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PTSM – posttravmatska stresna motnja
SCS – Self-control schedule; vprašalnik Načrt samokontrole
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1. UVOD

Poklicni gasilci se pri svojem delu pogosto srečujejo s stresom ob kriznih situacijah.
Stresne okoliščine pustijo v njih močne sledi, ki pa lahko imajo negativne posledice.
Znake stresa lahko opazijo na spoznavni, čustveni, vedenjski in telesni ravni (Lavrič in
Štirn 2016, 93). Bistvenega pomena je, da se znajo z njim ustrezno spoprijeti in poiskati
pomoč. Nekateri tega ne znajo oziroma ne zmorejo, nekateri pa imajo že izdelane
(osebne) vzorce, s katerimi si pomagajo. Lahko so jim v pomoč razna priporočila oziroma
nasveti za ravnanje, odzivanje in razbremenitev po doživeti stresni/krizni situaciji.
Uspešno ali neuspešno spoprijemanje s stresom in kriznimi dogodki se tako kaže na
različnih področjih posameznikovega življenja.
Simonka in Hanžekovič-Šiftar (2010, 13) sta opravila raziskavo med poklicnimi gasilci
v poklicni industrijski enoti in prikazala različne stresorje, ki negativno vplivajo na
gasilce. Prikazala sta, da je stres prisoten med slovenskimi poklicnimi gasilci in predloge
za njegovo zmanjševanje. Temu podatku pritrjuje tudi Snoj Hrustek (2016, 33), ki opisuje
gasilski poklic kot enega izmed stresnješih. Gasilci so pod vplivom delovnega stresa, kjer
nanje najbolj vpliva dolgotrajen delavnik, izmensko delo, hitra spremenljivost dela in
pomembnost dela. Poleg tega pa so izpostavljeni tudi visoki stopnji odgovornosti za
druge, saj rešujejo življenja. Najbolj kritično področje naj bi bil pri gasilcih optimizem,
saj se zavedajo ponavljajočega srečevanja s tragičnimi dogodki (2016, 34). Zanje so ti:
ko so sami poškodovani ali pa sodelavci ter ko so ranjeni ali žrtve otroci in mladostniki
(Lavrič in Štirn 2016, 90).
Za profesionalne gasilce je značilen močan občutek pripadnosti. Znotraj enote v kateri
delujejo razijejo medsebojno sodelovanje. Čustvena povezanost s sodelavci in občutek
podpore je bistven za razvoj »bratstva«. Med seboj delujejo kot družina, saj si zaupajo
strahove, težave in čustva. Negativna čustva morajo obrniti sebi v prid, kar pomeni, da
neprijetno izkušnjo naredijo zase pozitivno in poiščejo smisel oziroma višji cilj. Gasilci
z višjimi kognitivnimi veščinami naj bi lažje obladovali negativne vplive stresnih
dogodkov (Snoj Hrstek 2016, 34-35).
Na osnovi podanih ugotovitev raziskav in mnenj avtorjev želimo v magistrski nalogi
ugotoviti in predstaviti, kako poklicno delo gasilcev vpliva na njihovo ozaveščanje in
izražanje čustev ob doživljanju kriznih situacij in kakšen občutek samokontrole imajo.
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Prav tako želimo osvetliti, kako se slednje povezuje z doživljanjem zadovoljstva v
partnerskih in družinskih odnosih in pomen le-tega za odnose.
V drugem poglavju magistrske naloge je najprej opisano področje poklicnega gasilstva.
Sledita mu poglavji, ki govorita o stresu in kriznih situacijah na delovnem mestu,
natančneje delovnem mestu poklicnega gasilca in psihosocialni pomoči. Naslednje
poglavje opisuje čustveno spoprijemanje profesionalnih gasilcev v kriznih situacijah. V
šestem, sedmem in osem poglavju se posvečamo občutku samokontrole, ki ga doživljajo
poklicni gailci pri svojem delu, zadovoljstvu v partnerskem življenju in zadovoljstvu z
družinskimi odnosi. V empiričnem delu prikazjemo rezultate in razpravo raziskave, s
katero smo želeli ugotoviti v kolišni meri je gasilsko delo stresno in kakšen je vpliv
doživljanja kriznih situacij na zmožnost funkcionalnega čustvenega spoprijemanja,
občutek samokontrole in zadovoljstva v partnerskih ter družinskih odnosih. V raziskavo
so bili vključeni tudi prostovoljni gasilci, kot kontrolna skupina. Na koncu magistrske
naloge so podani še zaključki, sklepne ugotovitve, omejitve raziskave in smernice za
nadaljne raziskovanje.
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2. POKLICNO GASILSTVO

2.1 Splošni pojmi o poklicnem gasilstvu
Gasilstvo

je

obvezna

lokalna

javna

gasilska

služba.

Njeno

delovanje

zagotavljajo občine in država. Poleg tega je tudi humanitarna dejavnost. Izvajanje
gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog je za ogrožene brezplačno, razen
če z zakonom ni določeno drugače (ZGas-UPB1, 2. člen). Naloge gasilstva so poleg
gašenja in reševanja ob požarih tudi preventivne naloge, zaščita in reševanje ljudi ter
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, itd. (ZGas-UPB1, 3. člen). V 5. členu (ZGasUPB1) je zapisano, da je »gasilska služba poklicno ali prostovoljno opravljanje
operativnih nalog gasilstva«. Naloge opravljajo poklicne gasilske enote in prostovoljna
gasilska društva. Poklicne gasilske enote opravljajo delo skladno z Zakonom o gasilstvu
in aktom o ustanovitvi, medtem ko je za opravljanje javne gasilske službe lahko določena
le tista prostovoljna gasilska enota, ki je del Gasilske zveze Slovenije (ZGas-UPB1, 11.
člen). »Gasilska enota opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred
požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za katero je
ustanovljena« (ZGas-UPB1, 12. člen). Gasilske enote so organizirane kot: poklicne
gasilske enote, prostovoljne gasilske enote in gasilske industrijske enote (ZGas-UPB1, 9.
člen). Gasilske enote so torej poklicne ali prostovoljne, glede na območje delovanja pa se
ločijo na teritorialne in industrijske.
V Sloveniji imamo 13 poklicnih teritorialnih gasilskih enot (v Ljubljani, Mariboru, Celju,
Kopru, Kranju, Krškem, Novem mestu, Novi Gorici, Ajdovščini, Trbovljah, Sežani,
Ravnah na Koroškem in na Jesenicah) ter nekaj poklicnih industrijskih enot. Slednje
ustanavljajo gospodarske družbe in organizacije, ki imajo povečano nevarnost požara ali
eksplozije (na primer: Center požarne varnosti Domžale, Gasilska enota Nafta Lendava,
Poklicna gasilska enota Gorenje itd.). V Sloveniji imamo tudi štiri letališke GE. Tri so
organizirane v okviru podjetij Aerodrom Ljubljana, d. d., Aerodrom Maribor, d. o. o., in
Aerodrom Portorož, d. o. o., v Cerkljah na Dolenjskem pa ima svojo GE tudi Slovenska
vojska. V Sloveniji imamo okoli 1200 poklicnih gasilcev; 630 je zaposlenih v poklicnih
teritorialnih gasilskih enotah in 570 v industrijskih (Uprava RS za zaščito in reševanje
2014).
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Dejavnost zaščite in reševanja širšega pomena opravljajo gasilske enote širšega pomena
(GEŠP). Te opravljajo naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih
nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, tehničnega reševanja ob nesrečah v daljših
avtocestnih in drugih cestnih in železniških predorih ter letalskem prometu, naloge
reševanja ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah (reševanje na vodi in iz vode), itd.
Trenutno deluje v Sloveniji 45 GEŠP (Uprava RS za zaščito in reševanje 2014).

2.2 Kdo je poklicni gasilec?
Gasilec je oseba, ki je član ali delavec gasilske organizacije. Poklicni gasilec je delavec
v poklicni gasilski enoti in opravlja operativne naloge gasilstva (ZGas-UPB1, 5. člen).
Kandidat za poklicnega gasilca poklicno opravlja gasilsko delo. Poleg splošnih pogojev
izpolnjuje še pogoje, ki so: pridobljena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba,
polnoletnost, ni v kazenskem postopku, ni (bil) obsojen za kaznivo dejanje zoper
življenje, telo in premoženje ter ima opravljen preizkus psihofizičnih sposobnosti (ZGasUPB1, 13. člen).
Poklicni gasilec, ki vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti mora imeti: najmanj
višjo strokovno izobrazbo, opravljeno dodatno usposabljanje za to delovno mesto, pet let
delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog ter opravljen določen strokovni izpit
(ZGas-UPB1, 13. člen). Poklicni gasilec, ki je poveljnik ali operativni vodja in vodi
operativno delo v enoti najvišje kategorije, pa ima najmanj visoko strokovno ali
univerzitetno izobrazbo, pet let delovnih izkušenj pri poklicnem opravljanju operativnih
nalog in opravljen predpisan strokovni izpit (ZGas-UPB1, 13. člen).

2.3 Delo in naloge poklicnih gasilcev
Poklicni gasilci poleg gašenja požarov, rešujejo ljudi in njihova premoženja ob naravnih
in drugih nesrečah. Poleg tega so znotraj PGE vključeni tudi v različne dejavnosti, v
katere sodijo: vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme ter vozil, pregledi in servisiranje
posameznih naprav itd. Pogosta so tudi sprotna usposabljanja in dodatna
izobraževanja/urjenja, ki bistveno pripomorejo k nadgradnji znanja in pridobivanju novih
4

veščin in spretnosti pri delu. Delo je zelo raznoliko in poleg že naštetega vključuje tudi:
preventivno delo, ki ga pokriva gasilska enota, usposabljanje ljudi za varstvo pred
požarom in gašenje, stalno spremljanje razvoja gasilske opreme in gasilnih sredstev,
svetovanje v zvezi s požarno zaščito, izdelavo požarno-varnostnih načrtov ter razne
storitve. Poklicni gasilci pri svojem delu uporabljajo raznovrstno zaščitno in reševalno
opremo, ki je zaradi narave dela zelo pomembna (na primer: oprema, namenjena gašenju,
reševanju iz vode, reševanju pri prometnih nesrečah, reševanju na višje dostopnih
območjih

itd.).

Oprema

poleg

omenjenega

varuje

tudi

pred

vsakodnevno

izpostavljenostjo zdravju škodljivim vplivom. Za poklicne gasilce je bistvena tudi fizična
pripravljenost in psihična stabilnost. Njihovo delo je nevarno in raznoliko, saj prihaja do
naporov, ki zahtevajo prilagoditve. Poklicni gasilci so med intervencijskim delom odvisni
drug od drugega, zato niso ključne le lastnosti enega, temveč vseh. Poudarjata se
skupinski duh in disciplina, ki pripomoreta k nemotenemu delovanju PGE (Zavod RS za
zaposlovanje 2010).

5
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3. STRES IN KRIZNE SITUACIJE NA DELOVNEM MESTU

3.1 Kaj je stres?
Obstaja veliko definicij stresa. Te se med seboj razlikujejo, saj vsaka izmed njih poudarja
svoj vidik stresa (Bartlett 1998, 7). »Stres je stanje porušenega ravnotežja organizma, ki
se pojavi ob soočanju posameznika z ogrožajočim v sebi ali okolju, ki ga ne more
obvladovati ali se mu prilagoditi« (Slivar 2013, 7). Stres doživljamo kot napetost in
neprijetnost v telesu. Spremljajo ga neprijetna ali stresna čustva (npr. jeza, strah, krivda,
zavist ipd.). Temu pravimo negativen ali slab stres (Slivar 2013, 7). Znaki so na primer:
motnje hranjenja, telesna oslabelost, težave s koncentracijo, razdražljivost, povečana
odsotnost z dela, zmanjšana produktivnost itd. (Zaviršek Mikolič 2013, 32).
»V primeru, da posameznik oceni nek dejavnik, dogodek, okoliščino kot izziv, lahko
govorimo o pozitivnem stresu, ki ga posameznik doživlja pozitivno oz. ga spremljajo
pozitivna čustva« (Slivar 2013, 7). Znaki tovrstnega stresa so na primer: učinkovitost,
visoka motiviranost, uspešnost, odločnost, sposobnost jasnega in racionalnega
razmišljanja, pozitivna vznemirjenost in ustvarjalnost (Zaviršek Mikolič 2013, 32).

3.1.1 Stresorji in vzroki stresa
Stresorji lahko ogrozijo telesno in psihično integriteto posameznika. Nekaj je
univerzalnih stresorjev (bolezen, vojna, potres ipd.), veliko več pa je individualnih
stresorjev, ki so specifično škodljivi samo za posameznika. Vsaka oseba ima torej svoje
psihične in socialne stresorje. Nanje se odziva različno (Slivar 2013, 7). Stresorje
posameznik zazna kot škodljive ali ogrožajoče, saj povzročijo stanje napetosti. Sarafino
(1990, 25) pravi, da lahko stresorje razvrstimo v tri skupine:


fiziološki (bolečina, izčrpanost, utrujenost, telesne poškodbe, močan hrup,
pomanjkanje spanja),



kognitivni (kognitivni dogodki, ki so nad ravnijo povprečne osebne delovne
kapacitete),



psihogeni (ogrožajoči notranji dražljaji).
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V razmerah, ki so ogrožajoče za človeka, lahko najdemo različne vzroke stresa:


fizični (hrup, dolgotrajnost grožnje, temperatura …),



psihološki (strah za življenje, časovni pritisk, prisotnost pri poškodbi/smrti
bližnjih …),



biološki in fiziološki (izguba telesnih tekočin, poškodbe organizma …) (Bilban
2007, 31) ter



socialni (medosebni odnosi, povezanost skupine …) (Bajec in Polič 2013, 49).

3.1.2 Simptomi stresa
Znaki in simptomi stresa se pojavijo pri večini posameznikov, kljub temu da vsak doživlja
stres popolnoma drugače. Razdelili bi jih lahko v štiri skupine, in sicer:


telesni simptomi (slabost, pogosti glavoboli, bolečine v mišicah, prsih, pretirano
uživanje alkohola, nikotina, kofeina …),



duševni simptomi (tesnoba, napetost, potrtost, pogost jok…),



simptomi na področju medsebojnih odnosov (skrivanje, izolacija, komunikacijske
težave, motnje v spolnosti, nezaupanje),



simptomi stresa, ki se kažejo na delovnem mestu (nizka produktivnost, občutek
preobremenjenosti, neodločnost, težave s pozornostjo, pozabljivost…) (Looker in
Gregson 1993).

3.2 Stres na delovnem mestu
Delo ima za vsakega posameznika velik pomen. Lahko je vir veselja, zadovoljstva,
izpopolnjenosti in ima v tem smislu tudi terapevtski učinek (Waddell in Burton 2006, 8–
9). Po drugi strani pa je lahko vir trpljenja, nezadovoljstva in dolgočasja (Wrzesniewski
2003, 297–299). Stres na delovnem mestu nastane, ko zahteve delovnega okolja presežejo
sposobnost delavca, da se z njimi uspešno spopade ali jih obvladuje. Pritiski postanejo
pretirani in negativno vplivajo na zaposlene. Na ta način pride do slabega duševnega in
fizičnega zdravstvenega stanja (Simonka in Hanžekovič-Šiftar 2010, 15).
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Delovno okolje ima velik vpliv na človekovo počutje in je zaradi mnogih dejavnikov
izvor negativnega stresa (Masten idr. 2008, 41). Dejavniki stresa v delovnem okolju naj
bi bili naslednji: vrsta zaposlitve, negotovost vloge, prevelika/premajhna obremenjenost,
organizacijski dejavniki, razmejitev med delom in nedelom, odgovornost do drugih
zaposlenih/sodelavcev, organizacijski dejavniki in delovne razmere (npr. prah, nevarne
snovi, hrup, temperatura …) (Treven 2005, 21–22). Negativen vpliv na počutje
posameznika pa naj bi imele tudi nočne izmene (Colligan in Higgins 2005, 93). Sattler,
Boyd in Kirsch (2014, 357) pa dodajajo še morebitno nerazumevanje v izmeni.

Tabela 1: Bolj ali manj stresne zaposlitve (Vir: Greenberg in Baron 2000)
Rangirno mesto

Točke stresa

Predsednik države

176,6

Gasilec

110,9

Direktor

108,6

Kirurg

99,5

Kontrolor zračnega prometa

83,1

Manager za stike z javnostjo

78,1

Borzni posrednik

71,7

Pilot

68,7

Arhitekt

66,9

Odvetnik

64,3

Zdravnik

64,0

Zavarovalni zastopnik

63,3

Univerzitetni profesor

54,2

Analitik tržnih raziskav

42,1

Ekonomist

38,7

Računovodja

31,1

Nabavni referent

28,9

Zavarovalni statistik

20,2
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Med najbolj stresne poklice naj bi se uvrščali osnovni storitveni poklici, kot je na primer
poklic gasilec (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek 2015, 32). Treven (2005, 21) navaja
zaposlitve glede na njihovo stresnost (tabela 1). Večje število točk predstavlja večji stres
pri posamezni zaposlitvi, kar prikazuje tabela 1.
Simptomi stresa se kažejo na individualnem in organizacijskem nivoju (na delovnem
mestu). Na individualni ravni se lahko ti simptomi pokažejo v vedenju, na telesni,
čustveni in miselni ravni. Vedenjski simptomi so na primer odsotnost z dela, kajenje,
pretirano uživanje alkohola itd. Med fiziološke spadajo zmanjšana imunska sposobnost,
povečan krvni tlak, slabost, glavobol itd. Na čustveni ravni so na primer: potrtost, jeza,
prepirljivost itd., miselna raven zajema različne misli, na primer: »težko mi je«, »tega ne
zmorem« itd. Na organizacijskem nivoju se kažejo kot fluktuacija, povečano število
konfliktov med zaposlenimi, povečan absentizem ter različne težave v odnosih (Bajt,
Jeriček Klanšček in Britovšek 2015, 22–25).

3.3 Krizne situacije
»Kriza nastane v trenutku, ko posameznikovi običajni mehanizmi za obvladovanje težav
ne ustrezajo ali ne zadoščajo in oseba ne more rešiti problema, ki je zanjo zelo pomemben.
Takrat se zmede, ne ukrepa ustrezno in kriza se ne razreši, pač pa poglobi« (TekavčičGrad 1994, 1).
Krizne situacije so torej tiste, ko nekaj ali nekdo ogroža lastno varnost in varnost drugih.
Teh situacij je pri delu poklicnih gasilcev veliko. Značilnosti kriznih situacij so visoka
stopnja čustvene napetosti in stresa, strah in napetost. Različne krizne situacije
predstavljajo drugačno mero stresa, zato je od vsakega posameznika odvisno, kako se bo
s tem spoprijemal (Lamovec 1992, 150–151).
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4. STRES IN KRIZNE SITUACIJE NA DELOVNEM MESTU
POKLICNIH GASILCEV IN PSIHOSOCIALNA POMOČ

Delo poklicnih gasilcev je raznoliko in nevarno, kar vodi k soočanju s stresom in kriznimi
situacijami na delovnem mestu. Pogosta prisotnost v le-teh vpliva na posameznikovo
fizično, kognitivno, čustveno in socialno področje življenja.

4.1 Stres in krizne situacije pri poklicnih gasilcih
»Stres na delovnem mestu je torej reakcija organizma, ki ne vzdrži več takega pritiska.
Stres na delovnem mestu lahko opredelimo kot zdravju škodljivo psihološko in čustveno
odzivanje na zahteve delovnega okolja, ko se te ne morejo uskladiti s sposobnostmi ali
potrebami« (Simonka in Hanžekovič-Šiftar 2010, 16). Stresorje na delovnem mestu
gasilca lahko razdelimo na upravljalne (npr. organizacija dela na PE …), fizične (npr.
pretiran hrup, toplota …) in psihološko-socialne (npr. tveganje lastnega življenja …)
(Simonka in Hanžekovič-Šiftar 2010, 16).
Delo poklicnih gasilcev je psihično in fizično zahteven poklic, saj sodi med intervencijske
službe (Babarović in Valcl 2008, 30). Nenehno so izpostavljeni tveganju svojega
življenja, lastnim poškodbam pri delu, poškodbam sodelavcev, nevarnostim na
intervenciji, intervencijam, v katerih rešujejo člane družine, spremljanju tragičnih
prizorov (poškodovani ali mrtvi otroci), sodelujejo pri iskanju pogrešanih, posredujejo pa
v množičnih nesrečah ali katastrofah itd. (Kramar 2004, 26).
Omenjeno delovno okolje spremljajo še številni psihološki dejavniki, ki so: nujnost
spremljanja težkih odločitev, ko odločajo o življenju in smrti, občutek odgovornosti za
življenja drugih itd. (Babarović in Valcl 2008, 30–31). Snoj Hrustek (2016, 32) pravi, da
je »gasilski poklic vsakodnevno dinamično delo, sestavljeno iz intervencij, pri katerih je
bistvenega pomena zmožnost varnega, hitrega in strokovno pravilnega ukrepanja, ki
odloča med življenjem in smrtjo udeleženih poškodovancev in gasilcev samih«.
Rupreht (2006, 27) navaja, da obstajajo pri gasilcih t. i. »posebne razmere, ki so lahko
dodatno stresne za gasilca«. To so krizni dogodki, v katerih so udeleženi njegovi bližnji.
V takšnih situacijah se porajajo vprašanja, kako je, ko je gasilec vpleten v reševanje svojih
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bližnjih, članov družine, kako bi se lahko izognil takim primerom. Dejstvo je, da se ne
more. Ko dobijo poziv za intervencijo, morajo iti. Ne vedo vnaprej, kdo je žrtev ali
udeleženec neke nesreče.
Prejem informacije o nesreči in vožnja na kraj nesreče je mogoče velikokrat bolj stresna
kot delo (na kraju nesreče). Lahko bi rekli, da gre za stres, do katerega pride zaradi
pričakovanja. Neizkušeni poklicni gasilci (predvsem na začetku opravljanja poklica)
doživljajo ob nesrečah višjo stopnjo tesnobe, strahu in stresa kot izkušeni. Izkušnje imajo
velik pomen za »boj« proti stresu. Še posebej stresno naj bi bilo srečanje s trupli otrok.
Na tem mestu jih pogosto preplavlja občutje krivde, če žrtve ne uspejo rešiti (Bajec in
Polič 2013, 50–52).
Pogosto jih preplavlja tudi vonj, ki jim ostaja iz krajev nesreč. To je vonj trupel. Le-ta naj
bi v veliki meri vplival tudi na njihovo prehrano. Pečeno meso velikokrat ni na njihovih
jedilnikih, saj jih spominja na primere žrtev ognja. Stik s trupli lahko vpliva tudi na izgubo
želje po spolnosti, saj jih golo telo spominja na mrtveca. Velikokrat se jim še nekaj časa
po reševanju »prikazujejo« slike iz nesreč (pogosto v obliki nočnih mor, kar vpliva na
njihov spanec) (Bajec in Polič 2013, 52).
Šešok (1998, 222) meni, da gasilci jemljejo nesreče (in ostale krizne situacije) kot del
vsakdanjega življenja, službenih obveznosti. Stresne situacije vplivajo nanje, vendar je
predanost delu in obveza po reševanju življenj veliko večja, zato je bistvenega pomena,
da se znajo ustrezno spoprijeti s posledicami nenehne izpostavljenosti kriznim in stresnim
situacijam. V nasprotnem primeru se začnejo kazati težave na zdravstvenem in socialnem
področju (medosebni odnosi) ter zlorabi škodljivih substanc (droge, alkohol ipd.).

4.2 Strategije spoprijemanja in obvladovanje stresa ter psihosocialna
pomoč
V kriznih situacijah, kakršne so pogosto tudi gasilske reševalne akcije, je zelo pomembno
funkcionalno spoprijemanje in obvladovanje stresa. Ena izmed oblik pomoči je t.i.
Predlog modela uvajanja in zagotavljanja psihološke pomoči zaposlenim na URSZR in
prizadetim v naravnih nesrečah (Masten idr. 2007, 2). Znotraj le-tega so razvili dve vrsti
aktivnosti: stalno strokovno izobraževanje na področju psihologije za gasilce in zaposlene
na URSZR ter strokovno pomoč v obliki klinično-psihološkega in svetovalnega dela z
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gasilci in zaposlenimi na URSZR. Pri prvi vrsti aktivnosti je poudarek na informiranju
zaposlenih in vodij o pomenu dela na sebi in samopomoči pri obvladovanju stresa. Tu se
udeleženci srečajo z osnovnimi pojmi stresa, njegovim obvladovanjem/spoprijemanjem,
samopomočjo, timskim delom itd. Spoznajo tudi psihične lastnosti doživljanja nesreč
(npr. iskanje smisla, samopodoba itd.). Znotraj druge vrste aktivnosti pa so predlagane tri
iztočnice. Prva je debriefing za vsakodnevne akcije, ki mora potekati takoj po akciji
(najkasneje v roku 24 ur; traja največ 1 uro). Debriefing vodi nekdo, ki je gasilec, in ne
psiholog. Druga iztočnica se nanaša na svetovanje in organiziranje stalne psihološke
pomoči. To naj bi potekalo v obliki klinično-psihološkega razgovora. Za gasilce, ki so
bili soočeni s smrtjo pri delu ali med delom, pri katerem so bili vključeni otroci, je bilo
predlagano 10 ur brezplačnih terapevtskih srečanj. Tretja iztočnica vključuje svetovalno
in psihološko pomoč, ko pride do nesreč večjega obsega. Ta vključuje debriefing v roku
48 ur od začetka delovanja, preventivni pregled pri psihologu ter pomoč psihoterapevta
za tiste gasilce, ki se srečujejo s PTSM (2–6).
Rezultati slovenskih raziskav kažejo, da poklicni gasilci ocenjujejo kot najbolj stresne in
kritične tiste intervencije, kjer so poškodovani sami oz. smrtno ali hudo poškodovani
sodelavci ter poškodbe in smrti bližnjih ali otrok (Lavrič in Štirn 2016, 90). Med
zahtevnejše intervencije uvrščajo še izpostavljenost skrajno nevarnim snovem, oživljanje
žrtve, poskusi samomora in reševanje žrtev posilstva ali fizičnega nasilja (93). Zato je
ključnega pomena psihološka pomoč (pogovor, svetovanje). Če pride do hujših posledic,
je gasilcem na voljo psihoterapija. Psihološke podpore v smislu telefona za klic v stiski
pa gasilci nimajo (120). Pri tem so pomembne tri predlagane stopnje psihološke pomoči
gasilcem po hujših nesrečah/situacijah, v katerih so bili udeleženi. Prva stopnja se nanaša
na to, kaj posameznik stori zase. Sam je odgovoren, da širi znanje o obvladovanju stresa
ter tehnikah sproščanja. Tu je bistvenega pomena telesna vadba, hobiji/prostočasne
aktivnosti, socialni odnosi (krepitev odnosov s prijatelji in družino), tehnike sproščanja
(dihalne tehnike, meditacije, vizualizacije, masaže, avtogeni treningi …). Druga stopnja
zajema pomoč, ki je gasilcem na voljo znotraj organizacije in je potrebna, ko podpora iz
domačega okolja ni več dovolj. Usposobljeni za tovrstno pomoč so zaupniki. To so
izkušeni zaposleni, ki sodelavcem nudijo tovariško podporo. Imeti morajo najmanj 5 let
operativnih izkušenj, starost je najmanj 30 let, uživajo ugled s strani sodelavcev in so
vredni zaupanja. Zaželjeno je, da niso vodje. Biti morajo tudi dobri poslušalci, empatični
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ter znati izvesti razbremenilne pogovore (individualno ali v obliki skupinskega
pogovora). Na tretji stopnji je pomoč zunaj organizacije (91–120).
Še eden izmed uporabnih predlaganih napotkov za poklicne gasilce pri soočanju in
obvladovanju stresa je pristop, sestavljen iz treh intervencij. Primarna intervencija je prvi
korak, ko je treba ugotoviti ter odpraviti vzroke stresnih situacij. Sekundarna intervencija
zajema učenje posameznika (kako naj se spopada s stresom). Znotraj te ravni poteka
učenje oziroma trening medsebojnih odnosov in uporaba sprostitvenih metod. Tretja
raven je terciarna intervencija, kjer je temelj pomoč tistim, ki so že postali žrtve stresa
(svetovanje in pomoč zaposlenim) (Simonka in Hanžekovič-Šiftar 2010, 21).
Učinkovito spoprijemanje s stresom v kriznih situacijah bi moralo biti med
najpomembnejšimi temeljnimi veščinami za zaposlene v intervencijskih službah
(Babarović in Valcl 2008, 32).
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5. ČUSTVENO SPOPRIJEMANJE POKLICNIH GASILCEV V
KRIZNIH SITUACIJAH

Vpliv negativnega stresa in soočanje s kriznimi situacijami pusti posledice na čustveni,
telesni, vedenjski in miselni ravni. Čustva pridejo v ospredje in mi ravnamo v skladu z
njimi. Bistvenega pomena je, da se v takih trenutkih odzovemo na premišljen in miren
način. Sposobnost obvladovanja čustev in ustreznega spoprijemanja z njimi omogoča
posamezniku, da se ustrezno odziva v določenih neugodnih situacijah. Na podlagi tega
lažje predeluje težke dogodke, posledično pa je tudi manjša možnost razvoja
simptomatike (Dernovšek, Sedlar Kobe in Tančič Grum 2017, 27–34).
Če ponazorimo na primeru: poklicni gasilec na kraju nesreče vidi truplo otroka. Povsem
normalno je, da reagira na situacijo, v kateri se je znašel. V njem se prebudijo določena
čustva (obup, jeza, strah, žalost itd.), misli (kakšna krivica, težko mi je, zakaj se je moralo
to zgoditi ravno otroku itd.), telesna govorica (slabost, glavobol, težko dihanje itd.) in
vedenje (prepirljivost, motnje spanja itd.). Ključnega pomena je torej ustrezen odziv
posameznika, ki mu bo omogočil rešitev in ga ne bo poglobil v še večjo »krizo«.
Čustva in čustvovanje imata pomembno vlogo pri posameznikovem razvoju. Vpeta so v
naše življenje in ga oblikujejo. Čustva niso vedno samo prijetna (pozitivna). Doživljamo
tudi neprijetna (negativna), predvsem v stresnih oziroma kriznih situacijah. Proces
čustvovanja je kompleksen, saj zajema med seboj prepletene komponente. Te so: zaznava
dogodka, fiziološko vzburjenje in telesni odzivi, subjektivno doživljanje čustev, stanje
akcijske pripravljenosti, pozornost na čustva, čustveno zavedanje, prepoznavanje čustev,
čustvena izraznost, uravnavanje čustev in čustvena stabilnost (Cvetek 2014, 13–39).
Čustveno procesiranje mora biti primerno, da se lahko oblikujejo funkcionalni čustveni
odzivi. Na to vpliva razvitost posameznikovih čustvenih kompetenc. »Posamezniki, ki
imajo slabše razvite čustvene kompetence in s tem slabše zmožnosti čustvenega
procesiranja, doživljajo več negativnih afektov, teže inhibirajo močne impulze, so manj
življenjsko funkcionalni, manj fleksibilni in odporni, manj razumejo sami sebe, manj se
sprejemajo, manj so čustveno izrazni v odnosih z drugimi« (Cvetek 2015, 36). To se kaže
tudi v stresnih situacijah.
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Čustvene kompetence se razvijajo skozi celotno življenje, kar imenujemo čustveni razvoj.
Greenspan (1989) opisuje 16 obdobij razvoja in z njimi povezane kompetence. Cvetek
(2014, 96–166) predstavi, kako poteka čustveno procesiranje in katere kompetence so pri
tem osvojene. Te so: čustvena umirjenost in zanimanje za svet, intimna povezanost z
drugimi, dvosmerna namerna izmenjava, vzajemno socialno reševanje problemov, raba
simboličnih predstav za čustva, čustveno-logično mišljenje, primerjalno čustveno
mišljenje, razlikovanje čustvenih odtenkov, reflektivno čustveno mišljenje, upoštevanje
nezavednega, reflektiranje prihodnosti, notranja čustvena avtonomija, intimna
zavezanost, odgovorna skrb za drugega in čustveno starševstvo, skrb za širšo družbeno
skupnost in univerzalna ljubezen ter modrost. »Predpostavljamo, da je čustvena
kompetenca, ki je še zlasti pomembna pri zrelosti in funkcionalnosti čustvenega
procesiranja v povezavi s soočanjem s stresnimi situacijami, dosežena stopnja
avtonomije, ki se razvije na prehodu iz otroštva v mladostništvo in kot samoregulativna
čustvena kompetenca pomeni sposobnost zrelega posameznika, da se v soočanju s
stresom lahko zanese na svoj notranji kompas« (Simonič idr. 2018, 223).
Obvladovanje čustev je izrednega pomena. Nanje imamo največji vpliv, »ko se gibljejo
med blago in zmerno stopnjo izraženosti. Kadar čustva že dosežejo skrajno izraženost
(kritično točko), je izredno težko izvajati strategije spoprijemanja z njimi« (Dernovšek,
Sedlar Kobe in Tančič Grum 2017, 39). Če čustva prekoračijo kritično točko, prinašajo
negativne posledice. Čustva preplavijo posameznika in določajo njegovo vedenje (možne
posledice so beg, samopoškodovanje, zloraba drog, alkohola itd.). Človek je sam
odgovoren za svoja čustva in posledično tudi za odzive. Za obvladovanje čustev je
potrebna vztrajnost, doslednost in vaja (Dernovšek, Sedlar Kobe in Tančič Grum 2017,
40).
Obstajajo različne oblike strategij soočanja s stresom in kriznimi situacijami –
problemsko osredotočene strategije ali pa čustvena drža – čustveno osredotočene
strategije, ki jih posameznik zavzame ob soočanju s stisko. Pri izbiri le-teh lahko
pomagajo posameznikove osebne karakteristike (Lazarus in Launier 1978, 288).
»Problemsko osredotočene strategije so usmerjene h konkretnemu reševanju problema ali
k temu, da bi zaobšli neki vir stresa. Čustveno osredotočene strategije pa so usmerjene k
zmanjševanju ali obvladanju čustvene stiske, ki je povezana z neko stresno situacijo.
Navadno so problemsko osredotočene strategije uporabljene takrat, kadar ljudje čutijo,
da je v povezavi s stresom mogoče storiti še kaj konstruktivnega, medtem ko so čustveno
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osredotočene strategije pogostejše takrat, kadar ljudje čutijo, da je stresna situacija nekaj,
kar je treba zdržati« (Carver idr. 1989, 267–268). Omeniti je treba, da vse strategije niso
funkcionalne. Če na primer čustveno osredotočene strategije vsebujejo zanikanje, to
preide v potlačitev. Obratno pa na primer iskanje socialne podpore vodi k rasti (Calhoun
in Tedeschi 2013, 22).
Čustveno avtonomen posameznik vzame odgovornost za svoje življenje nase. Ko se
sooča z neugodnimi okoliščinami spreminja tisto, kar lahko spremeni, ter sprejema, česar
ne more spremeniti (Cvetek 2014, 150). Primerna čustvena avtonomija in diferenciacija
se kažeta v višji psihični blaginji posameznika, višji samokontroli, boljši povezanosti z
drugimi ljudmi, v višji zakonski in partnerski prilagojenosti itd. (Gharehbaghy 2011, 61).
Posameznikova sposobnost samokontrole čustev prinese ogromno prednost na področju
kriznih/stresnih situacij ter spopadanju z njimi.
Čustveno avtonomni posamezniki so tako v kriznih situacijah bolj nagnjeni k
reflektivnosti pri soočanju s stresom (prepoznajo vzroke čustvenih reakcij, premišljeno
odreagirajo). Hitreje dosežejo tudi čustveno ravnovesje. Osebe z nizko stopnjo čustvene
avtonomije pa velikokrat potlačijo čustva ali odreagirajo zelo reaktivno, kažejo
pomanjkanje čustvene stabilnosti, višjo tesnobo itd. (Simonič idr. 2018, 224).
Pri poklicnih gasilcih je v veliki meri opaziti občutek strahu pred doživljanjem šibkosti
in izražanju čustev. Ta pojav imenuje Snoj Hrustek (2016, 33) »sindrom uniformiranih
uslužbencev«. Zanj je še značilno, da posamezniki zanikajo stres in le redko prosijo za
psihološko pomoč. Čustva so pri nekaterih še vedno povezana s šibkostjo in so v nasprotju
z mitom o tem, kakšen naj bi bil poklicni gasilec. Pri njih bi morala biti občutja potlačena,
saj morajo ostati trdni, umirjeni, kognitivno sposobni ter znati jasno razmišljati. Čustva
jih pri tem lahko vodijo v pogubo, saj hitro zameglijo razum. Vendar pa najnovejše
raziskave dokazujejo, da je čustvena inteligenca bistvena in opredeljuje posameznika, ki
opravlja delo poklicnega gasilca. S to veščino lahko ozavešča in izraža svoja čustva.
Poklic gasilca je podvržen psihičnemu stresu, tveganju za razvoj depresije, zlorabe
alkohola ipd. Dolgoročne hude obremenitve in dogodki na delovnem mestu izzovejo
čustva, ki neposredno vplivajo na odnose doma in na delovnem mestu. Neizražanje čustev
lahko vodi v čustveno izčrpanost in izgorelost (Dernovšek, Sedlar Kobe in Tančič Grum
2017, 17). Za gasilce je zato še večjega pomena, da se znajo spoprijeti s čustvi, jih
ozavestiti in izraziti. Funkcionalno čustveno spoprijemanje omogoča pozitivne učinke ne
le na profesionalnem temveč tudi zasebnem življenju.
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Vprašanja, ki bi jih morali zastavljati gasilcem so: katera čustva pogosto doživljajo v
kritičnih oziroma izrednih razmerah, katere okoliščine v izrednih razmerah izzovejo ta
čustva, kako upravljajo z omenjenimi čustvi, katere strategije uporabljajo pri upravljanju
čustev/čustvenih stanj, s čim bi usmerili gasilce v to, da se ne bi bali preučevanja svojih
čustev, temveč bi jih naučili priznati, sprejeti ter aktivno iskati rešitve za tista čustvena
stanja, ki zaostrujejo njihovo življenje in delo po izrednem dogodku, ki so ga doživeli
(Woodall 1997, 156–157).
Gasilci, ki se učinkovito spopadajo s čustvenim spoprijemanjem v kriznih situacijah,
uporabljajo čustveno samokontrolo, afektivno regulacijo ter so sposobni čustvene
sprostitve. Bistveno je, da po določenem incidentu izrazijo svoje nezadovoljstvo zaradi
dogodkov. Nasprotno pa, če izključijo misli in občutja, pride do čustvenega distanciranja.
V takem primeru lahko pride do depresije, tesnobe, raznih frustracij itd. (Oosthuizen in
Koortzen 2006, 97).
Delovna kohezija, torej čustvena povezanost s sodelavci in občutek podpore s strani
sodelavcev ter nadrejenih, je v gasilstvu poglavitna. Kot smo že omenili v drugem
poglavju, je pomembno timsko delo, ki je bistveno za uspešno izpeljane intervencije ter
tudi za uspešno čustveno spoprijemanje v kriznih razmerah. Na voljo mora biti skupinski
pogovor in vzpostavljanje občutka razumevanja, da lahko vsak gasilec zaupa svoje
strahove, težave in čustva. Največkrat gre za izražanje svojih občutkov s humorjem. Med
gasilci mora biti »bratstvo« dobro razvito, ker poleg skupinskih akcij skupaj opravljajo
tudi druge vsakdanje dejavnosti: jejo, spijo, se rekreirajo in preživijo skupaj več ur
dnevno. Zaradi tega so zanje intervencije manj stresne (kot bi bile brez tega). Tudi
odločanje je uspešnejše in pri delu so bolj efektivni. Zavest o pripadnosti v ekipi pozitivno
vpliva na vsakega posameznega gasilca (Snoj Hrustek 2016, 33–35).
Poklic gasilca naj bi bil torej usmerjen v »iskanje zadovoljstva v soočanju z nevarnostjo
in ne bežanje pred njo. Najboljša obramba pred negativnimi čustvi je obrniti čustva, ki jih
povzroča stresor, sebi v prid, torej da človek poišče tak vidik, ki izkušnjo zanj naredi
pozitivno (išče višji cilj) oz. postane sredstvo za osrečevanje drugih. Iz tega sledi, da se
ob zavedanju varnega okolja v svoji skupini počuti sposoben obvladati neko nalogo, in
ob tem tudi ve, da bo s tem v svoji skupini dosegel odobravanje« (34).
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6. SAMOKONTROLA POKLICNIH GASILCEV

Samokontrola je opredeljena kot sposobnost obvladovanja svojih dejanj (tudi vedenj),
čustev in misli. Samokontrola je kognitivni proces, ki je nujen za uravnavanje vedenja,
da bi dosegli specifične cilje (Cherry 2019). Oosthuizen in P. Koortzen (2006, 99)
navajata, da je samokontrola »naučena iznajdljivost«. Ta se nanaša na sklop
pridobljenega samokontrolnega vedenja in veščin (večinoma kognitivnih), s katerimi
posameznik nadzira oziroma kontrolira notranje odzive (čustva, bolečine, misli in
spoznanja), ki vplivajo na vedenje. Predpostavljata, da soočanja s kriznimi dogodki
vključujejo prizadevanja za samokontrolo (pri tistih, ki še ni uspešno razvita).
Samokontrola naj bi bil nagib k izogibanju dejanj, kjer bi škoda presegala njihovo
trenutno korist. Gre torej za posameznikovo prizadevanje za zadovoljstvo in dobro
počutje ter izogibanje bolečini.
Posameznikova zavest o sebi je temelj samokontrole oziroma upravljanja z lastnimi
čustvi. Spoprijemanje s čustvi ne pomeni njihove potlačitve temveč funkcionalen način
doživljanja in odzivanja. Nekontroliran vrtinec čustev privede do impulzivnih odzivov in
posledic, ki niso zaželjene. Samoobvladanje oziroma samokontrola je ponavljajoči
notranji samogovor, ki pomaga obvladati čustva. Na primer, gasilec, ki na dogodku
nesreče vidi truplo otroka, namesto, da po končani intervenciji začne kričati, preklinjati,
razbijati, se umiri ter izrazi, kaj v tistem trenutku čuti. To je sposobnost, da kljubuje
nekontroliranim čustvenim izbruhom, pri tem pa ne zatira in potlači občutij. Le išče
čustvo, ki je v skladu z dogodkom. Na ta način se zaveda, kaj je povzročilo določene
občutke ter najde svoj način primernega odzivanja ob pojavu le-teh. Tako prepozna in
razume svoja čustva, vedenje in misli, kar pomeni ustrezno samokontrolo (Freeman in
Muraven 2010, 179).
Če povzamemo: samokontrola je nujna v težkih in kriznih situacijah, saj gasilcu omogoča,
da se umiri (umiri svoje misli, čustva, vedenje). To ne pomeni, da gasilec zatre in potlači
občutja, zna jih ozavestiti, izraziti in se spoprijeti z njimi na funkcionalen način. Enako
je z vedenjem in mislimi. Če bi govorili o potlačitvi, to ne bi bila samokontrola, saj le-ta
ni odraz zatiranja. Brez samokontrole prevlada občutek, da nimamo nadzora nad našim
življenjem in sabo. Posledično se počutimo ogrožene. Druga skrajnost samokontrole je
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izčrpanost. Prevelika samokontrola, pretiran in stalen nadzor nad sabo ni funkcionalen
(Lourel idr. 2008, 490).
Govorimo torej o sposobnosti posameznika, da ohrani notranji mir, ravna preudarno in
premišljeno v kriznih življenjskih situacijah. Omenjena sposobnost nadzoruje naše
vedenje, misli, čustva. Posamezniki, ki so zmožni nadzorovati sebe na ta način, se lahko
vzdržijo dejanj, ki bi jim bila v škodo. Zmorejo tudi nadzorovati čustva tako, da ne pride
do impulzivnih dejanj, da nadzorujejo svoje razpoloženje v najtežjih pogojih. Osebe s
sposobnostjo samokontrole prenašajo stiske, ki jim povzročajo fizično in duševno
trpljenje. Samokontrola je povezana s samoregulacijo in samonadzorom čustvenega
vedenja ter s samozadostnostjo čustvenega odziva (Oosthuizen in Koortzen 2006, 97–
98).
Vlasceanu (2013, 559–560) navaja, da samoučinkovitost predstavlja posameznikovo
samokontrolo čustev. Torej nadzorovanje čustvenih izbruhov ter obvladovanje vedenja,
ko pride do stresnih/kriznih okoliščin. Osnova samoučinkovitosti so pretekle izkušnje,
čustvena in fiziološka stanja, družbeni pritisk in socialno oblikovanje, zato je povsem
odvisna od vsakega posameznika, saj se nanaša na sposobnost funkcionalnega
razmišljanja v trenutkih čustvene napetosti. Razvijati se začne že zgodaj v otroštvu ter
pomaga oblikovati občutek lastne učinkovitosti. Posameznik, ki se doživlja kot učinkovit,
bo bolje obvladoval krizne dogodke. Do izgube samokontrole in nadzora pride takrat, ko
se pojavi nek stresni odziv, ki je premočan, da bi ga posameznik obvladoval.
Wagner (2005, 29–43) v svojem prispevku opisuje, da je kontrola samega sebe ena izmed
pomembnejših lastnosti osebnosti. To je tudi značilnost osebnosti, ki bi ji lahko rekli
»reševalska osebnost«. Za poklic gasilca se odločajo posamezniki s tem tipom osebnosti.
Čustvena samokontrola jim pomaga obvladovati krizne situacije in čustvena stanja, ki jih
doživljajo. Na primer, gasilci na kraju hude prometne nesreče mirno in zbrano opravljajo
svoje naloge, da lahko rešijo nekomu življenje. Ob tem čutijo določena čustva, vendar jih
s samokontrolo umirijo, da jih ne preplavijo. Tak način reakcije je najboljši zanje in druge.
Če imajo torej gasilci uspešno samokontrolo nad sabo, lahko razmišljajo o kriznem
dogodku in na ta način spoznajo, kaj je najpomembnejše v življenju ter ga začnejo bolj
ceniti. Življenje se jim tako spremeni na bolje (Sattler, Boyd in Kirsch 2014, 357).
Pri poklicih kot je gasilec, je dobro, da posamezniki zmorejo in se naučijo obvladati misli,
vedenje in čustva (da lahko normalno funkcionirajo ob nesrečah in kriznih razmerah)
(Dernovšek, Sedlar Kobe in Tančič Grum 2017, 27). Nadalje pravijo, da je pomembno,
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da se posameznik zaveda dogajanja, ga razume in sprejema ter ne pade v »nekontroliran
vrtinec čustev« (Dernovšek, Sedlar Kobe in Tančič Grum 2017, 28). Ko usvojijo to,
dobijo občutek nadzora/kontrole nad samim seboj.
Sprva je treba vzpostaviti in ohraniti nadzor nad mislimi. Spopasti se je potrebno z
negativnim mišljenjem in se usmeriti v pozitivno razmišljanje. S premišljenim in mirnim
načinom odzivanja posameznik, v našem primeru gasilec, vpliva na svoje vedenje in
občutke (Dernovšek, Sedlar Kobe in Tančič Grum 2017, 30).
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7. ZADOVOLJSTVO S PARTNERSKIM/ZAKONSKIM ODNOSOM
PRI POKLICNIH GASILCIH

7.1 Zadovoljstvo v partnerski oziroma zakonski zvezi
Življenje vsakega posameznika je sestavljeno iz odnosov. Ljudje neustavljivo hrepenimo
po odnosu z drugimi osebami. Medosebni odnosi so bistveni, saj v njih iščemo ljubezen,
prijateljstvo, varnost, spoštovanje, podporo ipd. Partnerski oziroma zakonski odnos je
eden izmed najpomembnejših odnosov. Predstavlja temelj družinskih odnosov. Zakonca
oz. partnerja sta tista, ki postavita temelje komuniciranja, izražanja čustev, vodstva itd.
znotraj družine. Komunikacija, razreševanje konfliktov, naklonjenost, zadovoljstvo,
izražanje čustev – vse to je bistvenega pomena za kvaliteto partnerskega odnosa. Na
podlagi tega pa je lahko delovanje družinskega sistema funkcionalno. Te vzorce
(komuniciranja, izražanja itd.) partnerja oz. zakonca prenašata tudi na svoje otroke
(Gostečnik 2006, 11). Kvaliteta partnerskega odnosa je torej povezana z družinskimi
odnosi. Posameznika, ki se zaljubita, začneta graditi odnos. Ta ni napolnjen le z
zadovoljstvom, temveč je tudi prostor, v katerem potekajo konflikti in razrešitve. Je
prostor rasti in trpljenja (21). V takšen odnos je vedno potrebno vlagati, vztrajati in se
boriti. Le tako lahko stremimo k zadovoljstvu.
Zadovoljstvo v partnerski/zakonski zvezi bi lahko opredelili kot držo, ki jo ima partner
do drugega partnerja v njunem odnosu. Stopnja zadovoljstva je odvisna od
posameznikovih želja, potreb ter pričakovanj (Rijavec Klobučar 2015, 120). Gre torej za
medsebojno vrednotenje pozitivnih čustev do partnerja in samega odnosa.
Na zadovoljstvo/nezadovoljstvo vpliva mnogo dejavnikov. Compton (2005, 93) povezuje
zadovoljstvo v partnerski/zakonski zvezi z intrapsihičnimi značilnostmi posameznika,
interpersonalnimi značilnostmi med dvema osebama in zunanjimi vplivi oziroma
okoljskimi dejavniki.
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7.2 Vpliv delovnega mesta na partnerski odnos
Vsaka služba vpliva na človekovo življenje. Nekatere vplivajo pozitivno, nekatere
negativno. V tem podpoglavju bodo pojasnjeni negativni učinki delovnega mesta. Le-ti
ne vplivajo samo na posameznika, temveč tudi na odnose z bližnjimi, na primer s
partnerjem, prijatelji, sorodniki itd. Stres, delovne razmere, odnosi na delovnem mestu in
preobremenjenost močno vplivajo na partnerski/zakonski odnos (Debrot idr. 2017, 2–4).
Menimo, da lahko moški in ženske različno dojemajo svojo službo – če bi postavili
moškega in žensko na isto delovno mesto, o njem ne bi imela istega mnenja. Poleg tega
predvidevamo, da so v mnogih odnosih prisotna nasprotujoča si mnenja o partnerjevi
službi, na primer: mož ne čuti preobremenjenosti na delovnem mestu, medtem ko njegova
žena vidi, da je preobremenjen. Mogoče je razlog v njegovem vedenju, saj ni »prisoten«
v partnerskem odnosu, skoraj nikoli ga ni doma in še takrat ko je, je zatopljen v delo.
Velja tudi obratno.
Ljudje zaradi prevelike količine dela na delovnem mestu mnogokrat pozabijo na čas. Zato
se velikokrat zgodi, da so manj prisotni doma, ne le fizično odsotni, temveč velikokrat z
mislimi drugje, saj razmišljajo o tem, kaj vse še morajo postoriti. Vse to načenja odnos
med partnerjema. Zelo malo časa preživita skupaj, skoraj nič se ne pogovarjata, skupne
dejavnosti so na stranskem tiru, tudi želja po spolnosti oslabi. Partnerji/zakonci s takšno
službo občutijo »hladnost«, zanemarjanje in samoto. Ko izrazijo svoja občutja in misli,
pa pri partnerju povzročijo stisko. Velikokrat se začnejo braniti, da ne »počnejo tega samo
zase« (White 2018).
Delovni stres, ki ga posameznik prinese s seboj domov, lahko popolnoma prevzame
partnerja/ko. To se zgodi s prenosom »negativnih čustev«, kar nekateri imenujejo
»crossover«. Gre za interaktivni odnos med dvema osebama, v katerem lahko stres in
druge težave preidejo z ene osebe na drugo. Zato je ključno, da se posameznik nauči, da
ob odhodu domov stres zmanjša oz. ga obvladuje. Bistveno je ravnovesje med zasebnim
in poklicnim življenjem. Dobro je, da težave pozabi in se zaveda, da jih bo naslednji dan
rešil. Le tako se lahko pomiri ter se popolnoma posveti bližnjemu in odnosu, v katerem
je aktiven. V nasprotnem primeru se nezadovoljstvo v partnerskem/zakonskem odnosu le
povečuje. Posledično pa tudi nezadovoljstvo z življenjem, kar velikokrat pripelje do
razhoda oziroma ločitve in skrhanih družinskih vezi. Na ta način ne pride do obogatitev,
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ki bi jih sicer skupna (funkcionalna) povezava delovnega mesta in družine prinesla
(Greenhaus in Powell 2006, 72–74).
Partner/ka lahko pri tem pomaga. Dajati mora celovito podporo in razumevanje. Prihod
domov je tako bistveno lažji. Posameznik bo na ta način lažje »preklopil« iz delovnega
okolja na zaseben odnos, pri tem je bistvena komunikacija – verbalna in neverbalna.
Velikokrat je telesna govorica dovolj, da izrazi, kakšno je trenutno počutje. Tudi odzivi,
kot je na primer objem, pomagajo premagovati stisko in ovire. Odnos pa je gotovo boljši,
če se znata partnerja pogovarjati in si vzeti čas en za drugega ter si prisluhniti. Misli in
čustva morajo izraziti ter začutiti drug drugega ter se slišati. Le tako se lahko vživijo v
vlogo drugega. Čutiti morata spoštovanje, zaupanje in varnost, da lahko svobodno
spregovorita o najtežjih stvareh. To jima pomaga graditi odnos in v njem rasti. Partnerja
si torej lahko drug drugemu pomagata, da se prej sprostita po napornem dnevu in se
predata drug drugemu v odnosu in dejavnostih, ki so jima ljube. Posledica tega bo
pozitiven vpliv na celotno družino (American Addition Centers 2015).
Nekatera delovna mesta so bolj stresna kot druga. Na splošno veljajo »intervencijski«
poklici (na primer gasilec) za mnogo bolj stresne in obremenilne. Tudi za njihove
partnerke/je. Poleg izmenskega in nočnega dela so prisotne še intervencije (kraji nesreč,
požari itd.), kjer je delo izjemno naporno in nevarno. Zato so partnerke/ji posameznikov
s takšnimi službami še veliko bolj »pod pritiskom«. Bojijo se za partnerjevo zdravje,
predvsem pa življenje.

7.3 Zadovoljstvo s partnerskim/zakonskim odnosom pri poklicnih
gasilcih
V Združenih državah Amerike imajo višjo stopnjo razvez in ločitev (od povprečja)
posebej pri poklicnih gasilcih. Vzrok za to so dolgi urniki, večja odsotnost z doma,
omejena komunikacija ter telesna in duševna izčrpanost. Tu je potrebno izpostaviti
izredno potrpežljive, razumljive in podporne zakonce gasilcev. Ti skrbijo za dom in
družino, kjer so velikokrat sami (Venosta 2016). V nadaljevanju naloge bo zaradi lažjega
razumevanja besedila za poklicno delo »gasilec« uporabljena moška oblika, za
partnerje/ke pa ženska oblika.
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Pri »gasilskem« paru so medsebojne potrebe, podpora in pričakovanja nekoliko drugačna
kot pri »običajnem« paru (v katerem noben od partnerjev ni poklicni gasilec). Prisotna
mora biti veliko večja mera medsebojnega razumevanja, sprejemanja in spoštovanja
zaradi zahtev, ki jih tovrsten poklic zastavlja. Če se tega ne obravnava že v zgodnjih
obdobjih partnerstva oziroma zakona, lahko zahteve ter izzivi povzročajo frustracije, jezo
in zamere, ki vodijo do ločitve ali razveze. Pomembno je, da se razvije močan delovni
odnos med njima in da v njem rasteta. Tu je potrebno veliko poskusov, potrpežljivosti,
ljubezni, zaupanja in spoštovanja. V njunem odnosu se mora razviti komunikacija, kjer
se spoštujeta in zaupata drug drugemu. Biti morata prilagodljiva, potrpežljiva in
neodvisna. Znati pa morata poudarjati pomen čustvene, duševne in fizične intimnosti
(Venosta 2016).
Poklicni gasilci se pogosto ne zavedajo, da imajo težave. Skušajo jih zatreti in velikokrat
se sprenevedajo, da je v njihovem partnerskem odnosu tako, kot bi moralo biti. Pogosto
menijo, da je njihovo zadovoljstvo v partnerskem oziroma zakonskem odnosu običajno
in se čutijo zadovoljne. Nasprotno pa se nekateri lahko počutijo nezadovoljni in za
nefunkcionalnost v odnosu krivijo partnerke, da jih ne razumejo, jih obsojajo in jim niso
v podporo. Pri tem je bistven vidik njihovih partnerk, ki z odnosom niso najbolj
zadovoljne. To je občutila tudi Lori Mercer (žena poklicnega gasilca). Ustvarila je znano
spletno stran firefighterwife.com. Gre za podporno skupino za gasilce, predvsem pa za
partnerke gasilcev. Namen je bil predvsem, da bi se partnerke teh gasilcev zavedale, da
se lahko obrnejo na nekoga in niso same. Stran vpliva na optimističnost posameznic in
jih krepi (American Addiction Centers 2015).
Največji izziv za partnerke/žene je »čustvena distanca« njihovega partnerja. Čutijo, kot
da bi se partner izklopil. Takega stanja so gasilci navajeni, saj na intervenciji ne sme priti
do izbruha, zato se »izklopijo«, kar pa je škodljivo v daljših obdobjih. Telo bi se moralo
po krizni situaciji in ob prihodu domov stabilizirati. Anne Gagliano (2009) je v svojem
prispevku na spletni strani Fire Engineering opredelila, kako pomembno je, da se zakonca
zavedata učinka, ki se pojavi po izginotju adrenalina. Ob tem se počutijo gasilci
popolnoma izčrpani. V službi so polni zanosa, energije, volje, motivacije, čutijo se živi
in pozorni na vse stvari, ob prihodu domov pa se velikokrat pojavijo posledice, kot so
utrujenost, odmaknjenost, izoliranost in apatičnost, zato se žene čutijo osamljene. Same
začnejo »upravljati« z družinskim življenjem, čutijo samoto, kot da so za vse same itd.
To lahko pripelje do ločitve (Haddock idr. 2015, 2–3).
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Partnerke skrbi za svoje može. Še posebej, ko partner opravlja poklic, kot je gasilec. Stres
doživljajo predvsem, ko gre za vidik varnosti in ogroženosti življenja. Partnerke se
sčasoma naučijo, da ne obtičijo v strahu in vsakodnevnih skrbeh. Imajo veliko drugih
obveznosti in odgovornosti, ki jim ne omogočajo, da bi se ukvarjale samo z mislimi, kdaj
bo prišel partner domov. Seveda pa ostaja skrb vse dokler ne vstopi skozi vrata stanovanja
in se lahko partnerka prepriča, da je mož dobro (v fizičnem pogledu). Pri partnerkah je
pogosta anksioznost in tesnoba, saj se bojijo za življenje in zdravje partnerja (Matsakis
2005, 17–18).
Gasilci, ki delijo zgodbe (o težkih trenutkih, kriznih situacijah na delovnem mestu) s
svojimi partnerkami, ustvarjajo trenutke, ki so za oba izjemno močni in intimni. Naloga
gasilca je, da je pri svojem poklicu vedno pripravljen, naloga njegove partnerke pa, da
mu je vedno pripravljena dati varen kraj za obnovo. To je odgovornost, ki se razvije v
njunem odnosu, če je le-ta funkcionalen. Partnerke bi se zato morale zavedati, da je za
gasilca ključno, da ima varen prostor, kjer je slišan, podpiran in razumljen. Če sta oba
pripravljena graditi in delati na odnosu, se med njima ustvari globoka in bogatejša
povezanost (American Addiction Centers 2015).
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8. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE POKLICNIH GASILCEV

8.1 Družina in zadovoljstvo z družinskimi odnosi
V sodobnem svetu je definicij, kaj je družina, veliko. Za vsakega posameznika je pojem
družine različen. Bistvo pa je, da je družina temeljna družbena institucija (Švab 2006, 63).
Poleg tega je kraj prve ljubezni in temelj odnosov. Človek je bitje, ustvarjeno za odnos,
dialog, slednje pa se začne v družini (Gostečnik 2005, 13). Med člani se morajo oblikovati
temeljni odnosi, ki jih med seboj povezujejo in so osnova vseh kasnejših. Družina je
sestavljena iz odnosov in komunikacije, kar člane povezuje med seboj. Vsak član je del
sistema in njegov predstavnik (Čačinovič Vogrinčič 1992, 85).
Posameznik se v družini oblikuje, raste, v njej nastaja njegova identiteta, dobiva pa tudi
določene vzorce, navade in zglede, ki so značilni za družino. Preko družine raste tako
osebno kot družbeno. Družinski člani so med seboj povezani na svoj način in navezanost,
ki jo oblikujejo, »odnesejo s sabo« v ostale odnose izven družine (Bajzek 1997, 92–94).
Gostečnik (2011, 147) pravi, da »vsaka družina potrebuje očeta in mater, ki naj bi bila
povezana v zdravem odnosu, kajti le-ta omogoča funkcionalno delovanje celotnega
družinskega sistema. Če tega odnosa ni, se sistemske potrebe prek mehanizma
projekcijsko-introjekcijske identifikacije prenesejo na otroke, ki si razdelijo vloge, na
osnovi katerih vzdržujejo družino pri življenju – otroci postanejo čustveni očetje ali
matere svojim nepreskrbljenim bratom in sestram, prevzemajo vlogo čustvenega moža
ali žene, skušajo pa tudi prinesti občutek varnosti, ljubezni itd.«. Tako pride do
nefunkcionalnega delovanja, pa tudi skrhanih družinskih odnosov. Posledično pa to
vpliva na nezadovoljstvo v družinskih odnosih. Na podlagi tega lahko označujemo
funkcionalno oz. nefunkcionalno delovanje družinskega sistema.
Sklepamo lahko, da zadovoljstvo v družinskih odnosih zaznamujejo način komuniciranja,
kohezivnost, prilagodljivost, komunikacija, razreševanje konfliktov, zadovoljstvo med
partnerjema itd.
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8.2 Vpliv delovnega mesta na družinske odnose
Delovno mesto lahko vpliva na družinske odnose pozitivno ali negativno. V magistrski
nalogi nas zanimajo predvsem negativni vidiki: kako in na kakšen način lahko služba
oslabi odnose med družinskimi člani. Pozitivno prelivanje dela in družine izboljša
zadovoljstvo tako na delovnem mestu kot tudi v družini, vendar velikokrat ni tako. Dolgi
urniki, preobremenjenost zaposlenega, izmensko delo, stresnost poklica itd. vpliva ne
samo na tistega, ki poklic opravlja, temveč na celo družino – negativno lahko vpliva na
medosebne odnose in zasebno življenje (Humer idr. 2016, 4).
Zaposleni na takšnem delovnem mestu zanemarjajo družinske obveznosti. Največji
problem se pojavi, ko so zanemarjeni odnosi s partnerjem/ko in otroci. Stresnost dela oz.
delovna obremenitev je pogost napovedovalec konflikta v družinskem okolju.
Posameznik se mogoče ne zaveda, da zaradi njegovega dela trpijo družinski odnosi.
Mogoče je povsem zadovoljen z delovnim mestom, njegova družina pa ne. V družini so
vloge med člani in izvajanje odgovornosti pri vsakem izmed njih razdeljene. Problem se
pojavi, ko posamezni člani vlog, obveznosti ter skrbi ne opravljajo več. Ni več
medsebojne delitve, ki jih povezuje. Posledično ni ustrezne uskladitve poklicnega dela in
družinskega življenja, kar predstavlja problem (Švab 2003, 1113–1115). Služba in
družina sta med seboj prepleteni. Včasih služba bolj vpliva na družino, včasih ravno
nasprotno. V današnjem času je pogosto služba tista, ki ovira družino in njene člane.
Vedno več je prilagajanja njenim pogojem. Delo tako predstavlja oviro, saj velikokrat
dobi prednost in narekuje vlogo družine (1120).
Želeli bi izpostaviti predvsem moški del populacije. Večina poklicnih gasilcev je moških,
v Sloveniji ta poklic opravljajo le tri ženske. Moški preživijo več časa na delovnem mestu
kot ženske (na splošno pri vseh vrstah poklicev). Potrebna bi bila večja vključenost
moških v družinsko življenje in skrb za otroke. To bi jim prineslo večji občutek
zadovoljstva v partnerskem odnosu ter močnejšo povezanost z otroki, kar vpliva na njihov
razvoj (Humer idr. 2016, 5).
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8.3 Zadovoljstvo z družinskim življenjem pri poklicnih gasilcih
Rupreht (2006, 26) pravi, da so življenja poklicnih gasilcev velikokrat ogrožena. Na
delovnem mestu jim pogosto grozi poškodba, celo smrt. Poleg tega pa je njihov stres še
večji ob kriznih situacijah, v katerih se soočajo s smrtnimi žrtvami, trpečimi, ranjenimi
itd. Zaradi omenjenih razlogov in razlogov kot so izmensko delo, dolg urnik, nočno delo
itd. pa trpi tudi njihovo družinsko življenje.
Mnogi poklicni gasilci ne čutijo nezadovoljstva v družinskem življenju. Kvečjemu so
mnenja, da služba pozitivno vpliva na njihove družinske odnose, saj jim njihovo
intervencijsko, krizno delo omogoča večjo kohezivnost, torej povezanost med
družinskimi člani. Na podlagi kriznih situacij naj bi znali še bolj ceniti skupne trenutke,
kar v nekaterih primerih drži, v drugih pa ne. Pogosto so poklicni gasilci zadovoljni s
svojim delom in menijo, da le-to ne vpliva na njihove družinske odnose, s čimer pa se ne
strinjajo ostali družinski člani, zato je bistvenega pomena izpostaviti družinske člane, ki
pomembno vplivajo in pripomorejo k zadovoljstvu poklicnih gasilcev. Premagovanje
obremenilnih dogodkov je odvisno od medsebojne pomoči družinskih članov (Musek
1994, 59). Ravno odnosi so tisti, ki omogočajo psihično prilagoditev v krizni situaciji.
Stritih (2006, 340) pravi, da je družina tista, ki je od nekdaj skrbela za svoje člane, ki so
bili udeleženi v kakršnikoli stresni situaciji.
Bistveno je, da se gasilec ne zapre vase. Poiskati si mora podporo in pomoč znotraj
družine. Takšne podpore so sposobni le ljudje, ki partnerja (člana družine) cenijo, ljubijo,
spoštujejo itd. To mu daje občutek varnosti, da v stiski ne bo sam (Selič 1999, 68–69).
Kompare idr. (2001, 204) pravijo, da nam bližnji vse to pomagajo premagovati z oporo,
spodbudnimi besedami in nasveti. Če je ustrezna podpora, potem se učinki trpečih in
kriznih situacij blažijo, ob neustrezni podpori pa krepijo (Selič 1999, 80).
Družinski člani morajo stisko videti in slišati. Tako bodo gasilcu omogočili varno okolje
za izražanje čustev, poleg tega pa mu bodo pomagali s svetovanjem, opogumljanjem itd.
Velikokrat pa to ni dovolj. Gasilci ob bolj stresnih dogodkih potrebujejo ustrezno
strokovno pomoč (Čačinovič Vogrinčič 1994, 73).
Otroci poklicnih gasilcev vidijo svoje očete kot heroje ter so ponosni nanje. Vseeno pa se
velikokrat počutijo zapostavljene in zanemarjene zaradi narave dela gasilcev. Nemalokrat
tudi sami občutijo strah in stres, ker se bojijo za starševo življenje. Počutijo se zmedeno
in zbegano, zato so izjemno veseli očetovega prihoda domov in hvaležni za vsak objem.
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Tudi gasilci se pri svojem delu velikokrat trudijo predvsem za svoje otroke. Ko naj bi jim
bilo najbolj težko (še posebno, če so žrtve oz. poškodovani otroci), pomislijo nanje in
hočejo čim več časa preživeti z njimi. Njihovi otroci radi poslušajo zgodbe o dogodkih in
situacijah, ki so se pripetile na delovnem mestu, pri tem pa morajo biti previdni in ustvariti
mejo, kje naj zaključijo s pripovedovanjem, saj niso vse zgodbe o njihovih intervencijah
primerne zanje. Otroci občudujejo občutek altruizma pri staršu, ki je gasilec. To naredi
starše/gasilce v njihovih očeh še večje. Pomembno je, da starši govorijo z otroki o
delovnem mestu in jim razložijo, kakšen je njihov poklic. Otroci bodo tako bolj sproščeni
in razjasnili se jim bodo vsi odgovori o službi starša (National Volunteer Fire Council
2014).
Bistvenega pomena je sprotno reševanje problemov. Družinski člani morajo dati gasilcem
varen prostor, v katerega se bodo radi vračali, saj bodo slišani. Topel sprejem žene in
otrok sproži občutek podpore. Medsebojno podpiranje jim daje čustveno in fizično
podporo. Če tega znotraj družine ni, potem se težave kažejo kot čustveni izbruhi,
nekontrolirano vedenje, negativni medosebni odnosi, težave z osebno rastjo itd.
(Oosthuizen in Koortzen 2006, 97).
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9. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE

Delo profesionalnih gasilcev pomeni fizičen in psihičen napor. Vsakodnevno se soočajo
z intervencijami, ki vplivajo na njihova življenja. Znano je, da je njihovo delo precej
naporno in nevarno, vendar je tako v slovenskem kot tudi tujem prostoru zelo malo
raziskav o tem, kako njihov poklic vpliva na nje in njihova življenja. V raziskavi
magistrske naloge smo zato želeli preveriti, kakšno je ozaveščanje in izražanje čustev
poklicnih gasilcev ob doživljanju stresnih situacij na delovnem mestu ter njihov občutek
samokontrole. Pri tem nas je zanimalo tudi, kako se slednje povezuje z doživljanjem
zadovoljstva s partnerskim in družinskim življenjem. Dosedanje raziskave iz omenjenega
področja so usmerjene le v stresnost poklica in njegove posledice (na fizični in psihični
ravni posameznika).
Snoj Hrustek (2016, 33) pravi, da je bil v Ameriki leta 2012 poklic gasilca razglašen kot
drugi najbolj stresen poklic. Poleg gašenja in ostalih »gasilskih« opravil so usposobljeni
tudi za reševanje človeških življenj. Posledice se lahko kažejo v razvoju posttravmatske
stresne motnje (PTSM), aleksitemije, zlorabi alkohola itd. V primerjavi z ostalimi
»intervencijskimi« službami imajo poklicni gasilci večjo možnost za razvoj PTSM kot
policisti in manjšo možnost v primerjavi z zdravstvenimi delavci (NMP). Delež poklicnih
gasilcev, pri katerih se pojavijo psihološke motnje (kot posledica stresa), je med 1,6 % in
2,6 %.
Raziskave med slovenskimi poklicnimi gasilci so pokazale, da so zanje bolj stresni in
čustveno obremenjujoči dogodki tisti, v katerih so sami huje poškodovani, v katerih je
huje poškodovan ali preminuli sodelavec in če so poškodovani ali mrtvi (med
intervencijo) bližnji ali otroci/mladostniki (Lavrič in Štirn 2016, 90).
V slovenskem prostoru je bila leta 2010 izvedena raziskava v industrijski gasilski enoti v
enem izmed večjih podjetij v Prekmurju. Tam je bilo zaposlenih 25 industrijskih
poklicnih gasilcev (moška populacija, povprečna starost od 40 do 50 let), ki so
odgovarjali na vprašanja, namenjena za raziskavo o stresu na delovnem mestu poklicnega
gasilca. Rezultati so pokazali, da so starejši poklicni gasilci bolj izpostavljeni stresu kot
mlajši. Ugotovili so, da je bila večina anketirancev pod vplivom stresa. Dobljeni rezultati
so pokazali, da starejša populacija (glede na delovno dobo) pogosteje doživlja stres od
mlajše. Na to pa vplivajo tudi osebnostne značilnosti človeka, saj te pri posamezniku
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različno vplivajo na razvoj stresa. Zanimivi rezultati so se pokazali pri
izmenskem/nočnem delu poklicnih gasilcev in absentizmu. Večje število nočnih izmen
naj ne bi imelo večjega vpliva na absentizem, kar pa bi pri delu poklicnih gasilcev
pričakovali. V isti gasilski enoti so spremljali število dni absentizma po letih (od 1999 do
2009) zaradi stresa. Iz leta v leto je število dni izostajanja od dela vztrajno naraščalo. Od
približno enega dne do sedemnajst dni (Simonka in Hanžekovič-Šiftar 2010, 16–19).
Z raziskavo želimo spodbuditi nadaljnje raziskave o omenjenih vidikih, ki so bistvenega
pomena za funkcionalno življenje vsakega poklicnega gasilca. Profesionalni gasilci so
bistven organ zaščite in reševanja. Sodelujejo pri naravnih nesrečah in drugih katastrofah
ter rešujejo življenja. Vsakodnevno se spopadajo z nevarnostmi, ki ogrožajo njihova
življenja. To je njihov vsakdanjik, ki ga doživljajo povsem samoumevno, saj gre za njihov
poklic. Vendar pa vsakodnevno in dolgotrajno soočanje s stresnimi dogodki, kriznimi
situacijami in nevarnostmi vpliva na njihovo duševno in fizično zdravje. Zato je ključnega
pomena, da predstavimo vpliv gasilskega poklica na gasilčevo življenje.
Namen naše raziskave je torej poudariti in potrditi zadane hipoteze o stresnosti poklica.
Prav tako pa pripomoči k boljšemu razumevanju in ozaveščanju vloge čustvenega
spoprijemanja in občutka samokontrole poklicnih gasilcev (kot intervencijskega poklica)
pri soočanju s kriznimi/stresnimi situacijami ter posledično zmožnostjo funkcionalnih
odnosov (s partnerjem/ko in družino).
V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:
Raziskovalno vprašanje 1: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med skupinama
poklicnih gasilcev in prostovoljnih gasilcev v doživljanju stresa pri opravljanju gasilskih
storitev, stresnosti intervencij in kriznih situacij ter doživljanju vpliva stresa na delovnem
mestu na zasebno življenje?
Raziskovalno vprašanje 2: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med skupinama
poklicnih gasilcev in prostovoljnih gasilcev v doživljanju čustvenega procesiranja,
občutkih samokontrole in zadovoljstvu s partnerskim in družinskim življenjem?
Raziskovalno vprašanje 3: Ali obstaja razlika v doživljanju samokontrole glede na čin
oziroma položaj, ki ga zasedajo poklicni gasilci?
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Raziskovalno vprašanje 4: Ali obstaja povezanost med čustvenim spoprijemanjem in
trajanjam gasilskega staža oz. opravljanja gasilskega poklica?
Raziskovalno vprašanje 5: Ali obstaja povezanost med stresnostjo delovnega mesta
poklicnih gasilcev in njihovim čustvenim spoprijemanjem ter samokontrolo?
Raziskovalno vprašanje 6: Ali obstaja povezanost med čustvenim spoprijemanjem
poklicnih gasilcev v stresnih situacijah in njihovim zadovoljstvom v partnerskem in
družinskem življenju?
Raziskovalno vprašanje 7: Ali obstaja povezanost med samokontrolo poklicnih gasilcev
in njihovim zadovoljstvom v partnerskih in družinskih odnosih?
V raziskavo smo vključili tudi kontrolno skupino, prostovoljne gasilce. Namen je bil
primerjati skupini gasilcev v omenjenih značilnostih oz. pojavih in ugotoviti, ali med
njima obstajajo statistično pomembne razlike.

9.1 Raziskovalne hipoteze
Hipoteza 1: Med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci obstajajo statistično pomembne
razlike v doživljanju stresnosti gasilskega dela, stresnosti intervencij in raznolikih kriznih
situacij ter v doživljanju vpliva stresa na delovnem mestu na njihovo zasebno življenje.
Hipoteza 2: Med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci obstajajo statistično pomembne
razlike v zmožnosti čustvenega spoprijemanja, občutku samokontrole in zadovoljstvu s
partnerskim in družinskim življenjem.
Hipoteza 3: Poklicni gasilci, ki na delovnem mestu zasedajo višji čin oziroma položaj,
imajo višjo samokontrolo.
Hipoteza 4: Gasilci, ki dlje časa opravljajo gasilski poklic, imajo boljše zmožnosti
funkcionalnega čustvenega spoprijemanja.
35

Hipoteza 5: Pogostejše doživljanje stresa na delovnem mestu pri poklicnih gasilcih je
povezano s funkcionalnim čustvenim spoprijemanjem in samokontrolo.
Hipoteza 6: Boljše čustveno procesiranje in izražanje čustev pri poklicnih gasilcih je
povezano z večjim zadovoljstvom v partnerskem in družinskem življenju.
Hipoteza 7: Boljša sposobnost samokontrole pri poklicnih gasilcih je povezana z večjim
zadovoljstvom v partnerskem in družinskem odnosu.
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10. METODA

10.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 467 udeležencev. V analizo smo vključili 464 udeležencev
(pogoj je bil v celoti izpolnjeni osnovni demografski podatki; trije udeleženci nanje niso
popolnoma odgovorili). Od vseh 464 udeležencev je bilo 264 (56,9 %) prostovoljnih
gasilcev, 125 (26,9 %) pa poklicnih gasilcev. Ostalih 75 udeležencev (16,2 %) se ni
opredelilo ne za eno ne za drugo, zato smo slednje iz raziskave tudi izključili.
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Slika 1: Delež prostovoljnih in poklicnih gasilcev
Vzorec je tako sestavljal 389 udeležencev, od tega je bilo 308 moških (79,2 %) in 81
žensk (20,8 %). Povprečna starost udeležencev je bila 36,65 let, minimalna starost je bila
18 let, maksimalna pa 77 let. Standardna deviacija starosti je bila 11,90.
Tabela 2: Starost poklicnih gasilcev in gasilk
Poklicni gasilci

Poklicne gasilke

(N=122)

(N=3)

M

35,3

38,0

SD

9,26

1,00

Min

20

37

Max

57

39

Opombe: N – število udeležencev, M – povprečna starost, SD – standardna deviacija, Min – najnižja starost,
Max – najvišja starost
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Tabela 3: Starost prostovoljnih gasilcev in gasilk
Prostovoljni gasilci

Prostovoljne gasilke

(N=186)

(N=78)

M

37,8

35,96

SD

12,73

13,50

Min

18

18

Max

71

77

Opombe: N – število udeležencev, M – povprečna starost, SD – standardna deviacija, Min – najnižja starost,
Max – najvišja starost

V nadaljevanju niso bile relevantne razlike med spoloma, zato moška slovnična oblika
»gasilec« oz. »gasilci« velja za oba spola.
Tabela 4: Število poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede na stopnjo izobrazbe
Poklicni gasilci

Prostovoljni gasilci

Skupaj

/

5

5

Poklicna izobrazba

12

31

43

Srednješolska izobrazba

60

107

167

Višješolska/visokošolska/prva

42

81

123

10

27

37

Specializacija/magisterij/doktorat

1

10

11

Drugo

/

3

3

Skupaj

125

Osnovnošolska izobrazba

bolonjska stopnja
Univerzitetna/druga bolonjska stopnja

38

264

389

0%
Osnovnošolska izobrazba

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1,3 %

Poklicna izobrazba

11,2 %

Srednješolska izobrazba

44,0 %

Višješolska, visokošolska izobrazba
ali izobrazba prve bolonjske stopnje
Univerzitetna izobrazba ali
izobrazba druge bolonjske stopnje

29,5 %
10,1 %

Specializacija, magisterij, doktorat

3,0 %

Drugo

0,9 %

Slika 2: Delež prostovoljnih in poklicnih gasilcev

Tabela 5: Število poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede na zakonski stan
Poklicni gasilci

Prostovoljni gasilci

Skupaj
74
159
143

Samski

20

Poročen

57

54
102

Neporočen v partnerski zvezi

43

100

Ločen

3

4

7

Ovdovel

/

/

/

Drugo

2

4

6

125

Skupaj

0%

264

20 %

Samski/-a

Drugo

80 %

39,4 %

Neporočen/-a v partnerski zvezi
Ovdovel/-a

60 %

20,0 %

Poročen/-a
Ločen/-a

40 %

389

36,6 %
2,4 %
0,2 %
1,3 %

Slika 3: Skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede na zakonski stan

39

100 %

Tabela 6: Število poklicnih in prostovoljnih gasilcev, ki imajo otroke in tistih, ki jih
nimajo
Poklicni gasilci

Prostovoljni gasilci

Skupaj

Da

83

139

Ne

42

125

222
167

125

264

389

Skupaj

45,0 %

Ne

55,0 %

Da

Slika 4: Skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev, ki so starši oz. tistih, ki niso
Najmanjše število otrok je bilo 1, največje pa 6. Največ anketirancev je imelo dva otroka
(52,9 %).

0%

20 %

40 %

1 otrok

80 %

27,5 %

2 otroka

52,9 %

3 otroci
4 otroci

60 %

16,1 %
2,4 %

5 otrok

0,8 %

6 otrok

0,4 %

Slika 5: Skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede na število otrok

40

100 %

Tabela 7: Število poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede na regijo bivanja
Poklicni gasilci

Prostovoljni

Skupaj

gasilci
Podravska regija

1
6

3
43

4
49

Koroška regija

4

2

6

Savinjska regija

8

26

34

Zasavska regija

5

1

6

Spodnjeposavska regija

5

1

6

Jugovzhodna Slovenija

10

12

22

Osrednjeslovenska regija

55

72

127

Gorenjska regija

11

40

51

Notranjsko-kraška regija

3

10

13

Goriška regija

10

45

55

Obalno-kraška regija

7

9

16

Skupaj

125

264

389

Pomurska regija

Največi skupni delež udeležencev je bil pri tistih, ki so prihajali iz osrednjeslovenske
regije (30,8 %), sledili so udeleženci iz goriške regije (15,5 %), nato pa v naslednjem
vrstnem redu: iz gorenjske regije (13,1 %), podravske regije (12,3 %), savinjske regije
(9,3 %), jugovzhodne Slovenije (5,6 %), obalno-kraške regije (4,3 %), notranjsko-kraške
regije (3,7 %), zasavske regije (1,5 %), koroške regije (1,3 %), pomurske regije (1,3 %)
in spodnjeposavske regije (1,3 %).
Na vprašanje »Trenutno živite kot« (kjer je bilo za vsakega udeleženca več možnih
odgovorov) se je največ udeležencev opredelilo, da živijo z zakoncem ali partnerjem/ko
(N = 307), 142 jih je živelo z enim ali obema staršema, 92 s svojimi otroki, 20 s starimi
starši, 15 sami, 3 s sostanovalcem/ko, 2 udeleženca sta odgovorila, da živita s svojimi
vnuki, 1 udeleženec pa pri očimu/mačehi.
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Slika 6: Skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede na trenuten način bivanja

10.2 Merski pripomočki
V anketi smo udeležence najprej spraševali o demografskih podatkih, in sicer o: spolu,
starosti, doseženi stopnji izobrazbe, zakonskem stanu, številu otrok, regiji (kjer bivajo)
ter s kom živijo (npr. sami, s starši, s partnerjem/ko itd.). Temu so sledila vprašanja, ki so
se nanašala na gasilsko delo, ki ga opravljajo (službeno ali prostovoljno) (Priloga 1).
Poleg tega smo uporabili še štiri vprašalnike, in sicer: Vprašalnik na čustva usmerjenega
spoprijemanja (EAC), Načrt samokontrole (SCS), Vprašalnik zakonskega zadovoljstva
(KMS) in Vprašalnik zadovoljstva z lastno družino (KFLS).
Čustveno spoprijemanje v stresnih situacijah smo merili s pomočjo vprašalnika
Emocionalni načini spoprijemanja (ang. Emotional approach coping – EAC) (Stanton idr.
2000). Vsebuje 8 vprašanj oziroma postavk, ki so razdeljene v dve lestvici, in sicer
procesiranje čustev (ang. emotional processing – EP) in izražanje čustev (ang. emotional
expression – EE) (Juth idr. 2015, 51). Predelovanje oziroma procesiranje čustev je
opisano kot vzeti si čas, da bi razumeli čustva, da bi občutja prepoznali kot resnična in
veljavna ter da bi znali namensko zaznati, priznavati in razumeti svoja čustva (npr.
»Vzamem si čas, da ugotovim, kaj v resnici čutim.«). Čustveno izražanje pa je opisano
kot svobodno izražanje in razkrivanje čustev (»Za izražanje čustev si vzamem čas.«)
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(Durak in Senol-Durak 2011, 147–148). Lestvici se ocenjujeta kot srednja vrednost
seštetih postavk (razpon od 1 do 4). Za vsako postavko so udeleženci odgovarjali na 4stopenjski lestvici Likertovega tipa (od »1 – tega sploh ne počnem« do »4 – to zelo
pogosto počnem«). Lestvici sta v veliki meri notranje konsistentni in kljub temu da je
njuna korelacija pri nekaterih vzorcih velika, se ju analizira ločeno. Tipično je tudi, da se
razlikujeta v rezultatih, v nasprotnem primeru pa ju je mogoče združiti v eno povprečno
oceno (Zgaga in Avsec 2012, 33). V svojem prispevku sta Zgaga in Avsec (2012, 33)
navedli izračunani koeficient notranje konsistentnosti za njihov vzorec, ki je znašal 0,79
(za lestvico EP) in 0,84 (za lestvico EE). Originalna verzija vprašalnika ima zanesljivost
lestvice EP 0,72, medtem ko je zanesljivost lestvice EE 0,82 (Durak in Senol-Durak 2011,
151). Na našem raziskovalnem vzorcu je bila zanesljivost lestvice EP 0,809, zanesljivost
lestvice EE pa 0,864.
Občutek samokontrole smo merili s pomočjo vprašalnika Načrt samokontrole (ang. Selfcontrol schedule – SCS). Vprašalnik vsebuje 36 postavk oziroma trditev, ki opisujejo
posameznikove težnje za izvajanje samokontrole v iskanju rešitev za vedenjske težave.
Vprašalnik je bil razvit glede na temelje kognitivno-vedenjskega oblikovanja
samokontrole, kjer so odzivi samokontrole predvideni za katerikoli notranji dogodek, ki
zadeva učinkovito izvedbo določenega vedenja. SCS se lahko uporablja za predvidevanje
uspeha v kognitivno-vedenjski terapiji, kot indikator spremembe v terapiji,
napovedovalec upoštevanja predpisanih medicinskih napotkov zdravljenja in za
doseganje klientovih samokontrolnih spretnosti. Na postavke so udeleženci odgovarjali s
pomočjo 6-stopenjske lestvice (od »–3 = zelo neznačilno zame« do »3 = zelo značilno
zame«). Rezultat vprašalnika predstavlja skupen seštevek vrednosti vseh posameznih
postavk in rangira od –108 do 108. Vprašalnik ima dobro do odlično notranjo
konsistentnost. Koeficient le-te se giblje od 0,72 do 0,91. Vprašalnik ima tudi dobro do
odlično stabilnost (ko udeleženci ponovno izpolnijo vprašalnik po določenem času, je t.
i. vrednost test-retest zanesljivosti čez 11 mesecev 0,77; čez 4 tedne pa 0,86). Vprašalnik
ima dobro veljavnost, kar dokazujejo statistično pomembne korelacije z ostalimi
lestvicami oziroma vprašalniki, ki so: Rotter's Internal-External Scale, Irrational Beliefs
Test, podlestvice MMPI, G Factor (16 Personality Factors – ki meri samokontrolo kot
osebnostni vzorec) (Fischer in Corcoran 1994, 521). Na našem raziskovalnem vzorcu je
bil koeficient zanesljivosti 0,804.
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Zadovoljstvo v partnerskih odnosih smo merili s pomočjo vprašalnika zakonskega
zadovoljstva (ang. Kansas marital satisfaction scale – KMS) (Schumm in drugi 1986).
Vprašalnik vsebuje tri vprašanja, bistvena za ocenjevanje dimenzije zadovoljstva
zakonske kvalitete (oziroma zadovoljstva v partnerski zvezi). Udeleženci so odgovarjali
na vprašanja preko 7-stopenjskih trditev (od »1 – izjemno nezadovoljen« do »7 – izjemno
zadovoljen«). Rezultat predstavlja seštevek vrednosti posameznih vprašanj in se giba med
3 in 21. Večje število točk pomeni večje zadovoljstvo v partnerski/zakonski zvezi
(Schumm idr. 1986). Koeficient notranje zanesljivosti omenjenega vprašalnika je 0,93,
kar je odlično za tako kratko lestvico. Cronbachov koeficient alfa je bil na našem
raziskovalnem vzorcu 0,895. Lestvica ima dobro veljavnost, saj ugotavljajo statistično
pomembne korelacije z vprašalnikoma: Dyadic Adjustment Scale in Quality of Marriage
Index (merita kakovost odnosa med partnerjema) (Schumm idr. 1986, 381).
Zadovoljstvo v družinskih odnosih smo merili s pomočjo vprašalnika Zadovoljstvo z
lastno družino (ang. Kansas family life satisfaction questionnaire – KFLS). Namenjen je
ocenjevanju zadovoljstva treh ključnih družinskih razmerij (zakonska/partnerska zveza,
starševstvo, odnos med sorojenci) in zadovoljstva s celotnim družinskim življenjem.
Vprašalnik je sestavljen iz dveh podlestvic oziroma sklopov (lestvica za starše in lestvica
za otroke). Vsaka od njiju je sestavljena iz štirih vprašanj. Udeleženci na vprašanja
odgovarjajo z ocenami od 1 do 7 (od 1 – »izjemno nezadovoljen« do 7 – »izjemno
zadovoljen«). Rezultat predstavlja seštevek vrednosti posameznih vprašanj in se giba med
4 in 28. Notranja konsistentnost je dobra, saj se Cronbachov koeficient alfa giblje od 0,79
do 0,83. Koeficient zanesljivosti je bil na našem vzorcu pri lestvici za starše 0,848, pri
lestvici za otroke pa 0,768. Podatkov o stabilnosti ni bilo zaslediti. Lestvica ima tudi
dobro konstruktno veljavnost, saj se visoko povezuje (statistično pomembne korelacije)
z zadovoljstvom s kakovostjo življenja, lokusom kontrole in religioznostjo. Za prvi dve
je značilna pozitivna korelacija, za zadnjo – religioznost – pa negativna (Corcoran in
Fischer 2013, 364). Pri zadovoljstvu v družinskih odnosih je potrebno še omeniti, da smo
za namene raziskave združili obe lestvici skupaj. Lestvica za starše in lestvica za otroke
merita zadovoljstvo znotraj družine, razlika med njima je ta, da je prva namenjena
odraslim, druga otrokom. Pri obeh lestvicah poteka analiza rezultatov popolnoma enako.
Za namene naše raziskave ni bilo relevantno, ali je bil udeleženec v vlogi starša ali otroka,
zato smo pri nadaljnjih analizah združili lestvici skupaj, da smo dobili skupen rezultat
zadovoljstva v družinskih odnosih.
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10.3 Postopek
Podatke smo zbirali preko spletne aplikacije 1ka. Zbiranje je potekalo od 22. 5. 2019 do
3. 7. 2019. Udeležence (tako poklicne kot prostovoljne gasilce/ke) smo pozvali k
sodelovanju preko telefonskih pogovorov, pošte, elektronske pošte, socialnih omrežij
(npr. Facebook) ter osebno. Povezavo do vprašalnika smo pošiljali znancem in
prijateljem, oni pa so anketo posredovali še svojim znancem (pri čemer smo uporabili
metodo snežne kepe). Nekaterim udeležencem smo vprašalnik poslali, drugim pa ga
osebno razdelili v fizični oziroma papirnati obliki. Vprašalniki so bili razposlani (po pošti
in elektronsko) med vse gasilske poklicne enote v Sloveniji (Ajdovščina, Celje, Domžale,
Jesenice, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Koroški
gasilski zavod, Trbovlje, Sežana) in poklicno industrijsko gasilsko enoto Nafta Lendava
ter Luko Koper (oddelek, za požarno varnost). Osebno so nam vprašalnike rešili na
Gasilski brigadi Ljubljana (dve izmeni poklicnih gasilcev). Povezava do vprašalnika je
bila poslana tudi elektronsko in sicer, med vse regijske gasilske zveze. Znotraj teh so
povezavo do vprašalnika pošiljali med njihova posamezna prostovoljna gasilska društva
v Sloveniji. Reševanje vprašalnika je potekalo anonimno in je trajalo približno 14 minut.
Udeleženci so bili seznanjeni z osnovnimi podatki in bistvom raziskave, nato je sledilo
reševanje. Najprej so odgovarjali na demografska vprašanja, nato pa na vprašanja, ki so
se nanašala na gasilsko delo oziroma opravljanje gasilskega poklica. Temu so sledila
vprašanja, ki so bila razdeljena v štiri sklope. Prvi sklop se je navezoval na čustveno
spoprijemanje v kriznih situacijah, drugi sklop na samokontrolo, tretji in četrti sklop
vprašanj sta merila zadovoljstvo s partnerskim odnosom in družinskim življenjem pri
poklicnih in prostovoljnih gasilcih. Vseh enot v bazi oziroma udeležencev je bilo 1145.
Od tega je bilo 678 neustreznih odgovorov, ki smo jih odstranili iz analize. V raziskavi
smo upoštevali ustreznih 467 enot (306 udeležencev je končalo anketo, 161 jo je delno
izpolnilo). Statistično obdelavo smo opravili s pomočjo programa SPSS.

45

46

11. REZULTATI

11.1 Rezultati odgovorov na demografska vprašanja v zvezi z gasilskim
poklicem
Na vprašanje »Koliko časa opravljate gasilski poklic oziroma prostovoljno gasilsko
delo?« je največ anketirancev (skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev)
odgovorilo 20 let in več (29,5 % ), 28,2 % jih je odgovorilo od 10 do 19 let, sledili pa so
odgovori: od 4 do 6 let (8 %), od 7 do 9 let (6,7 %), od 2 do 3 leta (3,7 %), manj kot eno
leto (3,2 %) in 1 leto (2,8 %). 17,9 % anketiranih na to vprašanje ni odgovorilo.

Tabela 8: Število poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede na trajanje zaposlitve oziroma
prostovoljnega gasilskega dela

Manj kot 1 leto

Poklicni

Prostovoljni

gasilci

gasilci

Skupaj

11

4

15

1 leto

7

6

13

2–3 leta

2

15

17

4–6 let

14

23

37

7–9 let

17

14

31

10 – 19 let

42

89

131

20 let in več

24

113

137

117

264

381

Skupaj

Postavko oziroma vprašanje o trajanju zaposlitve smo uporabili pri preverjanju
povezanosti in razlik v zvezi z gasilskim poklicem.
Vprašanje »Kateri čin označuje vaš položaj v poklicnem gasilstvu?« je bilo namenjeno le
poklicnim gasilcem. Nanj je odgovorilo 117 udeležencev.
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Slika 7: Število poklicnih gasilcev glede na položaj, ki ga zasedajo na delovnem mestu

Na vprašanje »Kako stresno je na splošno delo gasilca?« je odgovorilo 381 anketirancev.
Največ (N = 141) jih je odgovorilo, da je delo stresno. 137 anketirancev je odgovorilo, da
je srednje stresno, 47 jih je označilo odgovor nekoliko stresno, 46 pa odgovor zelo stresno.
Najmanj, 10 udeležencev, pa je delo označilo kot: ni stresno.
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2,6 %
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Zelo stresno

60 %
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Slika 8: Skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede doživljanje stresnosti dela

Število poklicnih gasilcev, ki je odgovorilo na to vprašanje, je bilo 117 (M = 3,4; SD =
0,97). Število prostovoljnih gasilcev pa je bilo 264 (M = 3,4; SD = 0,93).
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Slika 9: Delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede doživljanje stresnosti dela

Na vprašanje »Kako stresne so za vas naštete intervencije?« so udeleženci odgovarjali s
pomočjo 5-stopenjske lestvice (1 – intervencija ne povzroča stresa, 5 – intervencija
povzroča izjemno močan stres). Najbolj stresne intervencije so jim predstavljale
prometne nesreče, sledile so potres, požar, najmanj stresne pa so bil naravne nesreče in
poplave.
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Slika 10: Povprečne vrednosti pri poklicnih in prostovoljnih gasilcih v stresnosti
intervencij

Od 339 udeležencev jih je na vprašanje »Kako stresna je za vas vožnja na intervencijo?«
največ odgovorilo s srednje stresna (N = 164). 83 udeležencev je ocenilo, da je vožnja na
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intervencijo stresna, 41 nekoliko stresna, 33 zelo stresna in 18 ni stresna. Število poklicnih
gasilcev, ki je odgovorilo na vprašanje je bilo 106 (M = 3,17; SD = 1,06), število
prostovoljnih gasilcev pa 233 (M = 3,23; SD = 0,92).
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Slika 11: Skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev v stresnosti vožnje na
intervencijo
Na vprašanje »Kako stresne so za vas naštete situacije?« so udeleženci odgovarjali s
pomočjo 5-stopenjske lestvice (1 – situacija ne povzroča stresa, 5 – situacija povzroča
izjemno močan stres). Najbolj stresne so jim bile v povprečju tiste situacije, ko so priča
nenadni in tragični smrti v prometu in požarih. Sledile so: srečanje z žalujočimi in
prestrašenimi svojci žrtev, srečanje s hudo poškodovanimi, reševanje psihično nestabilnih
oseb pri poskusih samomora, posredovanje pri nasilju v družini, nudenje nujne
medicinske pomoči, vodenje reševalne akcije in usmerjanje drugih interventnih služb,
nepredvidljive situacije pri naravnih nesrečah, nevarnost osebne poškodbe na intervenciji
in nočno delo.
Na vprašanje »Ali vas je že kdaj doletela kakšna poškodba/nezgoda na delovnem mestu
oziroma ste bili soudeleženi v nezgodi med izvajanjem svoje službene dolžnosti?« je bilo
možnih več odgovorov za vsakega udeleženca. Od vseh anketiranih (99 poklicnih
gasilcev in 180 prostovoljnih gasilcev), je bilo za 40 izmed njih to ureznina ob uporabi
motorne žage/žage za rezanje pločevine, 41 anketiranih je odgovorilo, da so padli z dvižne
lestve in so doživeli poškodbe pri delu na višini, 93 udeležencev so doletele opekline,
oparine in nevarnost eksplozije, 5 anketirancev je imelo kemične opekline, 24 zastrupitev
s strupenimi plini in parami, 11 anketirancev je doživelo poškodbe zaradi električnega
toka, 105 udeležencev je doletela toplotna obremenitev, 56 dihalna/respiratorna
obremenitev, 85 anketiranih pa je odgovorilo »drugo« (delna porušitev objekta na gasilca,
nobenih poškodb oziroma nezgod, nič resnega, lažje poškodbe, padec po pobočju,
poškodbe sklepov, kolena, zlom palca in odprta rana na roki, poškodba ramenskih mišic
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zaradi obremenitve, skorajšnja utopitev, stisk roke, udarec hloda pri požaru, ureznine,
vbodnine, zastrupitve, kri v mišicah, zvin gležnja, zvin noge itd.).
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Slika 12: Skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede poškodb oziroma nezgod
med izvajanjem gasilskega dela/službene dolžnosti
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Slika 13: Delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede poškodb oziroma nezgod med
izvajanjem gasilskega dela/službene dolžnosti

Na vprašanje »Koliko stresnih dogodkov ste doživeli na delovnem mestu v preteklem
letu?« je odgovorilo 331 udeležencev. V povprečju so vsi udeleženci v preteklem letu
doživeli 8,10 stresnih dogodkov (SD = 17,86). 14,7 stresnih dogodkov (SD = 26,15) so
doživeli poklicni gasilci in 5,1 stresnih dogodkov (SD = 11,31) prostovoljni gasilci.
366 anketirancev je odgovorilo na vprašanje o tem, ali so imeli kdaj pomisleke, da bi
zamenjali poklic/službo (poklicni gasilci) oziroma prostovoljno gasilsko delo v PGD
(prostovoljni gasilci). 331 anketiranih je odgovorilo z ne (94 poklicnih gasilcev, 237
prostovoljnih gasilcev), 35 udeležencev pa z da (22 poklicnih gasilcev, 13 prostovoljnih
gasilcev).

52

0%
Da

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

9,6 %

Ne

90,4 %

Slika 14: Skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede pomislekov o zamenjavi
gasilskega poklica oziroma prostovoljnega gasilskega dela
Pri vprašanju »V kolikšni meri menite, da vaš poklic (poklicni gasilci) oziroma gasilsko
delo v PGD (prostovoljni gasilci) vpliva na vaše zasebno življenje?« smo dobili 368
odgovorov. 96 udeležencev (20,7 %) na to vprašanje ni odgovorilo. Največ anketiranih
je odgovorilo, da občasno vpliva (N = 148), sledili pa so odgovori: vpliva (N = 137, zelo
močno vpliva (N = 65) in sploh ne vpliva (N = 18).
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Slika 15: Skupni delež poklicnih in prostovoljnih gasilcev glede mnenja o vplivu poklica
oziroma prostovoljnega gasilskega dela na zasebno življenje

Število poklicnih gasilcev, ki je odgovorilo na vprašanje je bilo 116 (M = 2,6; SD = 0,82),
prostovoljnih gasilcev pa 252 (M = 2,7; SD = 0,82).
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Slika 16: Povprečni vrednosti pri poklicnih in prostovoljnih gasilcih glede mnenja o
vplivu poklica oziroma prostovoljnega gasilskega dela na zasebno življenje
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11.2 Opisne statistike za uporabljene vprašalnike
Iz tabele 9 je razvidna opisna statistika uporabljenih vprašalnikov. Prikazano je število
udeležencev, ki so bili zajeti v statistično obdelavo podatkov. Število le-teh variira na
posameznih lestvicah, saj niso vsi odgovorili na posamezna vprašanja. Iz tabele so vidni
tudi izračuni aritmetične sredine, standardne deviacije, minimuma in maksimuma za
vsako lestvico posebej.
Tabela 9: Opisna statistika za posamezne merske lestvice na celotnem raziskovalnem
vzorcu
N

M

SD

Min

Maks

EAC –
Ozaveščanje

278

9,87

2,80

4,00

16,00

EAC –
Izražanje

285

9,78

3,12

4,00

16,00

SCS –
Samokontrola

249

19,42

22,87

-39,00

91,00

KMS –
Partnerski
odnos

228

17,27

3,19

7,00

21,00

KFLS – Starši

134

24,07

3,27

10,00

28,00

KFLS – Otrok

41

22,71

4,21

12,00

28,00

Opombe: N – udeleženci, M – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, Min. – minimum, Maks. –
maksimum, EAC – vprašalnik Emocionalni načini spoprijemanja, SCS – vprašalnik Načrt samokontrole,
KMS – Vprašalnik zakonskega zadovoljstva, KFLS – Vprašalnik zadovoljstva z lastno družino

54

11.3 Preverjanje razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci
H1: Med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci obstajajo statistično pomembne razlike v
doživljanju stresnosti gasilskega dela, stresnosti intervencij in raznolikih situacij ter v
doživljanju vpliva stresa na delovnem mestu na njihovo zasebno življenje.
Da bi lažje preverili prvo hipotezo, smo slednjo razdelili na več posameznih enot:
o Razlike med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci v doživljaju stresnosti gasilskega
dela
Tabela 10: Testiranje normalnosti v doživljanju stresnosti gasilskega dela
Poklicni gasilci
p
0,000

KSz
0,253

Stresnost gasilskega dela

Prostovoljni gasilci
KSz
0,208

p
0,000

Opombe: KSz - vrednost Kolmogorov Smirnovega testa, p – statistična pomembnost

Komogorov-Smirnov test za preverjanje normalnosti porazdelitve razlik je pokazal, da se
podatki, pridobljeni z lestvico stresnosti gasilskega dela ne porazdeljujejo normalno. Zato
je bil za izračun pomembnosti razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci uporabljen
Mann-Whitney-jev U-test.
Tabela 11: Testiranje razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci v doživljanju
stresnosti gasilskega dela
Poklicni (N = 117)

Prostovoljni (N =

Statistična analiza

264)

M
Stresnost dela

Me

SD

M

3,47 4,00 0,98

Me

SD

U

3,42 3,00 0,93 14706,000

p
0,433

Opombe: Prostovoljni – prostovoljni gasilci, Poklicni – poklicni gasilci, N – število udeležencev, M –
aritmetična sredina, Me – mediana, SD – standardna deviacija, p – statistična pomembnost, U – MannWhitney test

Iz tabele 11 je razvidno, da med skupinama poklicnih in prostovoljnih gasilcev ni
statistično pomembnih razlik (p = 0,433), pri čemer lahko sklepamo, da so oboji podobno
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ocenili stresnost gasilskega dela. V tabeli tudi lahko vidimo, da so oboji ocenili stresnost
dela med »srednje stresno« in »stresno«.
o Razlike med skupinama v stresnosti intervencij
Tabela 12: Testiranje normalnosti v doživljanju stresnosti invervencij

Požar
Potres
Poplava
Druge naravne nesreče
Prometna nesreča
Drugo

Poklicni gasilci

Prostovoljni gasilci

KSz
0,247
0,168
0,277
0,300
0,194
0,212

KSz
0,216
0,192
0,191
0,191
0,223
0,149

p
0,000
0,004
0,000
0,000
0,000
0,000

p
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Opombe: KSz - vrednost Kolmogorov Smirnovega testa, p – statistična pomembnost

Komogorov-Smirnov test za preverjanje normalnosti porazdelitve razlik je pokazal, da se
podatki, pridobljeni z lestvico stresnosti intervencij ne porazdeljujejo normalno. Zato je
bil za izračun pomembnosti razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci uporabljen
Mann-Whitney-jev U-test.
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Tabela 13: Testiranje razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci v doživljanju
stresnosti intervencij
Poklicni

Prostovoljni

Statistična
analiza

N

M

Me

SD

N

M

Me

SD

U

p

Požar

117 2,80

3,00 0,958

264 2,98 3,00

1,064 13984,500

0,126

Potres

113 3,20

3,00 0,123

248 3,13 3,00

1,129 13445,000

0,526

Poplava

110 2,29

2,00 0,088

246 2,73 3,00

1,043 10309,000

0,000

Druge naravne

111 2,32

2,00 0,079

245 2,69 3,00

1,065 11170,500

0,005

Prometna nesreča

110 3,88

4,00 0,096

242 4,06 4,00

,981

11831,000

0,077

Drugo

43

2,00 0,200

85

1,423

1535,500

0,132

nesreče

2,60

3,00 3,00

Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, M – mediana, SD – standardna deviacija, p –
statistična pomembnost, U – Mann Whitnyjev U-test

Iz tabele 13 je razvidno tudi, da med skupinama gasilcev ni statistično pomembnih razlik
pri stresnosti intervencij, kot so požar (p = 0,126), potres (p = 0,526), prometna nesreča
(p = 0,077) in druge intervencije (p = 0,132), med katere so anketiranci našteli: oživljanje
oseb, reševanje utopljencev, tehnične intervencije itd. To pomeni, da anketirani ne glede
na to ali so poklicni ali prostovoljni gasilci stresnost intervencij občutijo skorajda enako
oziroma statistično značilno enako.
Iz tabele 13 je razvidno, da med skupinama gasilcev obstajajo statistično pomembne
razlike v stresnosti intervencij pri poplavah (p = 0,000) in drugih naravnih nesrečah, kot
so zemeljski plaz, žled, toča ipd. (p = 0,005). Anketiranim prostovoljnim gasilcem sta ti
dve vrsti intervencij bolj stresni kot poklicnim gasilcem (kar prikazuje tabela 13).
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o Razlike med skupinama v stresnosti raznolikih situacij
Tabela 14: Testiranje normalnosti v doživljanju stresnosti določenih situacij
Poklicni gasilci

Prostovoljni gasilci

KSz

p

KSz

p

0,237

0,000

0,249

0,000

Nudenje nujne medicinske pomoči

0,199

0,000

0,193

0,000

Nevarnost osebne poškodbe na intervenciji

0,219

0,000

0,170

0,000

Srečanje s hudo poškodovanimi

0,216

0,000

0,213

0,000

0,219

0,000

0,220

0,000

0,221

0,000

0,193

0,000

0,202

0,000

0,233

0,000

0,199

0,000

0,193

0,000

Posredovanje pri nasilju v družini

0,202

0,000

0,210

0,000

Nočno delo

0,173

0,000

0,227

0,000

Priča nenadni in tragični smrti v prometu
in požarih (indirektni stres)

Nepredvidljive situacije pri naravnih
nesrečah
Vodenje reševalne akcije in usmerjanje
drugih interventnih služb
Srečanje z žalujočimi in prestrašenimi
svojci žrtev
Reševanje psihično nestabilnih oseb pri
poskusih samomora

Opombe: KSz - vrednost Kolmogorov Smirnovega testa, p – statistična pomembnost

Komogorov-Smirnov test za preverjanje normalnosti porazdelitve razlik je pokazal, da se
podatki, pridobljeni z lestvico stresnosti določenih situacij ne porazdeljujejo normalno.
Zato je bil za izračun pomembnosti razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci
uporabljen Mann-Whitney-jev U-test.
Iz tabele 14 je razvidno, da med skupinama obstajajo statistično pomembne razlike v
stresnosti naslednjih situacij: priča nenadni in tragični smrti v prometu in požarih (p =
0,000), nudenje nujne medicinske pomoči (p = 0,001), srečanje s hudo poškodovanimi (p
= 0,032), reševanje psihično nestabilnih oseb pri poskusih samomora (p = 0,000) in
posredovanje pri nasilju v družini (p = 0,015). Anketiranim prostovoljnim gasilcem so te
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situacije bolj stresne kot poklicnim gasilcem (vidno iz vrednosti aritmetičnih sredin v
tabeli 15).
Tabela 15: Testiranje razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci v doživljanju
stresnosti določenih situacij
Poklicni

N
Priča nenadni in
tragični smrti v
prometu in požarih
(indirektni stres)

M

Prostovoljni

Me SD

N

M

Me

SD

Statistična
analiza
U
11257,000

p

115 3,67

4,00 0,934

253 4,02 4,00

1,027

Nudenje nujne
medicinske pomoči

110 3,13

3,00 0,968

240 3,50 4,00

1,039 10452,500

Nevarnost osebne
poškodbe na
intervenciji

110 2,89

3,00 1,078

238 2,91 3,00

1,110

Srečanje s hudo
poškodovanimi

111 3,40

3,00 1,064

238 3,66 4,00

1,042 11400,500

Nepredvidljive
situacije pri
naravnih nesrečah

110 2,87

3,00 0,920

235 3,09 3,00

1,002

110 3,21

3,00 1,032

236 3,36 3,00

1,127 11860,500

0,180

109 3,61

4,00 1,210

237 3,74 4,00

1,107 12147,500

0,357

109 3,20

3,00 1,016

232 3,73 4,00

1,048

9188,500

0,000

109 3,33

3,00 0,991

230 3,61 4,00

1,107 10556,000

0,015

106 2,50

2,50 1,123

231 2,32 2,00

1,051 11105,500

0,155

Vodenje reševalne
akcije in
usmerjanje drugih
interventnih služb
Srečanje z
žalujočimi in
prestrašenimi
svojci žrtev
Reševanje psihično
nestabilnih oseb pri
poskusih
samomora
Posredovanje pri
nasilju v družini
Nočno delo

12818,500

11378,500

0,000

0,001
0,747
0,032
0,059

,
Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična
sredina, M – mediana, SD – standardna deviacija, p –

statistična pomembnost, U – Mann Whitnyjev U-test
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Iz tabele je razvidno tudi, da med skupinama ni statistično pomembnih razlik v stresnosti
naslednjih situacij: nevarnost osebne poškodbe na intervenciji (p = 0,747), nepredvidljive
situacije pri naravnih nesrečah (p = 0,059), vodenje reševalne akcije in usmerjanje drugih
interventnih služb (p = 0,180), srečanje z žalujočimi in prestrašenimi svojci žrtev (p =
0,357) in nočno delo (p = 0,155). Sklepamo lahko, da so te situacije podobno stresne tako
poklicnim kot prostovoljnim gasilcem.
o Razlike med skupinama pri mnenju o vplivu gasilskega poklica/prostovoljnega
gasilskega dela na zasebno življenje
Tabela 16: Testiranje normalnosti pri mnenju o vplivu gasilskega poklica/prostovoljnega
gasilskega dela na zasebno življenje
Poklicni gasilci
p
0,000

KSz
0,260

Vpliv poklica/dela

Prostovoljni gasilci
KSz
0,240

p
0,000

Opombe: KSz - vrednost Kolmogorov Smirnovega testa, p – statistična pomembnost

Komogorov-Smirnov test za preverjanje normalnosti porazdelitve razlik je pokazal, da se
podatki, pridobljeni z lestvico mnenja o vplivu gasilskega poklica oziroma prostovoljnega
dela na zasebno življenje ne porazdeljujejo normalno. Zato je bil za izračun pomembnosti
razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci uporabljen Mann-Whitney-jev U-test.
Tabela 17: Testiranje razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci glede mnenja o
vplivu gasilskega poklica/prostovoljnega gasilskega dela na zasebno življenje
Poklicni (N = 116)

Prostovoljni (N =

Statistična analiza

252)

Vpliv poklica/dela

M

Me

SD

2,60

3,00

0,822

M

Me

SD

2,71 3,00

0,818

U

p

13588,500

0,247

Opombe: Prostovoljni – prostovoljni gasilci, Poklicni – poklicni gasilci, N – število udeležencev, M –
aritmetična sredina, Me – mediana, SD – standardna deviacija, p – statistična pomembnost, U – MannWhitney test
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Iz tabele 17 je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik med skupinama gasilcev (p =
0,247) glede mnenja o vplivu gasilskega poklica oz. prostovoljnega gasilskega dela na
zasebno življenje. Oboji, tako poklicni gasilci (M = 2,60) kot prostovoljni gasilci (M =
2,71) menijo, da gasilstvo občasno vpliva oziroma vpliva na njihovo zasebno življenje.
H2: Med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci obstajajo statistično pomembne razlike v
zmožnosti čustvenega spoprijemanja, občutku samokontrole in zadovoljstvu s
partnerskim in družinskim življenjem.
Tabela 18: Testiranje normalnosti v zmožnosti čustvenega spoprijemanja, občutku
samokontrole in zadovoljstvu s partnerskim in družinskim življenjem

EAC – Ozaveščanje
EAC – Izražanje
SCS – Samokontrola
KMS – Partnerski odnos
KFLS – Družinski odnos

Poklicni gasilci

Prostovoljni gasilci

KSz
0,121
0,131
0,060
0,193
0,206

KSz
0,097
0,094
0,050
0,223
0,170

p
0,001
0,000
0,200
0,000
0,000

p
0,000
0,000
0,200
0,000
0,000

Opombe: KSz – vrednost Kolmogorov Smirnovega testa, p – statistična pomembnost, EAC – vprašalnik
Emocionalni načini spoprijemanja, SCS – vprašalnik Načrt samokontrole, KMS – Vprašalnik zakonskega
zadovoljstva, KFLS – Vprašalnik zadovoljstva z lastno družino

Komogorov-Smirnov test za preverjanje normalnosti porazdelitve razlik je pokazal, da se
podatki, pridobljeni z lestvicami EAC, KMS in KFLS ne porazdeljujejo normalno.
Podatki se porazdeljujejo normalno le pri lestvici SCS. Zato je bil za izračun
pomembnosti razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci uporabljen Mann-Whitneyjev U-test.
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Tabela 19: Testiranje razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci v zmožnosti
čustvenega spoprijemanja, občutku samokontrole in zadovoljstvu s partnerskim in
družinskim življenjem
Poklicni
N
EAC – Ozaveščanje
EAC – Izražanje
SCS – Samokontrola
KMS – Partnerski
odnos
KFLS – Družinski
odnos

M

Prostovoljni

Statistična analiza

SD

N

M

SD

U

p

100 2,47

0,64

178

2,47

0,74

8866,000

0,958

102 2,44

0,73

183

2,45

0,81

9263,500

0,917

90

15,36 20,96 159 21,72 23,64

5949,500

0,027

79

17,44 3,02

149 17,18

3,28

5709,000

0,704

63

23,08 4,17

112 24,13

3,09

3116,000

0,195

Opombe: Prostovoljni – prostovoljni gasilci, Poklicni – poklicni gasilci, N – število udeležencev, M –
aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, p – statistična pomembnost, U – Mann-Whitney test, EAC
– vprašalnik Emocionalni načini spoprijemanja, SCS – vprašalnik Načrt samokontrole, KMS – Vprašalnik
zakonskega zadovoljstva, KFLS – Vprašalnik zadovoljstva z lastno družino

Iz tabele 19 je razvidno, da prihaja do statistično pomembnih razlik med skupinama
poklicnih in prostovoljnih gasilcev v občutku samokontrole (p = 0,027). Pri zmožnosti
čustvenega spoprijemanja in zadovoljstvu s partnerskim in družinskim življenjem ni
statistično pomembnih razlik med skupinama prostovoljnih in poklicnih gasilcev (p >
0,05). Hipotezo lahko delno sprejmemo.
Razvidno je tudi, da imajo prostovoljni gasilci (M = 21,72) večji občutek samokontrole
v primerjavi s poklicnimi gasilci (M = 15,36).

62

11.4 Preverjanje povezanosti in razlik med spremenljivkami v zvezi z
gasilskim poklicem
Osrednja tema raziskave so bili poklicni gasilci, zato jih bomo v tem delu magistrske
naloge posebej izpostavili in prikazali povezanosti med določenimi spremenljivkami, ki
so za nas relevantne.
Najprej smo preverili normalnost distribucije (tabela 20). Ugotovili smo, da je od vseh
spremenljivk normalno porazdeljena samo spremenljivka »samokontrola« (p > 0,05). Ker
večina spremenljivk ni normalno porazdeljena, bomo za preverjanje hipotez uporabili
neparametrične teste. Natančneje: v izračunih povezanosti med spremenljivkami bomo
uporabili

Spearmanov

korelacijski

koeficient.

Linearnost

povezanosti

med

spremenljivkami smo preverili tudi s pomočjo diagramov razpršenosti. V prilogi 2 se
nahajajo razsevni diagrami (za preverjanje monotonosti kot tudi homoscedastičnosti).
Tabela 20: Test normalnosti distribucije
Kolmogorov-Smirnov
N

KSz

p

Čin gasilca

117

0,244

0,000

Čas opravljanja poklica

117

0,258

0,000

Stresnost dela

117

0,253

0,000

EAC – Ozaveščanje

100

0,121

0,001

EAC – Izražanje

102

0,131

0,000

SCS – Samokontrola

90

0,060

0,200

KMS – Partnerski

79

0,193

0,000

KFLS – Družinski

63

0,206

0,000

Opombe: EAC – vprašalnik Emocionalni načini spoprijemanja, SCS – vprašalnik Načrt samokontrole,
KMS – Vprašalnik zakonskega zadovoljstva, KFLS – Vprašalnik zadovoljstva z lastno družino, N – število
udeležencev, KSz – vrednost Kolmogorov Smirnovega testa, p – statistična pomembnost

Hipoteza 3: Poklicni gasilci, ki na delovnem mestu zasedajo višji čin oziroma položaj,
imajo višjo samokontrolo.
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Za namene raziskave (za lažjo analizo rezultatov in preglednost) smo čine razdelili v tri
skupine (nižji čin, srednji čin in višji čin). V nižji čin sodijo: pripravnik za gasilca in
mlajši gasilec, v srednji čin: gasilec, starejši gasilec, vodja skupine, poveljnik oddelka,
starejši poveljnik oddelka, poveljnik voda, starejši poveljnik voda, poveljnik čete, starejši
poveljnik čete ter v skupino višji čin: poveljnik bataljona, poveljnik brigade, starejši
poveljnik brigade, poveljnik javne gasilske službe. Razdelitev je bila prirejena za namen
raziskave in navadno se tega ne posplošuje, saj je vsak čin odvisen od izobrazbe, delovnih
izkušenj in delovne dobe. Na splošno pa velja, da višji čin predstavlja višji položaj na
delovnem mestu in s tem večjo mero odgovornosti.
Levenov test za preverjanje homogenosti varianc je pokazal, da lahko domnevamo, da so
napake varianc približno homogene, F (8, 77) = 0,888, p = 0,531. Enosmerna ANOVA je
v nadaljevanju pokazala, da med skupinami, ločenimi glede na nižji, srednji in višji čin,
ki ga zasedajo poklicni gasilci ne obstajajo statistično pomembne razlike v samokontroli
[F(12, 77) = 0,584, p = 0,849].
Hipoteza 4: Gasilci, ki dlje časa opravljajo gasilski poklic, imajo boljše zmožnosti
funkcionalnega čustvenega spoprijemanja.
Tabela 21: Povezanost med časom (leti) opravljanja gasilskega poklica in čustvenim
spoprijemanjem
Čas opravljanja poklica

EAC – Ozaveščanje

EAC – Izražanje

ρ

0,121

0,099

P

0,232

0,320

N

100

102

Opombe: EAC – vprašalnik Emocionalni načini spoprijemanja, ρ – vrednost Spearmanovega
korelacijskega koeficienta, p – statistična pomembnost, N – število udeležencev

Iz podatkov v tabeli 21 je razvidno, da boljše ozaveščanje in izražanje čustev nista
statistično statistično pomembno povezani zdaljšo časovno dobo opravljanja gasilskega
poklica. Kljub vsemu pa gre za pozitivno korelacijo, vendar ker ni statistično pomembna,
hipotezo 4 zavrnemo.
Hipoteza 5: Doživljanje stresa na delovnem mestu pri poklicnih gasilcih je povezano s
funkcionalnim čustvenim spoprijemanjem in samokontrolo.
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Tabela 22: Povezanost med stresnostjo na delovnem mestu poklicnih gasilcev in
čustvenim spoprijemanjem ter samokontrolo

Stresnost
dela

EAC –

EAC –

SCS –

Ozaveščanje

Izražanje

Samokontrola

ρ

0,369**

0,233*

-0,056

P

0,000

0,018

0,601

N

100

102

90

Opombe: EAC – vprašalnik Emocionalni načini spoprijemanja, SCS – vprašalnik Načrt samokontrole, ρ –
vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta, p – statistična pomembnost, N – število udeležencev

Iz tabele 22 je razvidno, da ni statistično pomembne korelacije med stresnostjo na
delovnem mestu poklicnih gasilcev in njihovo samokontrolo (p = 0,601). Iz podatkov je
mogoče razbrati, da obstaja statistično pomembna korelacija med stresnostjo delovnega
mesta poklicnih gasilcev in ozaveščanjem čustev (p = 0,000) ter izražanjem čustev (p =
0,018). Tu gre za pozitivno povezanost in pomeni, da poklicni gasilci, ki na delovnem
mestu doživljanju več stresa, tudi bolj ozaveščajo svoja čustva in jih izražajo. Rezultati
so pokazali, da je pogostejše doživljanje stresa na delovnem mestu povezano z boljšo
zmožnostjo funkcionalnega čustvenega spoprijemanja, ne pa s samokontrolo, zato
hipotezo 5 delno sprejmemo, delno zavržemo.
Hipoteza 6: Boljše čustveno procesiranje in izražanje čustev pri poklicnih gasilcih je
povezano z večjim zadovoljstvom v partnerskem in družinskem življenju.
Tabela 23: Povezanost med čustvenim spoprijemanjem poklicnih gasilcev in njihovim
zadovoljstvom v partnerskih in družinskih odnosih
EAC – Ozaveščanje EAC – Izražanje
KMS – Partnerski
odnosi

ρ

0,068

0,224*

p

0,554

0,048

N

79

79

65

KFLS – Družinski
odnosi

ρ

0,152

0,137

p

0,241

0,283

N

61

63

Opombe: EAC – vprašalnik Emocionalni načini spoprijemanja, KMS – Vprašalnik zakonskega
zadovoljstva, KFLS – Vprašalnik zadovoljstva z lastno družino, ρ – vrednost Spearmanovega
korelacijskega koeficienta, p – statistična pomembnost, N – število udeležencev

Iz podatkov v tabeli 23 je razvidno, da obstaja statistično pomembna povezanost med
izražanjem čustev pri poklicnih gasilcih in njihovim zadovoljstvom s partnerskim
odnosom (p = 0,048). Višja zmožnost izražanja čustev pomeni večje zadovoljstvo v
partnerskih odnosih. Ostalih statistično pomembnih korelacij nismo odkrili, zato hipotezo
lahko delno sprejmemo.
Hipoteza 7: Boljša sposobnost samokontrole pri poklicnih gasilcih je povezana z večjim
zadovoljstvom v partnerskem in družinskem odnosu.
Tabela 24: Povezanost med samokontrolo poklicnih gasilcev in njihovim zadovoljstvom
v partnerskih in družinskih odnosih
KFLS-

SCSSamokontrola

KMS-Partnerski

Družinski

odnosi

odnosi

ρ

-0,192

0,056

p

0,108

0,685

N

71

55

Opombe: SCS – vprašalnik Načrt samokontrole, KMS – Vprašalnik zakonskega zadovoljstva, KFLS –
Vprašalnik zadovoljstva z lastno družino, ρ – vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta, p –
statistična pomembnost, N – število udeležencev

Iz tabele 24 je razvidno, da ni statistično pomembnih korelacij med samokontrolo in
zadovoljstvom v partnerskih (p = 0,108) ter družinskih odnosih (p = 0,685). Hipotezo
lahko zavrnemo. Dodatno pa smo preverili še korelacijo med družinskimi in partnerskimi
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odnosi, kjer pa smo odkrili statistično pomembno pozitivno koralacijo (ρ = 0,707; p =
0,000).
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12. RAZPRAVA

O življenju poklicnih gasilcev je malo literature in opravljenih raziskav. Vse večinoma
obravnavajo le stresnost njihovega poklica, kar je bil tudi del naše raziskave. Popolnoma
sklepčnih rezultatov (primerjava naše raziskave z ostalimi) nismo dobili. Zadovoljstvo v
partnerskih in družinskih odnosih poklicnih gasilcev je v teoriji nekoliko predstavljeno,
o njihovi zmožnosti emocionalnega spoprijemanja in samokontroli pa iz literature ne
izvemo veliko.
V raziskavi smo se spraševali, ali obstajajo razlike med skupinama poklicnih in
prostovoljnih gasilcev pri doživljanju stresnosti gasilskega dela, v stresnosti intervencij
in raznolikih situacij ter vplivu gasilskega dela na njihovo zasebno življenje.
Iz rezultatov smo ugotovili, da med skupinama gasilcev ni statistično pomembnih razlik
v stresnosti gasilskega dela. Oboji so podobno ocenili stresnost, doživljajo jo med
»srednje stresno« in »stresno«, kar pomeni, da so pod vplivom stresa. Rezultat naše
raziskave se sklada z rezultatom raziskave, ki jo opisujeta Simonka in Hanžekovič-Šiftar
(2010, 16), v kateri so ugotovili, da je bila večina anketirancev pod vplivom stresa.
Vendar omenjeno iz raziskave velja le za poklicne gasilce (raziskava je bila opravljena le
na vzorcu poklicnih gasilcev). Naš podatek je zanimiv, saj bi pričakovali, da bodo
poklicni gasilci označili svoje delo za zelo stresno, prostovoljni gasilci pa svoje
prostovoljno delo kot manj (oz. nekoliko) stresno. Poklicni gasilci so na splošno udeleženi
v večje število intervencij in nevarnih situacij. To je njihov poklic, v katerem so
vsakodnevno prisotni. Pri stresnosti intervencij prihaja do razlik med skupinama pri
poplavah in drugih naravnih nesrečah (zemeljski plaz, žled, toča ipd.). Iz podatkov
opravljene raziskave je razvidno, da sta ti dve vrsti intervencij prostovoljnim gasilcem
bolj stresni kot poklicnim. Ostale, kot so požar, potres ipd., pa občutijo oboji približno
enako (»blag stres« do »srednje močan stres«). Sklepamo lahko, da so pri le-teh
prostovoljni gasilci manj ali pa niso udeleženi, zato tudi ne občutijo toliko stresa. Lahko
pa so pogosto udeleženi npr. v požarih. Posledično ne občutijo več toliko stresa ob
intervencijah, ki so zanje pogoste. Iz opravljene raziskave je razvidno, da med skupinama
gasilcev obstajajo statistično pomembne razlike v stresnosti naslednjih situacij: priča
nenadni in tragični smrti v prometu in požarih, nudenje nujne medicinske pomoči,
srečanje s hudo poškodovanimi, reševanje psihično nestabilnih oseb pri poskusih
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samomora in posredovanje pri nasilju v družini. Prostovoljnim gasilcem so te situacije
bolj stresne kot poklicnim gasilcem. Sklepamo lahko, da so te situacije zanje veliko bolj
stresne, saj jih ne doživljajo v tolikšni meri kot poklicni (npr. srečanje s hudo
poškodovanimi, nudenje medicinske pomoči, priča nenadni smrti v požaru ipd.). Omeniti
je treba dejstvo, da prostovoljni gasilci niso usposobljeni za delo npr. v prometnih
nesrečah ali pri reševanju oseb, ki so skušale narediti samomor (razen, če imajo opravljen
tečaj za prve posredovalce), pri posredovanju, ko gre za nasilje v družini ipd., zato teh
kriznih situacij skorajda ne doživljajo. Podatek o tem, da so jim te situacije bolj stresne
kot poklicnim gasilcem, si lahko razlagamo kot posledico, redke prisotnosti v takšnih
situacijah, v katerih večinoma ne sodelujejo. Rezultat je zanimiv, saj bi pričakovali, da
jim omenjene situacije ne predstavljajo stresa, ker vanje skorajda nikoli niso udeleženi.
Podatki iz opravljene raziskave kažejo, da obema skupinama tovrstne situacije
povzročajo močan stres. Nočno delo (kot vrsta izmenskega dela) obema skupinama
gasilcev povzroča blag stres. Podatek se ne ujema s teoretični pogledi, da je nočno delo
pogost vzrok za nastanek stresa, absentizma in možnih zdravstvenih okvar (Simonka in
Hanžekovič-Šiftar 2010, 18).
Mnenje obeh skupin gasilcev je, da poklic oziroma prostovoljno gasilsko delo občasno
vpliva na njihovo zasebno življenje. Med skupinama ni statistično pomembnih razlik, kar
pomeni, da oboji enako ocenjujejo vpliv gasilstva na njihovo zasebno življenje. Tudi ta
podatek je izredno zanimiv, saj bi pričakovali, da poklicnim gasilcem poklic v večji meri
vpliva na zasebnost kot pa prostovoljno delo prostovoljnih gasilcev. Tudi Simonka in
Hanžekovič-Šiftar (2010, 16) zapišeta, da je stres, ki ga doživljajo poklicni gasilci na
delovnem mestu, zdravju škodljiv. Gre za čustveno in psihološko odzivanje na zahteve
delovnega mesta, pri čemer se le-te ne morejo uskladiti s potrebami, zahtevami,
sposobnostmi. Stres tako povzroča neskladja med gasilci, delom, vlogami na delovnem
mestu in neustrezno vpliva na vse vidike življenja (odnose s partnerko/partnerjem,
družino, prijatelji itd.).
V Sloveniji imamo številna prostovoljna gasilska društva. Njihovi člani so prostovoljni
gasilci. Vsi člani ne morejo sodelovati pri intervencijah in ostalih kriznih situacijah ter
pomagati poklicnim enotam, poklicnim gasilcem. To lahko storijo le člani, ki so
operativni gasilci stari od 18 do 63 let in operativne gasilke stare od 18 do 55 let.
»Operativci so strokovno usposobljeni za gašenje in reševanje, kar pomeni, da imajo
opravljen preizkus znanja na tem področju, so zdravstveno sposobni in imajo opravljen
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preizkus psihofizičnih sposobnosti« (ZGas-UPB1, 19. člen). V primerjavi s poklicnimi
gasilci imajo količinsko manj ur usposabljanja v teoretičnih kot tudi praktičnih vsebinah
(ker le-ta potekajo kot opravljanje posameznih tečajev/izpitov; poklicni gasilci pa imajo
usposabljanja v »gasilski šoli«, ki se nahaja v Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje na Igu). Vsebinsko so prostovoljni gasilci primerljivo usposobljeni s poklicnimi
gasilci, le obravnava posameznih vsebin je krajša (Gasilska zveza Slovenije 2010).
Zavedati se moramo, da prostovoljni gasilci delo opravljajo prostovoljno. Poleg
prostovoljnega gasilskega dela imajo tudi službo, medtem ko je pri poklicnih gasilcih
ravno to njihov poklic. Prostovoljni gasilci imajo manj izkušenj, ker niso vedno udeleženi
na vsaki intervenciji. Mogoče so ravno takrat v službi, mogoče so doma, ko dobijo poziv,
in vseeno ne gredo, saj je to kljub vsemu njihova izbira. Je prostovoljno delo, ki ga
opravljajo, ko želijo. Zato sklepamo, da jim določene situacije/intervencije predstavljajo
večji stres kot poklicnim gasilcem. Poklicnim gasilcem v opravljeni raziskavi podane
intervencije/situacije ne predstavljajo močnega oziroma izjemno močnega stresa, kar pa
naj bi jim v splošnem bile situacije v katerih so sami huje poškodovani, v katerih je huje
poškodovan ali preminuli sodelavec in če so poškodovani ali mrtvi (med intervencijo)
bližnji ali otroci (Lavrič in Štirn 2016, 90). Takšnih situacij/intervencij v naši raziskavi
ni bilo navedenih.
V raziskavi smo se tudi spraševali, ali obstajajo statistično pomembne razlike med
skupinama prostovoljnih in poklicnih gasilcev v zmožnosti čustvenega spoprijemanja,
občutku samokontrole in zadovoljstvu s partnerskim in družinskim življenjem. Rezultati
opravljene raziskave so pokazali, da prihaja do statistično pomembnih razlik med
skupinama le v občutku samokontrole. Razlik med skupinama pri zmožnosti čustvenega
spoprijemanja, zadovoljstvu s partnerskim odnosom in družinskim življenjem ni. Pri
omenjeni razliki med skupinama smo ugotovili, da imajo prostovoljni gasilci večji
občutek samokontrole v primerjavi s poklicnimi gasilci. Predvidevali bi, da imajo
poklicni gasilci večji občutek samokontrole, saj se vsakodnevno srečujejo s težkimi
situacijami in se morajo pogosto obvladovati ter se ustrezno spoprijemati s čustvi,
vedenjem in mislimi. Sklepamo lahko, da imajo prostovoljni gasilci večji občutek
samokontrole, ker so v stresnih situacijah redkeje prisotni in se z njimi ustrezno
spopadajo. Prav tako so zanje pogostejše intervencije naravne nesreče. Poklicni gasilci pa
imajo veliko število intervencij, v katerih so prisotne človeške žrtve. Tudi na tej ravni
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(stresnosti) so med skupinama razlike, ki vplivajo na samoobvladovanje. Več o tem ne
moremo sklepati, saj ni raziskav, ki bi opredeljevale razlike med skupinama gasilcev v
samokontroli (ne v slovenskem in ne v tujem prostoru). Prav tako ne moremo sklepati,
zakaj med skupinama gasilcev ni pomembnih razlik v zmožnosti čustvenega
spoprijemanja, občutku samokontrole in zadovoljstvu s partnerskim in družinskim
življenjem. Predvidevali bi, da razlike so. Že samo iz vidika, da eni opravljajo delo
poklicno/profesionalno, drugi pa prostovoljno. Prav tako, da so iz tega pogleda za
nekatere gasilska opravila bolj stresna, za druge manj itd. Predpostavljali smo, da se bodo
pokazale razlike med skupinama, kako omenjeni vidiki vplivajo na čustva in zadovoljstvo
v partnerskih ter družinskih odnosih. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da razlik
med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci ni (razen pri samokontroli).
V raziskavi nas je zanimalo, ali je čin oziroma položaj, ki ga zasedajo poklicni gasilci na
delovnem mestu, povezan s samokontrolo. Sklepali smo, da predstavlja višji čin tudi višji
položaj ter večjo mero odgovornosti in posledično višjo samokontrolo. Vse čine smo za
namene raziskave razdelili v tri skupine (nižji, srednji, višji čin). Takšna razdelitev na
splošno ne velja, saj je vsak čin posebej in je za dosego le-tega potrebno opravljati
določene tečaje, imeti ustrezno izobrazbo itd. Pri razdelitvi v skupine smo v grobem
upoštevali izobrazbo, deloma tudi delovne izkušnje/delovno dobo in starost (na splošno
je za dosego vsakega čina posebej določeno, koliko let delovnih izkušenj mora imeti
poklicni gasilec in posledično s tem tudi starost ter leta opravljanja poklica). Iz naše
raziskave je razvidno, da ni statistično pomembne povezanosti med činom poklicnih
gasilcev in njihovo samokontrolo. Sklepamo lahko, da višji čin, ki predstavlja višji
položaj in pogosto tudi večjo mero odgovornosti (in posledično več stresa), ni povezan z
višjo samokontrolo. Menimo, da so rezultati takšni zaradi naše razdelitve činov v skupine.
Smiselno bi bilo izračunati in analizirati rezultate za vsak čin posebej. Tako bi prišli do
rezultatov, s katerimi bi natančno ugotovili, kako izobrazba, starost in delovna doba
oziroma izkušnje v poklicnem gasilstvu vplivajo na občutek samokontrole. Iz rezultatov
raziskave, opravljene v slovenskem prostoru, je razvidno, da so starejši poklicni gasilci
bolj izpostavljeni stresu kot mlajši, prav tako pa starejša populacija (glede na delovno
dobo) pogosteje doživlja stres od mlajše (Simonka in Hanžekovič-Šiftar 2010, 18–19).
To se sklada z našimi sklepi in predvidevanji (višji čin – višja izobrazba – višja starost –
več odgovornosti – več stresa). O samokontroli Cherry (2019) navaja, da le-ta in tudi
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obvladovanje poklicnih gasilcev v stresnih situacijah pomeni sposobnost obvladovanja
dejanj, čustev in misli. Osnova samoučinkovitosti so pretekle izkušnje, čustvena in
fiziološka stanja, družbeni pritisk in socialno oblikovanje. Zato je povsem odvisna od
vsakega posameznika, saj se nanaša na sposobnost funkcionalnega razmišljanja v
trenutkih čustvene napetosti. Razvijati se začne že zgodaj v otroštvu ter pomaga
oblikovati občutek lastne učinkovitosti (Vlasceanu 2013, 559–560). Iz teorije lahko
sklepamo, da višji čin ne pomeni nujno višje samokontrole. Ta je povezana s
posameznikovim prizadevanjem za dobro počutje in izogibanje bolečini (Oosthuizen in
P. Koortzen 2006, 99).
V raziskavi smo se spraševali tudi, ali se večletno opravljanje gasilskega poklica povezuje
z boljšo zmožnostjo funkcionalnega čustvenega spoprijemanja. Rezultati ne kažejo
statistično pomembne povezanosti, iz česar lahko sklepamo, da večletno opravljanje
poklica, več prakse in izkušenj pri doživljanju stresnih/kriznih situacij ni povezano z
večjo zmožnostjo procesiranja in izražanja čustev. V kriznih situacijah vsi gasilci
doživljajo določena občutja. Bistveno je, da jih prepoznajo in se, kljub temu da so mogoče
burna, odzovejo primerno. Ustrezno odzivanje v takšnih situacijah zahteva sposobnost
obvladovanja in ustreznega spoprijemanja s čustvi) (Dernovšek, Sedlar Kobe in Tančič
Grum 2017, 27–34). Povzamemo torej lahko, da za ustrezno procesiranje in izražanje
čustev niso bistvene delovne izkušnje gasilca – več časa kot opravljajo poklic in več
izkušenj kot imajo, bolj poznajo sami sebe in se naučijo, kako ustrezno obvladovati
določene čustvene situacije. Bistvena je njihova lastna/osebna sposobnost funkcionalnega
spoprijemanja v kriznih situacijah (ki so se je mogoče »naučili«, še preden so postali
poklicni gasilci).
V raziskavi nas je zanimalo, ali je pogostejše doživljanje stresa na delovnem mestu
poklicnih gasilcev povezano s boljšo/višjo zmožnostjo funkcionalnega čustvenega
spoprijemanja in samokontrolo. Ugotovili smo, da ni statistično pomembne povezanosti
med stresnostjo delovnega mesta in samokontrolo. Iz podatkov sklepamo, da pogostejši
stres na delovnem mestu poklicnih gasilcev ni povezan z višjo ali nižjo samokontrolo.
Samokontrola je kognitivni proces, katerega temelj je posameznikova zavest o sebi
(Freeman in Muraven 2010, 179). Vsak posameznik ima drugače razvite sposobnosti
obvladovanja. Stres ni najpomembnejši dejavnik, ki bi na to vplival. Ne smemo pa
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pozabiti, da lahko stresni odziv pripelje do izgube samokontrole in nadzora (Vlasceanu
2013, 559–560). Iz podatkov raziskave smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna
korelacija med stresnostjo delovnega mesta in ozaveščanjem/procesiranjem ter
izražanjem čustev. Rezultati so pokazali kar smo predvidevali, in sicer: pogostejše
doživljanje stresa je torej povezano z boljšo zmožnostjo čustvenega spoprijemanja.
Poklicni gasilci ob stiku s stresnimi situacijami doživljajo najrazličnejše občutke. Z njimi
se morajo ustrezno spoprijeti, saj ustrezen odziv pomeni rešitev. Ob višji količini stresa
mora biti odziv gasilcev še toliko bolj premišljen. Sposobnost obvladovanja čustev in
ustreznega spoprijemanja z njimi v pogosto neugodnih in stresnih situacijah omogoča
primerno odzivanje in predelovanje težkih dogodkov (Dernovšek, Sedlar Kobe in Tančič
Grum 2017, 27–34). Če povzamem: pogostejši stres pomeni pri poklicnih gasilcih večjo
mero oziroma pogostejše spoprijemanje s čustvi. To posledično vpliva na višjo zmožnost
procesiranja in izražanja čustev oziroma določenih čustvenih stanj.
Spraševali smo se, ali je višja sposobnost procesiranja in izražanja čustev povezana z
večjim zadovoljstvom v partnerskem in družinskem življenju poklicnih gasilcev. Iz
rezultatov je razvidno, da obstaja statistično pomembna povezanost le med izražanjem
čustev in zadovoljstvom v partnerskih odnosih. Sklepamo lahko, da višja zmožnost
izražanja čustev pomeni večje zadovoljstvo v partnerskih odnosih, kar potrjujejo tudi
teoretični pogledi nekaterih avtorjev. Poklicni gasilci so v veliki meri »čustveno
distancirani« do partnerk. Tega stanja so navajeni iz delovnega mesta, kjer si ne smejo
privoščiti »izbruha čustev« (Gagliano 2009). Ravno to stanje pripelje do nezadovoljstva
v odnosih in do ločitev oziroma razvez (v Ameriki jih je veliko ravno pri gasilcih). Zato
je ključnega pomena komunikacija in varnost v odnosu. Ko se gasilec čuti slišanega in
sprejetega ter podpiranega, bo lahko sprejel svoje občutke in jih izrazil. Tako lahko
partnerja slišita eden drugega in se razumeta (Venosta 2016). S tem gradita odnos in ga
polnita z zadovoljstvom. Ostalih statistično pomembnih korelacij ni, kar je zanimivo, saj
bi pričakovali, da se bo pokazal vpliv tudi na družinske odnose. Kvaliteta partnerskega
odnosa je povezana z družinskimi odnosi in predstavlja njihov temelj. Poklicni gasilci, ki
ozavestijo in izražajo čustva v domačem okolju, se počutijo sprejete in zaželene. Vedo,
da ostali družinski člani vidijo njihovo stisko (zaradi kriznih situacij na delovnem mestu)
in jim pomagajo, dajejo podporo in ustrezno varnost (Čačinovič Vogrinčič 1994, 73).
Lahko jim zaupajo in to jim daje vednost, da ne bodo sami v težkih trenutkih (Selič 1999,
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68–69). Tako se v družinskem sistemu vzpostavi zadovoljstvo v odnosih in funkcionalno
delovanje. Rezultati opravljene raziskave se ne ujemajo s tem, saj ni vzpostavljenih
omenjenih povezav, ki bi to potrjevale.
V raziskavi nas je zanimalo, ali je višja sposobnost samokontrole povezana z večjim
zadovoljstvom v partnerskem in družinskem odnosu. Iz rezultatov raziskave ugotavljamo,
da ni statistično pomembnih povezav. Sklepamo, da višja samokontrola in
samoobvladovanje ne vpliva na večje zadovoljstvo v partnerskih in družinskih odnosih.
Z rezultati naše raziskave ne moremo podkrepiti mnenj nekaterih avtorjev. Navajajo
namreč, da je samokontrola bistvena, da gasilci prepoznajo, razumejo in umirijo svoja
čustva, vedenja ter misli (Freeman in Muraven 2010, 179). Vedenje, misli in občutke
morajo znajo ozavestiti, izraziti in se z njimi funkcionalno spoprijeti. Višja samokontrola
pomeni večji občutek nadzora poklicnih gasilcev v stresnih situacijah in posledično nad
življenjem. Višja samokontrola pomeni ustreznejše spoprijemanje s čustvi, mislimi in
vedenjem, kar se ne odraža samo v partnerskih in družinskih odnosih, temveč v odnosih
in življenju nasploh. Zatiranje ali pa pretirani/burni odzivi (na čustvenem, vedenjskem in
miselnem področju) povzročajo nezadovoljstvo z lastnim življenjem in medsebojnimi
odnosi (Lourel idr. 2008, 490). Iz tega lahko sklepamo kako pomembna je samokontrola
za vse aspekte posameznikovega življenja. Predvsem gasilčevega, ki je dodatno podvržen
vsakodnevnim stresnim in kriznim situacijam.
V raziskavi smo dali prednost poklicnim gasilcem – ti so bili glavni predmet našega
raziskovanja. Iz rezultatov, ki smo jih dobili, sklepamo, da nekaj statistično pomembnih
korelacij je, ne pa veliko (kot smo na začetku raziskave pričakovali). Poklicno gasilstvo
je vsem znano in ljudem je dobro predstavljena stresnost poklica. O vplivu poklica na
gasilčevo življenje pa tako iz slovenske kot tudi tuje literature ne izvemo veliko. Še
posebej ne o čustvenem spoprijemanju in samokontroli. Prav tako ni veliko napisanega o
prostovoljnih gasilcih, zato je bilo težko sklepati (brez podlage konkretnih teoretičnih
izhodišč), kaj nam rezultati kažejo. Še posebej pri primerjavah skupin gasilcev. Precej
neraziskani aspekti gasilskih življenj bi bili primerni za nadaljnje raziskave. Z njimi bi
pripomogli k boljšemu razumevanju, kako gasilski poklic (kot intervencijski poklic)
vpliva na posameznikovo življenje.
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Raziskavo bi morali zastaviti nekoliko drugače. Raziskovati bi morali manj iztočnic, saj
jih je bilo preveč, da bi se lahko podrobneje ukvarjali z vsako (s tem mislimo: stresnost
poklica, čustva, samokontrola, partnersko, družinsko življenje). Smiselno bi bilo
raziskovati vsako skupino gasilcev posebej. Šele ko bi o poklicnih in prostovoljnih
gasilcih pridobili dovolj podatkov in rezultatov, bi začeli z opravljanjem primerjav med
njimi. Nadalje pa bi v raziskovanje vključili tudi določene vprašalnike/lestvice o
samopodobi, psihopatologiji (ki se pogosto razvije pri osebah, ki opravljajo intervencijske
poklice) in osebnosti (osebnostnih lastnostih/karakteristikah) posameznika, saj bi bilo
tudi to ključnega pomena za tovrstno raziskavo. Osebnostne lastnosti naj bi bile bolj
pomembne za učinkovito spoprijemanje s stresom kot pa sama količina stresa (Snoj
Hrustek 2016, 34). V raziskavo bi lahko vključili tudi humor, saj poklicni gasilci
največkrat izražajo svoje občutke ravno skozenj (34). Vseeno pa mislimo, da je raziskava
in njeni rezultati odprla še mnogo vprašanj in zavedanj, da je gasilstvo (kot poklic ali
prostovoljno delo) vredno nadaljnjih raziskav.
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SKLEP

Delo poklicnih gasilcev uvrščamo med intervencijske poklice. Vedno so v pripravljenosti
intervenirati v najrazličnejših nesrečah in nezgodah. Vsakodnevno se soočajo s stresnimi
situacijami, ki vplivajo na njihova življenja. Lavrič in Štirn (2016, 93) sta zapisala, da se
znaki stresa pojavljajo na njihovi »spoznavni, čustveni, vedenjski in telesni ravni«. Stres,
ki ga doživljajo, pa vpliva tudi na njihove medsebojne odnose. V raziskavi smo merili
razlike in povezanosti med različnimi aspekti ter predvidevali, da pri večini obstajajo
statistično pomembne razlike. Z opravljeno raziskavo smo potrdili, da obstaja statistično
pomembna pozitivna povezanost med stresnostjo delovnega mesta gasilcev in njihovim
procesiranjem ter izražanjem čustev. Rezultat je pokazal, da je pogostejše doživljanje
stresa na delovnem mestu profesionalnih gasilcev povezano z boljšo zmožnostjo
čustvenega spoprijemanja. Iz raziskave se je izkazalo, da je izražanje čustev povezano z
zadovoljstvom v partnerskih odnosih. Višja zmožnost izražanja čustev poklicnih gasilcev
pomeni večje zadovoljstvo v partnerskem življenju. Ostale zastavljene hipoteze so
zavrnjene, saj pri njih ne prihaja do statistično pomembnih povezav in razlik. V raziskavo
smo vključili še prostovoljne gasilce kot kontrolno skupino. Zanimale so nas razlike med
skupinama gasilcev. Statistično pomembne razlike med skupinama gasilcev so bile pri
doživljanju stresnosti intervencij. Ugotovili smo, da so prostovoljnim gasilcem poplave
ter druge naravne nesreče (žled, toča, zemeljski plaz itd.) bolj stresne kot poklicnim
gasilcem. Prav tako so jim bolj stresne še naslednje krizne situacije: priča nenadni in
tragični smrti v prometu in požarih, nudenje nujne medicinske pomoči, srečanje s hudo
poškodovanimi, reševanje psihično nestabilnih oseb pri poskusih samomora in
posredovanje pri nasilju v družini. Do statistično pomembnih razlik med poklicnimi in
prostovoljnimi gasilci pa prihaja še pri občutku samokontrole. Izkazalo se je, da imajo
prostovoljni gasilci večji občutek za samokontrolo v primerjavi s poklicnimi gasilci.
Ostalih razlik med skupinama, ki smo jih raziskovali, ni bilo. Sklepamo, da je delo
gasilcev samo po sebi stresno ne glede na to, ali je nekdo poklicni ali prostovoljni gasilec.
Njihovo delo je izredno podobno, zato menimo, da med skupinama ne prihaja do večjih
razlik.
V raziskavi smo pričakovali več statistično pomembnih povezav, prav tako tudi razlik
med skupinama. Rezultati v večji meri niso potrjevali zastavljenih hipotez, vendar
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podatki raziskave napeljujejo na to, da bi bilo treba to področje še raziskovati. Življenje
poklicnih gasilcev je precej neraziskano predvsem z vidika čustvenega spoprijemanja v
kriznih situacijah in samokontrole. Prav to področje bi bilo potrebno bolje raziskati. Z
raziskavo smo želeli spodbuditi nadaljnje raziskovanje gasilčevega življenja kot
intervencijskega poklica z vidika čustvenega spoprijemanja, samokontrole ter
zadovoljstva v partnerskih odnosih in družinskem življenju. V nadaljnjih raziskavah bi
bilo smiselno raziskovati vsak vidik posebej (npr. čustva, samokontrolo itd.), saj bi se
tako lahko v večji meri posvetili posameznemu vidiku. Raziskave bi bilo smiselno
narediti za vsako skupino gasilcev posebej in jih šele nato primerjati. Vsaka skupina bi
potrebovala več pozornosti, saj se kljub podobnemu delu, ki ga opravljata, precej
razlikujeta med seboj. Raziskave bi lahko merile tudi samopodobo, psihopatologijo ter
humor pri poklicnih gasilcih. Vključili pa bi lahko še osebnostne lastnosti posameznika,
saj le-te veliko pripomorejo k čustvenemu spoprijemanju in ostalim vidikom. To bi bilo
ključnega pomena za raziskave.
Dobro bi bilo vključiti čim večje število tako poklicnih kot prostovoljnih gasilcev, saj
večji kot je vzorec, bolj je reprezentativen. Na majhnem vzorcu težko dobimo statistično
pomembne rezultate. Predlagamo tudi, da bi bilo dobro v raziskave vključiti intervjuje,
torej kvalitativni način raziskovanja. Na ta način bi dobili osebne zgodbe gasilcev, ki bi
obogatile rezultate. Na splošno pa smo mnenja, da bi se moralo področje življenja
gasilcev raziskovati že zaradi tega, da sami ne bi razumeli obravnavanih tem kot »tabu
tem« ter bi občutili sprejetost in sproščenost pri izražanju le-teh. Strinjamo se z zapisom
Katarine Snoj Hrustek (2016, 33), ki pravi, da je pri gasilcih še vedno prisoten strah pred
kazanjem čustev in tem, da so šibki ter ranljivi. Gre za sindrom uniformiranih
uslužbencev, pri katerem gasilci zanikajo stres in redko priznajo, da rabijo pomoč.
Menimo, da bi bilo potrebno tem stvarem nameniti še veliko pozornosti, začeti pa pri
ozaveščanju in informiranju gasilcev.
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POVZETEK

Poklicni gasilci opravljajo intervencijski poklic in so pri svojem delu izpostavljeni raznim
nevarnostim. Njihovo delo zahteva stalno pripravljenost in predanost. Nenehna
izpostavljenost kriznim in stresnim situacijam pomeni ogromen vpliv na gasilčevo
življenje. Vpliv se kaže na telesni, čustveni, vedenjski ravni gasilca ter na področju
medsebojnih odnosov. Namen naše raziskave je bil preveriti, kakšen je vpliv stresa na
delovnem mestu, kakšno je ozaveščanje in izražanje čustev poklicnih gasilcev ob
doživljanju stresnih situacij na delovnem mestu ter njihov občutek samokontrole. Pri tem
nas je zanimalo tudi, kako se slednje povezuje z doživljanjem zadovoljstva s partnerskim
in družinskim življenjem. V raziskavi je sodelovalo 389 udeležencev, od tega je bilo 125
poklicnih gasilcev ter 264 prostovoljnih gasilcev. V raziskovalni del smo vključili
kontrolno skupino, torej prostovoljne gasilce. Namen je bil primerjati skupini gasilcev v
omenjenih značilnostih oz. pojavih in ugotoviti, ali med njima obstajajo statistično
pomembne razlike. Pri zbiranju podatkov smo najprej zastavili nekaj osnovnih
demografskih gasilskih vprašanj, nato pa uporabili štiri vprašalnike: Vprašalnik na čustva
usmerjenega spoprijemanja (EAC), Načrt samokontrole (SCS), Vprašalnik zakonskega
zadovoljstva (KMS) in Vprašalnik zadovoljstva z lastno družino (KFLS). Statistično
pomembna pozitivna povezanost se je v raziskavi pokazala med stresnostjo delovnega
mesta gasilcev in njihovim procesiranjem ter izražanjem čustev. Ugotovili smo tudi, da
višja zmožnost izražanja čustev poklicnih gasilcev pomeni večje zadovoljstvo v
partnerskem življenju. V primerjavi rezultatov med skupinama poklicnih in prostovoljnih
gasilcev pa smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike v doživljanju
stresnosti nekaterih intervencij in v določenih kriznih situacijah. Prostovoljnim gasilcem
predstavljajo le-te večji stres kot poklicnim gasilcem. Do statistično pomembnih razlik
med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci pa prihaja še pri občutku samokontrole. Izkazalo
se je, da imajo prostovoljni gasilci večji občutek samokontrole v primerjavi s poklicnimi
gasilci.
Rezultati so skladni s pregledano literaturo in dosedanjimi raziskavami, ki se navezjejo
na stresnost gasilskega dela. Delo je samo po sebi stresno in zahteva ustrezno
psihosocialno obravnavo. Gasilskemu poklicu in prostovoljnemu gasilskemu delu
namenjamo premalo pozornosti, predvsem z vidika strokovne pomoči. Med
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profesionalnimi gasilci je še vedno prisoten sindrom uniformiranih uslužbencev, kar
pomeni, da gasilci težko izrazijo čustva in težko priznajo, da potrebujejo pomoč. Zato so
mnogokrat spregledani in zapostavljeni. Večino stresnih in kriznih situacij dojemajo kot
običajen del poklica. O čustveni regulaciji in samokontroli v njihovem poklicu ni
raziskav, ki bi jim pomagale in narekovale, kako uspešno premagovati stres in
travmatične dogodke. Posledično pa tudi izboljševati medosebne odnose, tako v
partnerskem kot tudi družinskem življenju. Omenjene ugotovitve odpirajo nova vprašanja
in nakazujejo na pomembno področje, ki ga je potrebno dalje raziskovati zlasti z
namenom oblikovanja psihosocialnih intervenc za boljšo čustveno regulacijo,
spoprijemanje s stresom in kakovostnejše življenje tako poklicnih, kot tudi prostovoljnih
gasilcev.
Ključne besede: poklicni gasilci, prostovoljni gasilci, stres na delovnem mestu, krizne
situacije, čustveno spoprijemanje, samokontrola, zadovoljstvo v partnerskih odnosih,
zadovoljstvo v družinskih odnosih
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ABSTRACT

Professional fire-fighters pursue a profession that includes interventions and are thus
directly exposed to various kinds of danger. Their work demands regular stand-by duty
and commitment. Continuous exposure to crisis and stressful situations has a significant
impact on the life of fire-fighters. It is reflected at the physical, emotional, behavioural
level of a fire-fighter and in the field of interrelationships. The purpose of the study was
to examine the impact of stress at work, the level of awareness-raising and expressing
emotions of professional fire-fighters when experiencing stressful situations at work and
their sense of self-control. The study also addressed the issue how self-control is related
to experiencing satisfaction with partnership relationships and family life. It included 389
participants, of which 125 were professional fire-fighters and 264 voluntary fire-fighters.
The research work included a control group, i.e. voluntary fire-fighters. The purpose was
to compare the respective groups of fire-fighters in terms of the above-stated
characteristics or phenomena and to establish if there are any statistically significant
differences between them. In collecting data, several basic demographic fire-fighting
questions were asked, and then four questionnaires were used, namely: Questionnaire
related to Emotional Approach Coping (EAC), Self-Control Schedule (SCS), Kansas
Marital Satisfaction Scale (KMS), and Kansas Family Life Satisfaction Questionnaire
(KFLS). The statistical significant positive correlation was established between the
stressfulness of the post of fire-fighters and their processing and expressing emotions. It
was also established that greater ability of professional fire-fighters to express emotions
means greater satisfaction in partnership relationships. In terms of comparisons between
the groups, the results obtained indicate that there are statistically significant differences
between the respective groups of fire-fighters, namely: in experiencing stress in some
interventions and certain crisis situations. These interventions and crisis situations present
greater stress to voluntary fire-fighters compared to professional fire-fighters. There are
also statistically significant differences between professional and voluntary fire-fighters
with regard to the sense of self-control. It was established that voluntary fire-fighters have
a greater sense of self-control compared to the professional fire-fighters.
The results are consistent with the literature and researches which are related to the stress
of the fire-fighters work. Work is inherently stressful and requires appropriate
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psychosocial treatment. We do not have appropriate attention to the professional and
voluntary fire-fighters, especially in terms of professional assistance and help. The
»syndrome of uniformed employees« is still present among professional fire-fighters,
which means that they difficult express their emotions and rarely ask or admit that they
need help. Therefore, they are often overlooked and neglected. Most of stress and crisis
situations are perceived as a normal part of their profession. There are no researches or
results on emotional regulation and self-control in their profession, which can help them
dictate how to successfully deal with stress and trauma. Especially, how to improve
interpersonal relationships, in partner and family life. These findings open new questions
and point to an important area that needs to be further explored, in particular with a view
to designing psychosocial interventions for better emotional regulation, coping with stress
and a better quality of life for both groups, professional and volunteer fire-fighters.
Key words: professional fire-fighters, voluntary fire-fighters, stress at work, crisis
situations, emotional coping, self-control, satisfaction with partnership relationships,
satisfaction with family relationships
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PRILOGE

Priloga 1
Vprašanja, ki se nanašajo na gasilsko delo, ki ga opravljate (poklicno ali prostovoljno):
1. Sem:
prostovoljni gasilec/prostovoljna gasilka
poklicni gasilec/poklicna gasilka
2. Koliko časa opravljate gasilski poklic (poklicni gasilec) oziroma gasilsko delo v
PGD (prostovoljni gasilec)?
Manj kot 1 leto
1 leto
2–3 leta
4–6 let
7–9 let
10–19 let
20 let in več
3. Kateri čin označuje vaš položaj v poklicnem gasilstvu?
Pripravnik za gasilca
Mlajši gasilec
Gasilec
Starejši gasilec
Vodja skupine
Poveljnik oddelka
Starejši poveljnik oddelka
Poveljnik voda

i

Starejši poveljnik voda
Poveljnik čete
Starejši poveljnik čete
Poveljnik bataljona
Starejši poveljnik bataljona
Poveljnik brigade
Starejši poveljnik brigade
Poveljnik javne gasilske službe
13. Ocenite na splošno, kako stresno je delo gasilca?
Ni stresno
Nekoliko stresno
Srednje stresno
Stresno
Zelo stresno

14. Kako stresne so za vas spodaj naštete intervencije?
1
2
intervencija intervencija
ne povzroča povzroča
stresa
blag stres
Požar
Potres
Poplava
Druge naravne nesreče
(zemeljski plaz, žled, toča ...)
Prometna nesreča
Drugo:

15. Kako stresna je za vas vožnja na intervencijo?
Ni stresna
ii

3
intervencija
povzroča
srednje
močan stres

4
intervencija
povzroča
močan stres

5
intervencija
povzroča
izjemno
močan stres

Nekoliko stresna
Srednje stresna
Stresna
Zelo stresna
16. Kako stresne so za vas spodaj naštete situacije?
1
situacija
ne
povzroča
stresa

2
situacija
povzroča
blag stres

3
situacija
povzroča
srednje
močan
stres

4
situacija
povzroča
močan
stres

5
situacija
povzroča
izjemno
močan
stres

Priča nenadni in tragični smrti v
prometu in požarih (indirektni stres)
Nudenje nujne medicinske pomoči
Nevarnost osebne poškodbe na
intervenciji
Srečanje s hudo poškodovanimi
Nepredvidljive situacije pri naravnih
nesrečah
Vodenje reševalne akcije in
usmerjanje drugih interventnih služb
Srečanje
z
žalujočimi
in
prestrašenimi svojci žrtev
Reševanje psihično nestabilnih oseb
pri poskusih samomora
Posredovanje pri nasilju v družini
Nočno delo
17. Ali vas je že kdaj doletela kakšna poškodba/nezgoda na delovnem mestu
oziroma ste bili soudeleženi v nezgodi med izvajanjem svoje službene dolžnosti?
(Možnih je več odgovorov.)
Ureznina ob uporabi motorne žage ali žage za rezanje pločevine
Padec z dvižne lestve ali pri delu na višini
Opeklina, oparina, nevarnost eksplozije (stik z odprtim ognjem)
Kemična opeklina (razlitja nevarnih snovi)
Zastrupitev s strupenimi plini in parami
Poškodba z električnim tokom

iii

Toplotna obremenitev
Dihalna/respiratorna obremenitev
Drugo:___________________________________________________
18. Koliko stresnih dogodkov ste doživeli na delovnem mestu v preteklem letu
(število)? _________________
19. Ste imeli kdaj pomisleke o tem, da bi zamenjali poklic?
Da
Ne
20. Menite, da vaš poklic vpliva na vaše zasebno življenje?
Sploh ne vpliva
Občasno vpliva
Vpliva
Zelo močno vpliva

iv

PRILOGA 2

Razsevni diagram čin poklicnih gasilcev in samokontrola

Razsevni diagram trajanje/čas zaposlitve poklicnih gasilcev in ozaveščanje čustev

v

Razsevni diagram trajanje/čas zaposlitve poklicnih gasilcev in izražanje čustev

Razsevni diagram stresnost dela poklicnih gasilcev in ozaveščanje čustev

vi

Razsevni diagram stresnost dela poklicnih gasilcev in izražanje čustev

Razsevni diagram stresnost dela poklicnih gasilcev in samokontrola

vii

Razsevni diagram ozaveščanje čustev in zadovoljstvo s partnerskim odnosom

Razsevni diagram izražanje čustev in zadovoljstvo s partnerskim odnosom

viii

Razsevni diagram ozaveščanje čustev in zadovoljstvo z družinskim odnosom

Razsevni diagram izražanje čustev in zadovoljstvo z družinskim odnosom

ix

Razsevni diagram samokontrola in zadovoljstvo s partnerskim odnosom

Razsevni diagram samokontrola in zadovoljstvo z družinskim odnosom
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