je njej kot ženski v prevladujoče moškem okolju. Pravi, da bolj ko ženska napreduje, težje ji 

                                                 
21 V nadaljevanju bom na tak način opredelila, koliko zaposlenih določene interventne službe je izbralo enak 
odgovor. Se pravi, 1R pomeni en reševalec, 2R sta dva reševalca, 3R so trije reševalci, 4R so štirje reševalci in 
tako naprej za vsako interventno skupino: G so gasilci, V so vojaki in S so specialci. 
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je, bolj ima oteženo poklicno pot in bolj se mora dokazovati v primerjavi z moškimi 
sodelavci.  
 
8.4.2 Najbolj stresne situacije 

 
Odgovor na 2. raziskovalno vprašanje: Kakšna situacija je zanje najbolj stresna? 
 
Osemkrat (trikrat R, štirikrat G, enkrat V) je bil izpostavljen samomor kot najbolj stresna 
situacija in prav tako je bila osemkrat (štirikrat R, štirikrat G) izpostavljena prometna nesreča. 
Dva (1R, 1G) sta kot najbolj stresno situacijo opisala umor in dva požar (2G). Vojakom se je 
sedem od devetih naštetih najbolj stresnih dogodkov pripetilo na misijah. 2S sta opisala isto 
situacijo (rop banke). 1R in 1G sta izpostavila stresni dogodek, ko je bila vpletena bližnja 
oseba. Samo eden (1S) od vseh intervjuvancev je označil višino plače za zelo stresno 
situacijo. Ta podatek bi bil lahko presenetljiv glede na dejstvo, da imajo zaposleni v 
interventnih službah nizke plače, vendar po pogovorih z njimi lahko rečem, da vsi opravljajo 
svoj poklic s srcem, in to najverjetneje pretehta nizko plačilo.  
 
Zanimivo je, da je pri vseh intervjuvanih reševalcih (4R) in gasilcih (3G) ena stresna situacija 
povezana s prisotnostjo bližnjih tiste osebe, ki je vpletena v intervencijo. V tem sklopu je 
razvidno, da so si reševalci in gasilci podobni glede izbora najbolj stresnih dogodkov. Vojaki 
so zelo primerljivi med seboj (vsi so izpostavili misije), ne pa toliko z drugimi skupinami. 
Prav tako so specialci specifična skupina, saj večinoma izvajajo posebne naloge.  
 
11 (84,6 %: 4R, 3G, 1V, 3S) intervjuvancev ni zaprosilo za psihološko pomoč po opisanih 
najbolj stresnih situacijah. Dvema reševalcema je bila izrecno nudena pomoč psihologa, 
vendar je nista koristila. Eden je ocenil, da je ne potrebuje, drugi pa se ni odločil za pomoč 
psihologa zaradi neprimernega odnosa in slabe klime med sodelavci (reševalna postaja na 
periferiji), v nasprotnem primeru bi se odločil pomoč sprejeti. Težava uniformiranih delavcev 
je odpor do iskanja psihološke pomoči, kar je najverjetneje povezano z »mačo« samopodobo: 
problem priznati šibkost, zanikanje, stalno obvladovanje čustev in želja izgledati sposoben 
(Penalba, McGuire, Leite, 2008, v Skogstad idr., 2013). 2V sta na misiji zaprosila za pomoč 
psihologa/psihologinjo. Oba za pomoč in nasvet, kako ravnati s soborci in neposredno 
nadrejenimi vojakinje, ki je naredila samomor, oziroma kako se spopadati s težavami s svojim 
podrejenim. Zanima me, ali je prisotnost psihologa/psihologinje na misiji prispevala k temu, 
da sta koristila pomoč, in ali bi v primeru, da psihološka pomoč ne bi bila prisotna na misiji, 
poklicala psihologa/psihologinjo na stalno dosegljivo številko. Predvidevam, da je prisotnost 
psihologa/psihologinje na misiji pripomogla h koriščenju te pomoči. 
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8.4.3 Obvladovanje stresa – sami 

 
Odgovor na 3. raziskovalno vprašanje: Kako oz. na kakšne načine si sami pomagajo pri 
obvladovanju stresa? 
 
STRATEGIJA  R G V S SKUPNO 
šport 4 3 3 3 13 
pogovor s 
sodelavci 

4 3 3 3 13 

družina 2 2 2 2 8 
izkušenost 4 3 0 1 8 
črni humor 4 2 0 0 6 
druženje s 
prijatelji 

1 1 2 1 5 

tehnike 
sproščanja 

1 1 0 2 4 

branje knjig 0 0 3 0 3 
dopust 0 2 0 1 3 
 
Tabela 5 Individualne strategije spoprijemanja s stresom 
 
Vsem intervjuvancem pri obvladovanju stresa pomaga šport. Na prvem mestu je tek (61,5 %), 
sledi mu hoja v hribe (53,8 %), nato je kolesarjenje (46,2 %) in nazadnje fitnes (23,1 %). 
Poleg naštetega se posamično ukvarjajo še z gobarjenjem, ribolovom, potapljanjem, 
adrenalinskimi športi, jahanjem, košarko (individualno), kolektivnimi športi (športi z žogo) in 
tekom na smučeh. Vsi intervjuvanci se s športom ukvarjajo individualno, razen za enega R 
nimam podatka in en S izrecno pove, da ima rad poleg individualnih tudi kolektivne športe. 
 

ŠPORT R G V S SKUPNO 
tek 4 0 2 2 8 
hoja v hribe 4 2 0 1 7 
kolesarjenje 2 2 0 2 6 
fitnes 1 1 1 0 3 
 
Tabela 6 Vrste športa po posameznih skupinah 
 
Vsi intervjuvanci uporabljajo pogovor s sodelavci. Gasilci izpostavijo, da se psihološka 
podpora po intervenciji izvaja na »hodniku«, kjer potekajo pogovori s sodelavci o 
intervencijah. Tukaj na neki način že izvajajo »defusing«, pa se tega niti ne zavedajo. To, da 
del »defusinga« opravijo med seboj, pa tega niti ne vedo, izpostavi 1R. 
 
Družina je pomemben varovalni dejavnik 61,5 % intervjuvancem. Dva intervjuvanca (1R, 
1V) imata ženo/moža zaposlena na enakem področju, kar jima je v veliko uteho, saj razumeta, 
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o čem govorita. Veliko jima pomeni njuna podpora in pogovor. 1V izpostavi, da ima podporo 
ožje in širše družine in da ji je zaradi tega veliko lažje. Vsi, ki so izbrali družino za strategijo 
spoprijemanja s stresom, imajo otroke. 
 
Pozitivnost izkušenj predstavlja 61,5 % intervjuvancem. 1G je izpostavil, da so zanj izkušnje 
varovalni dejavnik, vendar da je imel v zadnje pol leta kar nekaj težkih intervencij za sabo in 
da so se ga stvari dotaknile kljub izkušenosti. Večina intervjuvancev ima daljšo delovno dobo, 
razen dveh reševalcev. Mlajša reševalca sta izpostavila, da jima je zelo dober način, da delajo 
v parih po principu reševalec s krajšo delovno dobo + reševalec z daljšo delovno dobo, saj 
izkušnje starejšega velikokrat pridejo prav. Podobno situacijo imajo tudi v vojski. Pri njih 
obstaja podčastniška podporna linija, kjer ima poveljnik voda – prvi častnik (mlad vojak s 
fakultete) ob sebi vodnega podčastnika (starejši, izkušeni pripadnik SV), ki mu pomaga pri 
delu z vojaki. Obe pomoči sta bolj strokovne narave in ne toliko psihološke. Enako kot 
intervjuvanci sem razmišljala samo o pozitivnosti izkušenj, vendar so Khan idr. (2017) 
izpostavili raziskave, ki ugotovijo, da so lahko izkušnje varovalni dejavnik (Hytten in Hasle, 
1989; Mitani, Masatoshi, Nakata in Shirakawa, 2006, v Khan idr., 2017), lahko pa obstaja 
pozitivna povezanost med izkušnjami in PTSM (Baker in Williams, 2001; Corneil, 1995, v 
Khan idr., 2017). Raziskava v gasilski enoti v nekem podjetju v  Prekmurju (N = 25) je 
pokazala, da starejši gasilci, ki so dalj časa zaposleni v gasilski enoti, pogosteje doživljajo 
stres kot mlajši (Šimonka in Hanžekovič Šiftar, 2010).  
 
Črni humor je prisoten pri reševalcih in gasilcih, pri vojakih in specialcih pa ne, oziroma, 
lahko da je prisoten, vendar ga niso omenili. 85,7 % vseh reševalcev in gasilcev je med 
pogovorom omenilo črni humor. Vojaška reševalka Victoria Corum je v diplomi ugotovila, da 
90 % od 608 anketiranih reševalcev uporablja črni humor kot strategijo spoprijemanja s 
stresom (Villeneuve, 2005, v Christopher, 2015). Ima terapevtsko vrednost, predvsem za 
posameznike, ki se spopadajo s travmatičnimi dogodki. To je dobra strategija spoprijemanja, 
ki lahko prispeva k odpornosti, zdravju in dobremu počutju (Christopher, 2015). 
 
Posamezniki iz vseh proučevanih skupin (38,5 %) uporabljajo za obvladovanje stresa 
druženje s prijatelji. Tehnike sproščanja so značilne za 1R (meditacija, dihalne vaje), 1G 
(meditacija) in 2S (avtogeni trening, vizualizacija). Zanimivo je, da vse intervjuvane vojake 
(3V) sprošča branje knjig, predvsem z vojaško strokovno vsebino. Trije intervjuvanci (2G, 
1S) dajejo velik pomen pri obvladovanju stresa dopustu. Po en intervjuvanec je za 
obvladovanje stresa izbral glasbo, vožnjo z motorjem, fotografiranje, delo okrog hiše, 
doktorat, streljanje in koncert.  
 
Vsem pri obvladovanju stresa pomagata šport in pogovor s sodelavci. Dobrim šestdesetim 
odstotkom je pomembna družina in izkušnje. Črni humor so izpostavili reševalci in gasilci 
(vsi, razen enega).Temu sledi druženje s prijatelji (38,5 %), tehnike sproščanja (30,8 %), 
branje knjig (23,1%) in dopust (23,1 %). Cicognani, Pietrantoni, Palestini in Prati (2009) so v 
Italiji raziskali, na kakšen način se s stresom soočajo interventni delavci. Izvedli so anketo 
med 764 interventnimi delavci (gasilci, civilna zaščita – prostovoljci, nujna medicinska 
pomoč) in ugotovili, da dolžina delovne dobe vpliva na večjo samoučinkovitost in večjo 
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uporabo strategij spoprijemanja. Največkrat uporabljene strategije spoprijemanja so sodelavci, 
družina, vera in humor. Tudi pri intervjuvancih v moji raziskavi se največkrat pojavijo naštete 
strategije spoprijemanja, samo namesto vere (nihče je ni izpostavil) se največkrat za 
obvladovanje stresa pojavi šport (vsi so izpostavili).  
 
Pri specialcih nisem raziskovala, kako konkretno v stresni situaciji obvladujejo stres. 3V sami 
sebe umirijo, zadihajo in nato nadaljujejo delo. 2G nimata konkretnega način za obvladovanje 
stresa konkretno v stresni situaciji. Eden pravi, da že sama preventiva (vaje, izobraževanja) 
pripomore k zaupanju vase, drugi pa pravi, da poskuša ostati čim bolj miren. Dva 
intervjuvanca (1R, 1G) sta med intervencijo osredotočena na problem oziroma na rešitev in ne 
na posameznika. 1R je obratno osredotočen na pacienta, ob tem pa odmisli okolico. 1R pa 
uporablja »tehniko« gasilca, ki jo je slišal na nekem tečaju, da za trenutek stisne vse mišice v 
telesu, in to mu pomaga, da se osredotoči na situacijo. 1R na intervenciji deluje kot robot in 
šele kasneje razmišlja o svojih čustvih. Dobro izobraženi in profesionalni posamezniki se 
naučijo, da v stresni situaciji zatrejo takojšen čustven odziv (strah, groza), preostala čustva 
(jeza, krivda, da jim ni uspelo rešiti ljudi) pa postanejo sekundaren odziv (McFarlane, 
Williamson in Barton, 2009). Intervjuvani vojaki imajo podobne strategije spoprijemanja s 
stresom konkretno v situaciji, reševalci in gasilci imajo nekaj vzporednic, vendar ima v večini 
vsak svoj način spoprijemanja. 
 
8.4.4 Obvladovanje stresa – interne strokovne službe 

 
Odgovor na 4. raziskovalno vprašanje: Kako jim interne strokovne službe pomagajo pri 
spopadanju s stresom na delovnem mestu? 
 
Na vprašanje, kakšno psihološko pomoč jim nudijo znotraj službe pred zahtevno intervencijo, 
jih je 11 (3R, 2G, 3V, 3S) odgovorilo, da jim najbolj pomaga preventiva (vaje, strokovna 
izobraževanja, usposabljanja). O pomembnosti preventive govori kar nekaj avtorjev/avtoric 
(Burger, 2012; Naglič, 2008; Vovko Bergant, 2009). Tri preventivne strategije za preprečitev 
razvoja stresa v PTSM so selekcijski postopek pred zaposlitvijo, izobraževanja o 
obvladovanju stresa in zgodnja krizna intervencija (Weisæth, Dalgard, 2000, v Skogstad idr., 
2013). Sicer pogovor s sodelavci ne spada pod pomoč internih služb, vendar je zanimivo, da 
so vsi razen vojakov (vojaki so pogovor kot strategijo spoprijemanja opisali samo pod temo 
obvladovanje stresa – sami, preostali pa tudi v sklopu internih strokovnih služb) v tem sklopu 
vprašanj izpostavili, da jim pomaga pogovor s sodelavci. 
 
Po zahtevni intervenciji je reševalcem in gasilcem nudena tovariška pomoč. Tovariška pomoč 
je pomoč sodelavca, ki je zaupnik, sodelavcu, ki je doživel travmatičen dogodek (Lavrič, 
2012). Zaupniki so osebe, ki imajo daljši delovni staž, izkušnje, so empatični, znajo dobro 
poslušati in so spoštovani s strani sodelavcev (Creamer idr., 2012). Ko sem izvedela, da imajo 
na RP UKC LJ in GBL zaupnike, sem izrazila željo, da želim en intervju opraviti z 
zaupnikom (tega je določil vodja), preostali intervjuvanci so bili izbrani naključno. Na RP 
UKC LJ imajo zaupnike od leta 2016 (šest zaupnikov), v GBL pa od leta 2012 (bilo je osem 
zaupnikov, dva šla v pokoj, letos se dva dodatno izobražujeta za zaupnika, tako da bo konec 



 60

septembra ponovno osem zaupnikov). Leta 2012 se je v Sloveniji znotraj sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami začela vpeljevati ta pomoč po vzoru švedskih strokovnjakov 
in slovenske policije (Lavrič in Štirn, 2016), kjer zaupniki obstajajo od leta 2010 (Lavrič in 
Vovko, 2016). Zaupnik reševalec in zaupnik gasilec imata različna pristopa. Zaupnik 
reševalec je imel v dveh letih dva primera oziroma pogovora kot zaupnik s sodelavcema v 
stiski. Meni, da je to premalo. Vodja izmene je tisti, ki sproži postopek, da gredo posamezni 
zaposleni po težkih intervencijah na pogovor z zaupnikom. Lahko tudi sami zaprosijo za to 
pomoč, vendar so to redke izjeme. Predvidevam, da je tako zato, ker je v njihovem poklicu še 
vedno zelo prisotna »mačo« samopodoba. Zaupnik gasilec ima drugačen pristop. Ne mara 
formalnih razgovorov in zato še ni vodil uradnega pogovora kot zaupnik. Pogovor raje izvede 
na hodniku neformalno in ob tem uporabi prvine pogovora tovariške pomoči (sogovornik se 
tega niti ne zaveda), zato ne ve, kolikokrat je to že izvedel. Meni, da tako posamezniki veliko 
več povedo in so bolj sproščeni, kot če bi izvedel formalen pogovor. Sprva se z njegovo 
metodo nisem popolnoma strinjala, vendar glede na primerjavo z reševalci, kjer sta bila zaradi 
formalnosti izvedena samo dva pogovora (tudi preostali zaupniki niso imeli veliko več 
primerov), bi se strinjala z zaupnikom gasilcem, da je mogoče tak način boljši, saj se 
posameznik v stiski ne počuti izpostavljenega, vendar kljub temu dobi pomoč. Po drugi strani 
pa bi bil čas, da se znotraj teh poklicev, kjer je še vedno zelo prisotna »mačo« samopodoba 
(sploh na periferiji), to preseže in začne sprejemati pomoč, ki jim je nudena, vendar je to 
proces in bo še kar nekaj časa trajalo, da se to spremeni, sploh zaradi starejših generacij, ki so 
v preteklosti raje »nekaj spile« kot se soočile s problemom. »Stres je posebej poguben za 
posameznikovo zdravje in počutje takrat, kadar sta priznanje nemoči in iskanje pomoči vir 
osramočenosti.« (Erzar in Torkar, 2008, str. 47).  
 
Pri vojakih in specialcih tovariška pomoč ni vpeljana v sistem. Imajo pa dobro razvito pomoč 
psihologov. Pri vojakih so psihologi prisotni na večjih misijah, skrbijo za psihološke priprave 
pred in med misijo ter po njej, so prisotni v brigadah, izvajajo individualne obravnave in 
obstaja stalno dosegljiva telefonska številka, na katero lahko vojaki pokličejo kadarkoli, ko so 
v stiski. Pri specialcih imajo na voljo pomoč ene psihologinje, ki enkrat tedensko izvaja 
protistresne delavnice, ter možnost individualnega ali skupinskega pogovora. Po pogovoru s 
specialci jim pomoč ene psihologinje zadošča. Pri reševalcih in gasilcih uradno tudi obstaja 
pomoč psihologov, vendar je praktično ne uporabljajo, saj odkar imajo zaupnike, je to prva 
stopnja pomoči in nato sledi pomoč psihologa, ki pa je ne uporabljajo (A. Posavec, osebna 
komunikacija 3. 7. 2018; M. Tomazin, osebna komunikacija 17. 7. 2018). To potrjuje dejstvo, 
da mlajša reševalca, ki sta zaposlena na RP UKC LJ, odkar obstaja pomoč zaupnikov, pomoči 
psihologov sploh nista omenila.  
 
Vojaški vikariat – že samo ime pove, da je ta pomoč nudena samo v vojski. Vojaški vikarji so 
na voljo za pogovore, nasvete, podporo in so prisotni tudi na nekaterih misijah (Pravilnik o 
organizaciji religiozne duhovne oskrbe, 2003). Zagotavlja se enakopraven položaj vseh 
veroizpovedi (prav tam). Imajo tudi vodne in četne zaupnike, ki pa niso isto kot zaupniki pri 
reševalcih in gasilcih. 3V so povedali, da so vodni in četni zaupniki predstavniki vojakov in 
imajo neposreden dostop do višje nadrejenih, ki jim lahko povedo za težave v vodu, četi. 
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Predstavljam si, da so na neki način kapetani (tako kot v športu) voda, čete; zaupanja vredni 
posamezniki, ki jim preostali vojaki povedo za težave. 
 
Vsi specialci (3S) so izpostavili, da je uvodno usposabljanje fizično in psihično zelo naporno, 
vendar so ga uvrstili med načine obvladovanja stresa, saj jim je to pomagalo v nadaljevanju 
opravljanja službe. Eden ga je celo uvrstil med najbolj stresne situacije in med načine 
obvladovanja stresa. Gasilci in vojaki morajo prav tako na začetku opraviti usposabljanje, ki 
zahteva fizični in psihični napor, vendar je vseeno manj naporno kot pri specialcih. Reševalci 
tega nimajo. Opraviti morajo NPK in potem se na začetku izobražujejo predvsem na 
strokovnem področju (krožijo po oddelkih na urgenci).  
 
Reševalcem in gasilcem je nudena pomoč zaupnikov. Naslednja stopnja je pomoč psihologov, 
česar v praksi praktično ne uporabljajo. Vojaki in specialci pa imajo zelo dobro poskrbljeno 
za pomoč psihologov. Vojaki imajo dodatno na voljo še vojaške vikarje, vodne in četne 
zaupnike ter podčastniško podporno linijo. 11 intervjuvancev (4R, 3G, 1V, 3S) ni koristilo 
nobene od naštetih pomoči, razen 2V sta koristila pomoč psihologa/psihologinje. Mnenja sta, 
da ne toliko za pomoč sebi, kot za nasvet, kaj narediti s podrejenimi. 1R bi koristil ponujeno 
pomoč psihologa, če bi bili odnosi znotraj kolektiva dobri in ne obsojajoči. 
 
Vse našteto se sklada s teorijo, da je v praksi nudenega še več. Pri reševalcih je nudena 
tovariška pomoč, česar ni nikjer zapisano, je pa res, da ta pomoč ni razvita na vseh reševalnih 
postajah. Vodja izobraževanja je povedal, da je RP UKC LJ prva, ki je začela z zaupniki, ne 
ve pa, kako je poskrbljeno za to pomoč na drugih reševalni postajah po Sloveniji, predvideva, 
da je na večjih postajah bolj verjetno kot na manjših (A. Posavec, 3. 7. 2018). Pomoči 
kliničnega psihologa/psihologinje, odkar so zaupniki, praktično ne uporabljajo več. Pri 
gasilcih se psihološka pomoč ne nudi na vseh stopnjah Smernic za psihološko pomoč 
reševalcem. Po tovariški pomoči sledi pomoč psihologa, če je to potrebno. Stopnji 
»defusinga« in »debriefinga« pa se preskočita in se ne uporabljata. »Defusing« na neki način 
že sami uporabljajo, »debriefing« pa mora voditi strokovnjak. Vojaki so me dodatno seznanili 
z vodnimi in četnimi zaupniki ter podčastniško podporno linijo. 
 
Intervjuvanci so različno opredelili, kako jim v službi pomagajo, da ostanejo mirni, zbrani in 
motivirani za opravljanje dela. Petim (38,5 %: 1R, 1G, 2V, 1S) pomagajo vaje, usposabljanja, 
izobraževanja. Trije (23,1 %: 2G, 1V) so izpostavili možnost udejstvovanja v športu. 2R sta 
povedala, da jima pomaga pogovor s sodelavci in delo v paru z izkušenejšim reševalcem. 1V 
in 1S sta omenila psihološko pomoč, prvi stalno dosegljivo telefonsko številko, drugi pa 
psihologinjo. 2S sta mnenja, da so motivirani predvsem notranje, se pravi notranja motivacija. 
Preostali odgovori so bili: spoštovanje dogovorov, vodja izmene gre lahko na intervencijo kot 
podpora v primeru mlajšega para v reševalnem vozilu, mirnost vodje, zaupanje v sodelavca, 
zaposlenost na misiji, pohvale, osredotočenost na delo, izkušnje, dovolj časa za fizično in 
psihično pripravo in da nadrejeni prisluhnejo ter so pripravljeni pomagati. Največ 
intervjuvancem pomagajo vaje, usposabljanja in izobraževanja (38,5 %). 
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Na vprašanje, kako nadrejeni ugotovijo, da so po zahtevni intervenciji spet pripravljeni na 
nadaljnje delo, jih je sedem (3R, 3G, 1V) odgovorilo, da imajo posamezniki po težki 
intervenciji možnost odmora. Štirje (1R, 1V, 2S) dajejo velik pomen osebnemu stiku, da se na 
tak način prepozna osebo, ki je pod stresom, in se ji nato pomaga. Poleg tega je 1V dodala 
dodatna usposabljanja in s tem povrnitev zaupanja v posameznika, ki je naredil napako. 1V je 
mnenja, da tega nadrejeni ne ugotavljajo, ampak je pomembna samorefleksija. Dobra 
polovica je mnenja, da nadrejeni po zahtevni intervenciji nudijo možnost odmora, slaba 
tretjina pa meni, da se vidi, ali je posameznik pripravljen za nadaljnje delo preko osebnega 
stika.  
 
8.4.5 Povezanost stresa na delovnem mestu in kvalitete zasebnega življenja 

 
Odgovor na 5. raziskovalno vprašanje: Kako doživljajo povezanost med doživetim stresom na 
delovnem mestu in kvaliteto zasebnega življenja? 
 
V tem delu bom razvrstila odgovore po skupinah: dogodki iz službe vplivajo na dom, delno 
vplivajo in ne vplivajo, glede na njihove odgovore. Nekateri, ki pravijo, da služba ne vpliva 
na dom, so zatem razložili, da kdaj tudi vpliva, vendar sem pustila tako, kot so sami opredelili 
ta vpliv, in dodala njihove obrazložitve. Dogodki, ki so se zgodili v službi, vplivajo na dva 
intervjuvanca (1V, 1S). Prvemu se zgodi, da kdaj težko nameni pozornost otrokom, o službi 
se pogovarja z ženo. Drugemu delo predstavlja način življenja. Na tri intervjuvance (2G, 1V) 
vplivajo delno. 1G doma pove, če se ne počuti dobro, in o službi govori z ženo. 1G pravi, da 
je zaradi narave dela v življenju bolj pazljiv, kar ni dobro. 1V ima kdaj težave nameniti 
pozornost svojim otrokom in o službi govori z možem. Na osem intervjuvancev (4R, 1G, 1V, 
2S) ne vplivajo. Vsi reševalci so rekli, da dogodki na delovnem mestu ne vplivajo na njihovo 
zasebno življenje. Nadaljevanja njihovih odgovorov so: da so na začetku vplivali, sedaj pa 
veliko manj; da se včasih kasneje pojavijo slike z intervencije; da se z ženo pogovarja o 
službi, vendar to ne vpliva na družinsko življenje; ko je izobraževanje, si prebere novosti, 
nove smernice. 1V nima težav, razen v obdobju, ko je moral biti v službi na voljo 24 ur na 
dan. 1S pravi, da kakšno stvar prinese iz službe domov, vendar se drži načela, da službene 
stvari pušča v službi. Menim, da je tem, ki so odgovorili, da dogodki iz službe ne vplivajo na 
dom, skupno to, da o službi razmišljajo, vendar to ne vpliva na kvaliteto zasebnega življenja. 
Štirje intervjuvanci (1R, 2V, 1G) o službi govorijo z ženo/možem. Dva od njih delata na 
enakem področju (razumevanje, podpora). Se pravi, služba vpliva na dva intervjuvanca (15,4 
%), delno vpliva na tri intervjuvance (23,1 %) in ne vpliva na osem intervjuvancev (61,5 %). 
Če ima služba zelo slab vpliv na družinsko življenje, se mora zaposleni odločiti, ali pustiti 
službo, da obvaruje družino, ali pa nadaljevati s službo in se odreči družini (Jackson in 
Maslach, 1982). Da ne pride do take vrste odločitev, večina zaposlenih pravi, da želijo držati 
distanco med službo in domom, tako da služba ostane v službi (prav tam). 
 
Štirje (1R, 1G, 1V, 1S) izmed njih so rekli, da jim služba predstavlja način življenja, in ravno 
to je tudi razlog, da se težko »odklopijo« od službe. Zahtevne nočne izmene dvema 
intervjuvancema (1R, 1G) predstavljajo težji »odklop«. Preostali imajo težave pri »odklopu« 
od službe v naslednjih primerih: obsežno število intervencij, delo več dni zapored, ebola, 
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begunci, grožnje ljudi, menjava direktorja, nesoglasja z nadrejenimi, v načrtu bolj zahtevna 
naloga, razmišljanje o poteku vaj, izobraževanju, napredku. Brez težav se od službe 
»odklopijo« trije intervjuvanci (23,1 %: 1G, 1V, 1S). Od njih se 1G hitro »odklopi«, razen ko 
kot voznik popraska kakšen avto, povzroči manjšo prometno nesrečo; 1V pa nima težav, 
razen ko je treba biti v službi na voljo 24 ur na dan. Kot je razvidno, so vsi našli neki razlog, 
zaradi katerega se ne morejo »odklopiti« od službe, razen enega intervjuvanca (1S).  
 
Vsi so sprejeli posebne pogoje dela. Reševalci in gasilci delajo v ruskem turnusu in vsem tak 
način dela ustreza. Specialci opišejo 24-urno pripravljenost (dva tedna v pripravljenost, dva 
tedna prosto), kar pomeni, da morajo biti v bližini doma (pozivnik) in ne uživati alkohola. Vsi 
trije so to sprejeli in s tem nimajo težav. Vojaki imajo dežurstva, terene in misije. Enemu V 
predstavlja časovno usklajevanje z družino stres. 1V v dogovoru z ženo ne hodi na misije 
(otrok s posebnimi potrebami), udeležuje pa se dežurstev in terenskih vaj. 1V je bila na vseh 
dežurstvih, terenih, misijah, ker se je odločila, da bo služila domovini. Doda, da ji to ne bi 
uspevalo, če ne bi imela velike podpore širše in ožje družine.  
 
Specialcev nisem vprašala, kako težave v zasebnem življenju vplivajo na poklicno življenje. 
Eden izmed njih mi je sam omenil, da težave doma bolj vplivajo na službo kot obratno. Na 
enega intervjuvanca (1R) je smrt bližnje osebe vplivala na delo takoj naslednji dan, ko je bil 
na enaki intervenciji, kot je bila smrt te osebe. Na enega intervjuvanca (1V) težave doma 
delno vplivajo na službo, vendar se trudi, da ju loči. Na 8 intervjuvancev (3R, 3G, 2V) težave 
doma ne vplivajo na delo. 1V je izpostavila, da družina vpliva kvečjemu pozitivno. Dva 
intervjuvanca (1R, 1G) sta razmišljala o smrti/bolezni bližnje osebe, vendar to ni vplivalo na 
njuno delo. Se pravi, da so trije intervjuvanci (2R, 1G) izpostavili smrt/bolezen bližnje osebe 
in vsi so o tem v službi razmišljali, pri dveh to ni vplivalo na delo, pri enem pa je ta situacija 
vplivala na njegovo delo v službi. Od skupno enajstih, ki so odgovorili na to vprašanje, pri 
osmih (72,7 %) težave doma ne vplivajo na službo, na enega (9,1 %) delno vplivajo in na dva 
(18,2 %) vplivajo. Dolan in Ender (2008) sta ugotovila, da stres, ki je posledica družinskih 
težav, lahko poveča stres na delovnem mestu.  
 
Uspešne intervencije si najbolj zapomni slaba polovica intervjuvancev (2R, 1G, 1V, 2S). Na 
tri izmed njih (1V, 2S) poleg uspehov v spominu ostanejo tudi neuspehi. Na pet 
intervjuvancev (38,5 %: 2R, 2G, 1S) največji pečat pustijo hvaležni svojci in pomoč drugim. 
Dva (15,4%: 1R, 1S) intervjuvanca pretresejo situacije, v katere so vključeni otroci. 
Posamično se jih dotakne tudi preobremenjenost z delom, nepoškodovanost sodelavcev, 
srčnost pripadnikov SV, nesoglasja s sodelavci.  
 
Vsi intervjuvanci razen dveh mlajših reševalcev imajo otroke. Reševalce, gasilce in vojake 
sem vprašala, ali tisti, ki imajo otroke, težje/lažje prenašajo stres v službi. Pet (4R, 1G) jih je 
mnenja, da težje prenašajo stres v službi tisti, ki imajo otroke. 1G doda, da je odvisno od 
vsakega posameznika. Pet intervjuvancev (2G, 3V) pa misli, da zaradi otrok lažje prenašajo 
stres v službi. 2V izpostavita, da je zaradi otrok težje usklajevanje. Polovica od desetih 
intervjuvancev predvideva, da je posameznikom, ki imajo otroke, težje prenašati stres v 
službi, polovica pa misli, da jim je lažje. Strinjam se z 1G, da je odvisno od vsakega 
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posameznika. Večina dopust preživlja na morju (4R, 3G, 2V, 2S),  nekateri tudi v hribih (3R, 
1S) ali na potovanjih (1R, 1V, S1). 
 
Večino prijateljev izven službe ima deset intervjuvancev (4R, 3G, 3S). Trije od njih (2R, 1S) 
kot enega izmed razlogov navajajo razseljenost. 3S imajo med sodelavci dobre prijatelje, ne 
pa večino. 3V imajo približno pol prijateljev izven službe in pol iz službe. 1V izpostavi, da so 
prijateljstva iz službe tesnejša. Se pravi, da ima 76,9 % intervjuvancev večino prijateljev 
izven delovnega okolja, 23,1 % pa približno polovico. Dva intervjuvanca (1V, 1S) izpostavita, 
da imata s sodelavci tesnejše odnose kot s prijatelji izven službe.  
 
9 POVEZAVA S SOCIALNO PEDAGOGIKO 
 
Po prebrani literaturi in analizi intervjujev sem razmišljala o vlogi socialne pedagoginje na 
področju psihosocialne pomoči v interventnih službah. Menim, da znotraj interventnih služb 
obstaja prostor za naš profil. Prispevek socialnih pedagogov v interventnih službah bi bil: 
izvedba preventivnih delavnic oziroma izobraževanj o skupinski dinamiki, medosebni 
komunikaciji, obvladovanju stresa in različne aktivnosti, ki bi krepile zaupanje vase, 
samopodobo. Dobro bi bilo, da bi bilo izobraževanje o obvladovanju stresa obširno, saj je ta 
vsakodnevno prisoten v njihovem poklicu. Nudena pomoč bi bila lahko individualna in 
skupinska. Reševalci so izpostavili prisotnost poškodovančevih svojcev in delo tudi z njimi. 
To področje je prav tako blizu socialni pedagogiki. Pozitivno bi bilo interventne delavce 
seznaniti, kako ravnati s sorodniki poškodovanih, umrlih. Glede na to, da jih je dobrih 60 % 
za najbolj stresno situacijo izpostavilo samomor, bi bilo pametno, da bi socialni pedagogi na 
delavnicah odprli tudi to temo. Pomembno vlogo pri doživljanju stresa med interventnimi 
delavci povzroča tudi klima v organizaciji (prisotnost »mačo« samopodobe), da se o čustvih 
ne govori. Naloga socialnih pedagogov bi bila to razmišljanje preseči, kar bi bil najverjetneje 
dolgotrajen proces, vendar nujno potreben. Pomoč socialnih pedagogov bi se lahko 
zaupnikom nudila v obliki vodenja supervizij. Če bi se socialni pedagogi dodatno izobrazili 
na področju CISD, mislim, da bi lahko izvajali CISD kot strokovnjaki v ekipi, ki vodi 
homogeno skupino.  
 
IV SKLEP 
 
Pred pisanjem magistrskega dela sem ob zvoku siren vedno najprej pomislila na 
poškodovance, sedaj se najprej vprašam, ali gre na intervencijo slučajno kateri izmed 
intervjuvancev, nato razmišljam o interventnih delavcih na splošno in šele nato o 
poškodovancih. V magistrskem delu sem raziskovala načine obvladovanja stresa v 
interventnih službah. Spoznala sem, da so dobri polovici intervjuvancev stresne 
nepredvidljive situacije in situacije, kjer so udeleženi otroci. Slaba tretjina je izpostavila 
situacije, kjer so vključeni bližnji. Vsem pri obvladovanju stresa pomagata šport in pogovor s 
sodelavci, temu sledita družina in izkušnje. Od vseh intervjuvancev sta dva vojaka koristila 
psihološko pomoč in dvema reševalcema je bila konkretno nudena, vendar sta jo zavrnila. 
Veliko težavo vidim v tem, da eden izmed njiju ni koristil ponujene pomoči, čeprav bi jo želel 
koristiti, zaradi klime v organizaciji. To področje, preseganje »mačo« samopodobe, je 
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okoliščina, kjer bi znanje socialnih pedagogov prišlo zelo prav. V zasebnem življenju vsi 
intervjuvanci razmišljajo o službi, vendar to ne vpliva na kvaliteto zasebnega življenja pri 
vseh. Enako velja tudi obratno. 
 
Večina intervjuvancev je začela pogovor s samonadzorom, med intervjujem pa so se sprostili 
in tudi kaj več povedali. Ugotovila sem, da so si reševalci in gasilci zelo podobni, specialci 
malo manj in vojaki najmanj. Bolj primerljivi vojaki za analizo bi bili vojaki iz enote in ne 
poveljstva. Vseeno pa vojaki nimajo vsakodnevnih intervencij, tako da bi bili policisti boljši 
za primerjavo. Se pravi, da bi bilo največ vzporednic, če bi raziskovala podobnosti in razlike 
med reševalci, gasilci in policisti. Specialci in vojaki sta specifični skupini. Specialci ne 
izvajajo posebnih nalog vsakodnevno, vendar ko jih, so na zelo visokem nivoju, tako 
taktičnem kot psihološkem. Vojaki sodelujejo ob večjih množičnih in naravnih nesrečah, 
njihova posebnost je sodelovanje na MOM. Vsem proučevanim interventnim službam je 
skupna nepredvidljivost dela in stalna pripravljenost.  
 
Reševalci in gasilci naj bi sledili Smernicam za psihološko pomoč reševalcem. Glede na to, da 
so smernice teoretično dobro zastavljene, sem mnenja, da ni treba uveljavljati novih, ampak  
obstoječe preliti tudi v prakso. Tukaj bi prav prišla vloga socialnih pedagogov. Tovariška 
pomoč je razvita, vendar bi se jo dalo še dodelati, predvsem v smislu njenega večjega 
koriščenja, zmanjševanja tabuja o samem koriščenju tovrstne pomoči in razširitve na vse 
reševalne postaje in brigade. Deloma »defusing« izvajajo sami, vendar ne po začrtanem 
protokolu. Dobro bi bilo, da bi »defusingi« postali uveljavljena praksa, vodena s strani 
zaupnikov. CISD je že bolj specifičen, saj je potrebno, da je voden s strani strokovnjaka. 
Menim, da je vodenje CISD idealno mesto za socialne pedagoge, seveda ob predhodnem 
podrobnem izobraževanju na tem področju. Glede na to, da imajo pomoč psihologov dobro 
razvito v SV, bi psihologi SV lahko pomagali pri izobraževanju psihologov, ki sodelujejo/bi 
sodelovali s preostalimi interventnimi službami. V SV bi bilo lahko bolje poskrbljeno za 
družino. Vidim tudi možnost izvajanja »defusinga« in »debriefinga« na MOM (kjer je 
prisoten psiholog). Se pravi, da bi bilo začrtano psihološko pomoč glede na smernice treba 
razširiti na vse reševalne postaje in gasilske brigade, spremljati izvajanje dela zaupnikov – 
izvajati supervizije, spodbujati izvajanje »defusinga« in »debriefing«, uveljavljati pomoč 
psihologov SV tudi v preostalih interventnih službah. Kljub vsemu pa na koncu še vedno 
ostane posameznik sam s svojimi individualnimi strategijami spoprijemanja s stresom. Da bi 
posamezniki ugotovili, kaj jim najbolj ustreza za obvladovanje stresa, bi jim socialni pedagogi 
lahko predstavili možnosti, ki obstajajo, vsak bi si pa izbral in izvajal tisto, kar mu je všeč. 
 
Želela bi si, da bi vsi ljudje lahko opravljali poklic s srcem, ljubeznijo, pripadnostjo (kljub 
stresnosti poklica), saj menim, da je tak posameznik v življenju bolj srečen. Že pred pisanjem 
magistrskega dela sem bila mnenja, da imajo interventni delavci glede na naravo poklica 
prenizke plače, sedaj se je to mnenje samo še okrepilo. Kot zanimivost, samo eden je 
izpostavil nizko plačilo kot stresno situacijo, vsi preostali tega niso niti omenjali, čeprav je 
splošno znano, da je pri njih to eden izmed stresnih dejavnikov. Pri vseh intervjuvancih sem 
začutila pripadnost, srčnost, predanost, pripravljenost pomagati drugim. Vsi so spoštovanja 
vredni posamezniki. Rokomet sem trenirala 20 let, tako da bi na neki način lahko naredila 
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vzporednico glede tega, da je delo tvoj način življenja. Med kariero sem spoznala, da je ena 
od pomembnih stvari ekipa, tim, da so sicer vsi posamezniki edinstveni, vendar povezani v 
celoto. Seveda je pomemben tudi vodja, vendar če je tim dobro povezan, lahko presežejo 
pomanjkljivosti vodenja. Menim, da ima posameznik res veliko srečo, če lahko opravlja 
poklic, ki ga ima rad.  
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VI PRILOGA 
 
VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Katere situacije in okoliščine v raziskavo vključeni zaposleni v 
interventnih službah doživljajo kot stresne? 
 
1. Kakšne situacije in okoliščine so za vas najbolj stresne? 
2. Ali lahko govorite o dogodkih oziroma situacijah, ki so za vas stresne, glede na dejstvo, 

da je vaš poklic zelo »moški« (maskuliziran)? 
 
Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna situacija je zanje najbolj stresna? 
 
3. Ali mi lahko, prosim, podrobno opišete 3 najhujše/najbolj stresne situacije, s katerimi ste 

se soočili (kaj se je zgodilo, kaj je bilo stresno, kakšno pomoč ste dobili …)? 
 
Raziskovalno vprašanje 3: Kako oz. na kakšne načine si sami pomagajo pri obvladovanju 
stresa? 
 
4. Kaj vam najbolj pomaga obvladovati stres na delovnem mestu? 
5. Kaj konkretno storite, da zmanjšate stres na delovnem mestu/v kriznih razmerah?    
6. S katerimi hobiji se ukvarjate v vsakdanjem življenju? 
7. Katere aktivnosti vas v vsakdanjem življenju najbolj pomirjajo in sproščajo? 
 
Raziskovalno vprašanje 4: Kako jim interne strokovne službe pomagajo pri spopadanju s 
stresom na delovnem mestu? 
 
8. Na kakšne načine vam v službi pomagajo, da ostanete mirni, zbrani in motivirani za 

opravljanje dela? Kakšne podpore ste deležni? 
9. Kakšno psihosocialno pomoč vam nudijo pred zahtevno intervencijo v službi in po njej? 
10. Opišite ponujene načine psihosocialne pomoči na delovnem mestu? Katere vrste podpore 

so za vas najbolj primerne/ koristne? 
11. Na kakšen način nadrejeni ugotovijo, da ste po zahtevni intervenciji spet psihično 

pripravljeni za nadaljnje delo? 
 
Raziskovalno vprašanje 5: Kako doživljajo povezanost med doživetim stresom na delovnem 
mestu in kvaliteto zasebnega življenja? 
 
12. Kako dogodki, ki so se zgodili v službi, vplivajo na vaše zasebno življenje?  
13. Kaj pusti največji pečat? 
14. Kdaj (v kakšnih okoliščinah) se vam je še posebej težko »odklopiti« od službe? 
15. Kako na vaše zasebno življenje vplivajo posebni pogoji dela (dežurstvo, delo v 

izmenah/turnusih, pripravljenost na domu)? 
16. Kako težave v zasebnem življenju vplivajo na vaše delo v službi? 
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17. Kakšen je vaš zakonski status? Ali imate otroke? Ali poročeni/posamezniki z otroki 
lažje/težje prenašajo stres v službi? Zakaj? 

18. Kje in na kakšen način preživljate letni dopust? 
19. Ali ste med sodelavci našli dobre prijatelje, s katerimi se družite tudi v zasebnem 

življenju? Ali imate v zasebnem življenju širok krog prijateljev, ki niso vaši sodelavci? 
 
DODATNA SPECIFIČNA VPRAŠANJA ZA RAZLIČNE INTERVENTNE SLUŽBE: 
*Gasilci: 
20. Ali poznate smernice za psihološko pomoč reševalcem – sistem varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami? Če da, ali se v praksi tudi izvajajo? Ali ste bili deležni katere izmed 
naštetih vrst pomoči v smernicah? 

 
*Vojaki: 
21. Ali poznate celostno skrb za pripadnike Slovenske vojske? Ali ste bili deležni katere 

izmed naštetih vrst oskrbe?  
22. Ali ste že sodelovali na mednarodni operaciji in misiji? Če da, kje? Kako je bilo za vas in 

vašo družino poskrbljeno pred opravljeno misijo in po njej (glede na celostno skrb)? 
 
*Reševalci: 
23. Ali poznate smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah? Koliko se štiri 

točke psihološke pomoči v praksi tudi izvajajo? (S seboj bom imela kopijo teh štirih točk 
in jo pokazala intervjuvancu.) 

24. Še pred kratkih so se v vašem poklicu ukvarjali z izobraževanjem zaposlenih (certifikat 
NPK), trenutno pa se še vedno ukvarjajo s kompetencami reševalcev. Ali bi si želeli več 
kompetenc, kot jih imate? Zakaj? 


