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POVZETEK
Pravosodni policisti v sistemu zagotavljanja državne varnosti poleg policije opravljajo
posebne naloge, in sicer preprečitev pobegov zaprtih oseb, vzdrževanje reda in discipline,
poleg tega pa so vključeni še v proces resocializacije zaprtih oseb. Vsakodnevno so
izpostavljeni zaprtim osebam in s tem stresnim situacijam v odnosu z njimi, ne gre pa
zanemariti še internih odnosov, to je odnosov s sodelavci in nadrejenimi, ki ravno tako
lahko povzročajo stres, kakor tudi posebni delovni pogoji, ki jih ta poklic zahteva.
Pregled in študija literature kažeta, da je stres pravosodnih policistov na delovnem mestu
že stalnica, glede ugotovitev pa se izvedene raziskave razlikujejo v prvi vrsti od
raziskovalnih vprašanj raziskovalca, sistema izvrševanja kazni zapora, zasedenosti
zavodov za prestajanje kazni zapora ter od notranje organizacije posameznega zavoda.
Magistrska naloga, ki iz teoretične zasnove prehaja k empiričnemu delu, predstavlja
možne dejavnike stresa pri delu pravosodnih policistov, njegove posledice in aktivnosti za
zmanjševanje poklicnega stresa s strani posameznika in s strani Uprave Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Izvedena raziskava v petih slovenskih zavodih
za prestajanje kazni zapora, v kateri je sodelovalo 240 pravosodnih policistov, je
pokazala, da možni dejavniki stresa statistično pomembno napovedujejo stres, nekateri
izmed njih celo prispevajo k pojasnjevanju stresa, prav tako pa naloga na podlagi
ugotovitev raziskave podaja predloge za izboljšave tako od raziskovalca kot tudi od
pravosodnih policistov.
Ključne besede: stres, poklicni stres, dejavniki poklicnega stresa, zmanjševanje stresa,
pravosodni policisti, zavodi za prestajanje kazni zapora, Uprava Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij.
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SUMMARY

STRESS AT WORKPLACE AMONG JUDICIAL PRISON OFFICERS

In the system of national security beside police, the judicial police officers carry out a
specific task, namely to prevent escapes of prisoners, the maintenance of order and
discipline, etc. In addition they are involved in the process of social rehabilitation of the
prisoners. They are daily confronted with the prisoners and stressful situations that can
occur within this profession and direct confrontation with prisoners; the internal relations,
that is, relationships with colleagues and superiors, may also be a stress factor, as well as
the specific working conditions that this profession requires.
A review and study of the literature of the field indicate that stress in the workplace of the
judicial officers is a regular feature. Findings are based on different researches which
differ primarily from the research questions of the researcher, the penitentiary system,
occupancy of the penitentiary institutions and the internal organization of each institution.
Master's thesis, which passes from theoretical concepts to empirical work, presents
potential stress factors in the work of the judicial police officers, their consequences and
the actions for reducing the occupational stress by the individual and by the Prison
Administration of the Republic of Slovenia. Research was carried out in the five Slovenian
prisons and included 240 judicial police officers; it revealed that the possible stress factors
significantly predict stress, some of them even contribute to the clarification of stress.
Based on the findings the thesis puts forward some proposals for the improvement by the
researcher and by the judicial police officers.
Key words: stress, occupational stress, occupational stress factors, stress reduction,
judicial police officers, prisons, Prison Administration of the Republic of Slovenia
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1 UVOD
Od začetka 21. stoletja se poleg »mobbinga« precej govori tudi o stresu na delovnem
mestu, ki je v razvoju managementa človeških virov dobil svoje mesto, saj intenziteta
stresa vpliva na delovanje slehernega javnega ali zasebnega podjetja, zavoda ali
podobne organizacije. Institucije, ki so izrazito hierarhično organizirane in represivno
usmerjene, so poleg drugih, sicer dinamično usmerjenih organizacij veliko bolj podvržene
stresu zaposlenih. Sem uvrščamo tudi pravosodne policiste, zaposlene v zavodih za
prestajanje kazni zapora, ki so dnevno v neposrednem stiku z zaprtimi osebami,
posledično pa so delovni dnevi polni različnih stresnih situacij in napetosti, kar pri mnogih
rezultira v telesne in duševne posledice; k temu prispevajo še slabi delovni pogoji in slabi
odnosi s sodelavci, neprimerno kadrovanje pravosodnih policistov (izbor neprimernega
kandidata za ta poklic), pomanjkanje finančnih sredstev za učinkovito izobraževanje in
usposabljanje ter pomanjkanje pravosodnih policistov, posebej v zdajšnjih časih, ko
kriminaliteta narašča in se zavodi soočajo s prostorsko stisko. Opisano povzroča
nezadovoljstvo s službo in željo po menjavi le-te, nezadovoljstvo pa se širi med sodelavce
ter na koncu še v zasebno življenje pravosodnih policistov.
Namen magistrske naloge je na podlagi teoretičnih opredelitev s področja stresa in
poklicnega stresa prikazati problematiko dela pravosodnih policistov z vidika stresa in
njegovih posledic, možne dejavnike in ukrepe za obvladovanje in zmanjševanje stresa
tako z vidika posameznika kot z vidika pristojnega državnega organa.
V Sloveniji so se proučevanja težav pri delu pravosodnih policistov usmerila predvsem na
proučevanje delovne klime in zadovoljstva pri delu, področje stresa in njegovega
obvladovanja pri pravosodnih policistih pa ostaja slabo raziskano. Zato so osrednji cilji
magistrske naloge ugotoviti možne vzroke stresa pri pravosodnih policistih in njegove
posledice ter ugotoviti ali zavodi za prestajanje kazni zapora v sklopu izobraževalnih
seminarjev pravosodnim policistom sploh omogočajo izobraževanje iz konkretne
problematike oziroma kako skrbijo za njihovo fizično in psihično zdravje.
Na podlagi navedenega bomo v magistrski nalogi preverili naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Problematika poklicnega stresa pri pravosodnih policistih ima širše, svetovne
razsežnosti, saj se pravosodni policisti po vsem svetu soočajo z enakimi ali s podobnimi
stresorji in posledicami poklicnega stresa.
Hipoteza 2: Nezadostna usposobljenost novih pravosodnih policistov, odnosi z zaprtimi
osebami, odnosi z nadrejenimi ter delovni pogoji so poglavitni dejavniki za pojav stresa pri
pravosodnih policistih.
- Hipoteza 2 a: Neizkušenost novih pravosodnih policistov in pomanjkanje
mentorstva pri uvajanju in usposabljanju novih pravosodnih policistov pomembno
prispevata k zaznani stopnji stresa.
- Hipoteza 2 b: Neposredni kontakti z zaprtimi osebami, kot so samomori, poskusi
samomorov, samopoškodbe zaprtih oseb, strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo,
1

-

-

sodelovanje v procesu resocializacije zaprtih oseb, strah pred fizičnim napadom
zaprte osebe, verbalno nasilje zaprte osebe in strah, da zaprta oseba ne pobegne,
pomembno prispevajo k zaznani stopnji stresa.
Hipoteza 2 c: Neupoštevanje želja, predlogov in idej s strani nadrejenih,
neupoštevanje želja v zvezi z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem,
izključenost iz procesa sprejemanja odločitev, odsotnost možnosti samoodločanja,
onemogočanje napredovanja, preveč nadzora s strani nadrejenih, konstantno
izvrševanje ukazov ter odnosi in komunikacija z nadrejenimi pomembno prispevajo
k zaznani stopnji stresa.
Hipoteza 2 d: Preobremenjenost z delom, pogostost bolniških odsotnosti
sodelavcev, nezadostno število pravosodnih policistov, nadurno delo in delo ob
dnevih prostih dela, neurejen delovni čas, delo zunaj zavoda za prestajanje kazni
(spremstva in straže) pomembno prispevajo k zaznani stopnji stresa.

Hipoteza 3: Pravosodni policisti so zaradi stresnega dela bistveno bolj izpostavljeni
zdravstvenim težavam ter so velikokrat nezmožni vzdrževati pristne socialne odnose v
krogu družine in prijateljev.
- Hipoteza 3 a: Pravosodne policiste po različnih zavodih za prestajanje kazni v
Sloveniji težijo iste psihofizične težave.
- Hipoteza 3 b: Obstaja linearna povezanost med zaznanim stresom in dejstvom, da
so pravosodni policisti z nastopom službe začeli uživati alkohol, tobačne izdelke in
psihotropne substance.
- Hipoteza 3 c: Kvaliteta zasebnega življenja pravosodnih policistov se je po
zaposlitvi v zavodu za prestajanje kazni spremenila na slabše.
V magistrski nalogi smo uporabili naslednje metode:
- deskriptivno metodo, ker je bilo potrebno zbrati in presoditi številno literaturo, pri
čemer smo se posvetili strokovnim prispevkom strokovnjakov in poznavalcev s
področja stresa in poklicnega stresa,
- metodo analize, ki je pripomogla k iskanju dejstev, ki pričajo, da se pravosodni
policisti soočajo s poklicnim stresom, pri čemer smo poudarili predvsem pretekle
raziskave (tuje) s področja stresa in zadovoljstva z delom pravosodnih policistov,
- metoda intervjuja, s katero smo pridobili okvirne podatke o razmerah na delovnem
mestu pravosodnih policistov v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor (izbirni
postopek za zasedo delovnega mesta, delovni pogoji, narava dela, težave, s
katerimi se soočajo) in je kasneje skupaj s temeljno literaturo služila kot podlaga
za sestavo ključnih vprašanj v anketnem vprašalniku,
- anketno metodo, s katero smo pridobili podatke, na podlagi katerih lahko
sklepamo o dejavnikih in posledicah poklicnega stresa pri pravosodnih policistih v
Republiki Sloveniji.
Predmetna naloga sestoji iz sedmih poglavij, pri čemer uvodno poglavje zajema
opredelitev problematike in predmeta raziskovanja, postavitev hipotez, hkrati pa
opredelimo namen in cilje raziskovanja na osnovi pomembnejših, že opravljenih raziskav
ter določimo metode raziskovanja.
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Drugo poglavje obravnava pojem stresa s pomembnejšimi opredelitvami, kdaj in kako se
stres pojavlja, kakšni so vzroki, znaki in posledice, razvrstitev stresorjev v pomembnejše
skupine, vse z namenom predstavitve kompleksnosti pojava in sklepanja na tej osnovi o
poklicnemu stresu v nadaljevanju magistrske naloge.
Tretje poglavje se ukvarja s poklicnim stresom, torej s stresom na delovnem mestu,
obravnava njegove vzroke in posledice s pomočjo prispevkov številnih avtorjev. Stres se
namreč pojavlja na delovnem mestu, zato poglavje obravnava poglavitne vzroke stresa v
delovnem okolju, kako se pojavljajo in kakšne so posledice.
Četrto poglavje zajema predstavitev poklica pravosodnega policista, začenši s postopkom
izbire kandidatov, s poudarkom na testih psihofizičnih sposobnosti kandidatov ter kasneje
pravosodnih policistov, pri čemer sta teste, ki se uporabljajo pri ugotavljanju teh lastnosti,
predstavila zavodski psiholog in specialist klinične psihologije, ki sta nenazadnje
odgovorila še na vprašanja v zvezi z dobljenimi rezultati testiranj. V nadaljevanju poglavja
je predstavljeno še šolanje, usposabljanje, nadaljnje izobraževanje ter celoten nabor
nalog, ki jih pravosodni policisti morajo opravljati v okviru svojega poklica.
V petem poglavju so predstavljene tuje raziskave s področja poklicnega stresa
pravosodnih policistov, iz katerih izhaja, da dosega poklicni stres pri tem profilu
zaposlenih mednarodne razsežnosti, razlikuje se le v manifestaciji, ki je odvisna od
sistema izvrševanja kazni zapora in notranje organizacije posameznih zavodov za
prestajanje kazni. Z njihovo pomočjo smo izluščili morebitne dejavnike poklicnega stresa
pri pravosodnih policistih ter jih s pomočjo pomembnejših prispevkov številnih avtorjev
podrobneje predstavili v posameznih podpoglavjih.
Šesto poglavje predmetne naloge uvodoma predstavlja zavode za prestajanje kazni v
Republiki Sloveniji iz vidika njihove organiziranosti in kadrovske strukture ter v
nadaljevanju zajema prikaz in interpretacijo podatkov, dobljenih s pomočjo ankete in na tej
podlagi preveritev postavljenih hipotez, to je njihova potrditev ali ovrženje, kakor tudi
predlogov za izboljšanje stanja.
V sedmem poglavju so predstavljene sklepne ugotovitve.
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2 SPLOŠNO O STRESU
Moderno življenje zahteva od človeka vedno več energije, iznajdljivosti, hitrih reakcij,
borbenost, zavzetost in ambicioznost, ne samo pri delu, temveč na različnih življenjskih
področjih, saj se nenazadnje borimo za obstoj bodisi na delovnem mestu ali v družinskem
in širšem življenjskem krogu. Ljudje ga občutimo na različne načine, kar je odvisno od
osebnosti vsakega posameznika, okolja in situacij, v katerih se znajde, ter nenazadnje od
njegove sposobnosti obvladovanja različnih življenjskih situacij. V zvezi s tem stres na
nekatere deluje pozitivno, ga potrebujejo za doseganje zastavljenih ciljev, na druge pa
negativno oziroma ga zaznajo kot destruktivno občutenje. Pri enih in drugih problem
nastane takrat, ko je stresa toliko preveč, da le-ta prinaša tako psihične kot fizične
posledice. Zato je pomembno, da znamo stres prepoznati, razvijemo trdnost za odzivanje
na različne življenjske situacije, se ga naučimo preventivno obvladovati oziroma
premagovati.
Stres je fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi
in privaditi na notranje in zunanje stresorje (Tekavčič Grad, 2012). Literatura o stresu – o
definicijah, simptomih, prepoznavanju, obvladovanju, premagovanju, posledicah − je
tekstovno in slikovno razmeroma bogata. Kot bomo videli v naslednjih poglavjih, se
najpogosteje ta pojav opredeljuje kot subjektiven, oseben odziv na dražljaje iz okolja
(Brejc, 2004, str. 88). Glede na številčnost definicij in modelov bomo v prihajajočih
poglavjih predstavili teoretično zasnovo stresa, njegove simptome ter dejavnike, kako ga
prepoznavamo in obvladujemo ter kakšne posledice povzroča.

2.1
2.1.1

STRES V TEORIJI
ZGODNJE OPREDELITVE STRESA

Koncept stresa je po Doubletu (v: Cooper in Dewe, 2004, str. 1) »vir neizmernega
zanimanja«, kar pa ne sme zaslepiti dejstva, da se je izraz postopoma razvijal že stoletja,
če ne celo tisočletja in je bilo »njegovo odkritje v 20. stoletju le nekakšno 'reodkritje'«
(Cassidy v: Cooper in Dewe, 2004, str. 1). Vsled te razlage pridemo v literaturi do
navedbe, da izraz »stres« izhaja iz latinske besede »stringere«, ki v dobesednem prevodu
pomeni »zvezati trdno«, pri čemer gre za mero, do katere se telo zmore upirati določeni
sili ali vplivu (Humprey v: Tušak in Masten, 2008, str. 4), prvič pa je bil izraz uporabljen v
17. stoletju, in sicer v fiziki za označevanje mehanske obremenitve ter pomeni zunanji
pritisk, napetost, obremenitev nekega predmeta (Newhouse v: Treven, 2005, str. 14). Ta
definicija je hkrati pomenila, da zunanja sila vzbuja napetost v predmetu, ta pa skuša
ohraniti svojo nedotakljivost tako, da se upira moči te sile (Spielberger v: Tušak in Masten,
2008, str. 4).
Še pred Seylom, ki se mu pripisuje zasluga za prvotno definicijo stresa, je ameriški
fiziolog Walter Cannov na poskusih z živalmi dokazal vlogo simpatičnega živčnega
sistema in adrenalnega sistema pri določanju fiziološke narave odziva na stresorje
(Cannon v: Tušak in Masten, 2008, str. 8), in sicer tako, da je živali pa tudi ljudi izpostavil
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različnim stresnim dejavnikom, npr. hudemu mrazu, pomanjkanju kisika, čustvenim
motnjam ipd., in tako opazoval spremembe v njihovih notranjih bioloških procesih. Sklepal
je, da so bili poskusni organizmi zaradi motenj v homeostazi v »stresnem stanju«.
Poskusnim organizmom se je pospešil srčni utrip, povišal se je krvni pritisk, povečala se je
količina glukoze v krvi, pospešilo in poglobilo se je dihanje, spremenila se je količina krvi v
posameznih organih (npr. v mišicah je narasla, v koži je vpadla) itd. Na ta način se je
mobilizirala energija, ki jo je organizem uporabil, da se je z ogrožajočo situacijo spoprijel
ali pa se je umaknil iz nje. Cannon je zato to reakcijo organizma poimenoval »boj ali beg
odziv« (angl. »fight-or-flight response«). Cannon je zaključil, da je ta odziv negativen v
primeru, ko je organizem dlje časa izpostavljen stresu, saj se takrat ne more primerno
odzvati. V tem primeru je fiziološko vzburjenje dolgotrajno, kar vodi v resne zdravstvene
težave (Taylor v: Zdešar, 2007, str. 2).
Slika 1: "Boj ali beg" odziv

Vir: prirejeno po: Michael (2001).
Primer Cannonove ugotovitve ponazorimo s sliko 1: hipotalamus preko hipofize spodbudi
nadledvični žlezi, da povečata izločanje hormonov, in sicer adrenalina, noradrenalina in
kortizola. Le-ti sprožijo niz dogajanj, ki telo pripravijo na »boj ali beg«: poveča se srčni
utrip, pospeši se dihanje, krvni tlak naraste, v kri se sprošča »gorivo« za mišice, hkrati pa
se kri iz manj pomembnih organov preseli v življenjsko pomembne, ki jih potrebujemo za
boj ali beg (Hrovatin, 2005).
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2.1.2

SEYLEV MODEL STRESA

Medicina je tista veda, kjer je bil izraz stres prvič sploh opredeljen, in sicer po zaslugi
Seyle Hansa (v bistvu je nadaljeval Cannonovo teorijo), ki velja za »očeta« koncepta
stresa, saj je pri svoji raziskavi pri iskanju novega spolnega hormona po naključju odkril,
da na tkivu nastanejo poškodbe kot odziv na vse škodljive dražljaje. Pojav je naprej
imenoval splošni prilagoditveni sindrom (angl. General adaptation syndrom – GAS),
desetletja kasneje pa je vpeljal pojem stresa v svoja pisna dela (Treven, 2005, str. 17). Za
GAS so značilne tri faze: alarm, odpor in izčrpanost. V prvi fazi zunanji stresor sproži
notranji stresni sistem v telesu. Pojavijo se številne fiziološke in kemične reakcije, kot na
primer izločanje adrenalina, pospešeno dihanje, hitrejši srčni utrip in zvišan krvni pritisk.
Če stresor še naprej deluje, pride do druge faze, v kateri telo pozove posamezni organ ali
sistem, da se odzove na stres. Če stresor deluje dalj časa, lahko prilagoditveni
mehanizem odpove in nastopi tretja faza, izčrpanost. Ko pride do tega, obstaja možnost
vrnitve v prvo fazo in cikel se spet začne, le z obremenitvijo drugega organa oziroma
sistema ali pa oseba umre (Seyle, 1950, str. 1383–1384). Slikovno GAS ponazarja slika 2.
Slika 2: Splošni prilagoditveni sindrom (GAS)

Vir: Izboljšanje delovnega okolja Primorske (2012).
Seylev GAS model je imel poglavitno vlogo pri pojasnitvi povezave med stresom in
boleznimi, pri čemer pa ni mogoče pojasniti razlik pri razvoju od stresa do bolezni, ker
namreč ne zbolijo vsi ljudje, ki imajo stresno življenje.
Seyle torej definira stres kot nespecifičen odziv telesa na zahteve, ki se dogajajo. Stres
zajema mobilizacijo telesnih virov za odgovor na različne dražljaje – stresorje, pri čemer ti
odzivi vključujejo različne fiziološke in kemične spremembe v telesu. Iz tega sledi, da je
stres stanje, v katerem se posameznik nahaja, povzročajo pa ga internalni ali eksternalni
faktorji, ki povzročajo težave v prilagajanju in zahtevajo od posameznika veliko truda, da
ohrani ravnotežje med sabo in zunanjim okoljem (Tušak in Masten, 2008, str. 4). Kosović
delno izpodbija Seylevo teorijo kot preveč generalno in splošno, češ da lahko zadovolji
samo del interesa za stres in to tisti, ki se nanaša na manifestacijo sindroma stresa. V
vsakem primeru, celotna slika stresa ni mogoča z zunanjim procesom prilagoditve. Zato ni
neobičajno zagotovilo, da se lahko z manifestacijami, ki jih proizvajajo, merijo intenzivnosti
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adaptacijskega sindroma. Procesi adaptacije in adaptacije bolezni se morajo danes
uveljaviti kot neizogibne predpostavke novega koncepta medicinske teorije in prakse. Pri
opredelitvah stresa in ugotovitvah njegove pojavne oblike je eden izmed perečih
problemov prav skrivnost v odkrivanju stresa. Verodostojna slika stresa ni v zunanji ali v
vidni obliki, ampak je izraz notranjega dogajanja v samem razvoju osebnosti. In če bi se
malce bolj preprosto izrazili, bi lahko rekli, da se sama slika stresa ne dogaja od zunaj,
ampak od znotraj in da je bolj nevidna kot očitna. To je razumljivo takrat, ko se ve, da je
stres nespecifičen »odgovor« organizma, izzvan s prijetnimi in neprijetnimi stimulacijami
(Kosović, 1989, str. 12−13).
Kosović pa sicer definira stres kot odgovor na stimulanse različnih vrst in ne kot navadno
reakcijo na živčno napetost. Opažen je tudi pri najnižjih življenjskih bitjih, celo v
rastlinskem svetu, ki pa sicer nima živčnega sistema. Svojo trditev ponazarja s primerom
kaktusa. Pravi, da je kaktus nekoč odnesel iz terase v sobo, da bi ga obvaroval pred
hladnimi temperaturami. Kaktus je doživel stres: listje se je začelo sušiti in odpadati. Na to
ga je postavil nazaj na prejšnje mesto, torej na teraso; takrat si je kaktus opomogel
(Kosović, 1989, str. 11).
2.1.3

HOLMESOV IN RAHEJEV MODEL STRESA

Holmes in Rahe sta menila, da so spremembe oziroma življenjski dogodki − bodisi
pozitivni bodisi negativni − tisti, ki bremenijo prilagoditvene kapacitete človeka ter
zahtevajo fiziološke in psihološke napore, zaradi katerih pride do somatskih obolenj,
anksioznosti in depresije (po Tušak in Masten, 2008, str. 11).
Na osnovi navedenega sta leta 1967 izdelala model oziroma t.i. »lestvico socialne
prilagoditve« (angl. »Social Readjustment Rating Scale – SRRS«), ki vsebuje 43
življenjskih dogodkov, ki povzročajo stres, in le-te na lestvici ocenila od 1 do 100, pri
čemer sta ugotovila, da so ljudje, ki se znajdejo na vrhu lestvice, veliko bolj dovzetni za
bolezni, povzročene zaradi stresa. Na vrhu lestvice se nahaja smrt zakonca, sledijo:
razveza, ločeno življenje, smrt družinskega člana, poškodba ali bolezen, poroka itd. Na
osnovi vrednosti posameznega stresnega dogodka, ki sta mu jo pripisala, sta sestavila še
sistem točkovanja v štirih skupinah (tabela 1):
Tabela 1: Sistem točkovanja

0–150
150–199

ni izrazitejših težav
manjše težave

200–299

zmerne težave

300 +

resne težave

Vir: Pastorino in Doyle - Portillo (2010, str. 412).
Ena izmed kritik lestvice je ta, da ne smemo samo šteti, koliko teh stresnih dogodkov je
posameznik v določenem letu doživel, temveč je potrebno upoštevati še spremenljivke,
kot so prostovoljna ali neprostovoljna narava življenjskih sprememb, zaželenost oziroma
nezaželenost teh sprememb in ali so te življenjske spremembe načrtovane ali ne. Kot
primer pravkar navedenega lahko vzamemo dva zakonca, ki se bosta ločila, pri čemer je
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odločitev tistega partnerja, ki najavi svojo odločitev, prostovoljna, želena in načrtovana.
Istočasno pa drugi partner doživlja ravno nasprotno. Konkreten primer ponazarja
intenziteto ali količino stresa, ki je v konkretni situaciji zelo različna od posameznika do
posameznika, iz česar sledi, da lestvica podaja le grob indeks dovzetnosti za bolezni,
povzročene zaradi stresa (po Pastorino in Doyle – Portillo, 2010, str. 412).
Payne & Walker (v Tušak in Masten, 2008, str. 13) še dodajata, da model poudarja večje
stresorje oziroma življenjske dogodke, sodobne raziskave pa kažejo predvsem
povezanost vsakodnevnih nadlog in skrbi z zdravjem, vendar še ni povsem jasno, ali je
usodna količina nadlog ali pomen, ki jim ga človek pripiše.
2.1.4

TRANSAKCIJSKI MODEL LAZARUSA IN FOLKMANA

Do snovanja t.i. transakcijskega modela Lazarusa in Folkmana sta se v teoriji razvila dva
temeljna pogleda na stres, in sicer je prvi izhajal iz človekovega okolja ter je stres
opredelil kot nevarne, potencialno škodljive ali neprijetne zunanje okoliščine ali stanja
(stresorji), ki povzročajo stresne reakcije, drugi pa je izhajal iz človeka in kot povzročitelje
stresa opredelil notranja razmišljanja, presoje, čustvena stanja in psihične procese.
Lazarus in Folkman sta navedena pogleda vsebinsko prepletla in stres opredelila kot
posebno vrsto transakcije med človekom in njegovim okoljem (Spielberger v: Zdešar,
2007, str. 4).
Avtorja sta menila, da je interpretacija stresnih dogodkov pomembnejša od dogodkov
samih. Gre za percepcijo možne škode, groženj in izzivov, kar skupaj s posameznikovo
zmožnostjo spoprijemati se z različnimi dogodki določa njegovo zmožnost spoprijemati se
s stresom (npr. če posameznik izgubi zaposlitev in nima dovoljšnjih veščin ali možnosti,
da se takoj ponovno zaposli, je lahko to zanj veliko bolj stresno kot pa za nekoga, ki ob
izgubi zaposlitve že aktivno išče novo). Tako sta se avtorja pri snovanju t.i. kognitivnega
transakcijskega modela stresa usmerila v ugotavljanje, kako posameznik oceni stresno
situacijo in kako se z njo spoprime (Curtis, 2000, str. 131). Lazarus in Folkman pri tem
ločita tri ocene oziroma evalvacije. Primarna ocena vključuje opredelitev, ali je trenutna
situacija stresna ali ne, pri čemer se v okviru primarne ocene analizira, ali situacija
oziroma dogodek pomeni t.i. grožnjo, je stresna ali pa učinkuje blagodejno. V drugem
primeru ne gre za stresno situacijo, prvi primer pa privede do sekundarne ocene, kjer
posameznik oceni, ali se bo s situacijo oziroma s t.i. grožnjo lahko spopadel ali ne.
Pravkar opisano poenostavljeno ponazarja slika 3.
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Slika 3: Transakcijski model Lazarusa in Folkmana

Vir: po Lazarus in Folkman (1984, str. 315–316)
Odnos med primarno in sekundarno oceno določa posameznikovo subjektivno doživljanje
stresa. Kadar posameznik oceni stresno situacijo kot škodljivo in grozečo ter hkrati oceni,
da so njegove strategije spoprijemanja z njo nezadostne, občuti visoko stopnjo stresa.
Situacijo spremljajo negativna čustva, posameznik se počuti nemočno in preobremenjeno.
Kadar pa posameznik oceni, da se s stresno situacijo lahko spoprime brez težav in mu je
ta hkrati tudi izziv, občuti minimalno stopnjo stresa, kar spremljajo čustva prijetnega
vznemirjenja in pričakovanja (Cartwright in Cooper v: Zdešar, 2007, str. 4).
Lazarus in Folkman (v Tušak in Masten, 2008, str. 16–17) še navajata, da se posamezniki
različno odzivajo na stres, kar je odvisno o njihovih osebnostnih lastnosti, kot so
optimizem in samozaupanje, pozitiven občutek lastne vrednosti, učinkovitosti,
interpersonalne spretnosti, sproščenost in neobremenjenost.
2.1.5

MODEL OBRNJENE U KRIVULJE

Teorijo ali model obrnjene U krivulje sta zasnovala Robert Mearns Yerkes in John
Dillingham Dodson, s čimer sta ponazorila povezanost med stresom (vzburjenje) in
zmogljivostjo opravljanja naloge. Pravita, da je naloga opravljena z optimalno
zmogljivostjo takrat, ko obstaja optimalni nivo vzburjenja in obratno; pri najnižjem nivoju
vzburjenja je naloga opravljena z najnižjo zmogljivostjo (Reevy, 2010, str. 592), kar
ponazarja slika 4.
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Slika 4: Stres in zmogljivost

Vir: Reevy (2010, str. 593).
Faza vzburjenja je lahko mišljena tudi kot emocija ali motivacija, kar pomeni, da prehod iz
najnižje točke vzburjenosti (nizka) v zmerno fazo (srednja) povzroči izboljšanje
efektivnosti pri opravljanju naloge, vendar če prehod doseže maksimalno stopnjo (visoka)
vzburjenosti, lahko negativno vpliva na zmogljivost. Model ponazarja to, da mora nekdo, ki
se npr. pripravlja na izpit, doseči zmerni nivo vzburjenosti, pri čemer pa višek ali preveč
vzburjenosti poslabša njegovo zmogljivost. Navedenemu modelu so nekateri raziskovalci
podali očitke, npr. Bäumler očita, da raziskave ne dajejo trdnega dokaza, kateri bi bil
konstanten ali vsaj predvidljiv najboljši nivo oziroma točka vzburjenosti, medtem ko Mendl
očita, da je model preveč širok in posplošen (Reevy, 2010, str. 594). Tudi raziskovalec
Levi je v preverjanju vzdržnosti te teorije preverjal odnos med stresom in vzburjenjem in
ugotovil, da tako previsok kot prenizek nivo vzburjenja za posameznika predstavljata
stres, pri čemer velja, da bolj kot se posameznik oddaljuje od optimalnega nivoja
vzburjenja, višji je zaznani stres (Tušak in Masten, 2008, str. 17).
Teorijo obrnjene U krivulje lahko povežemo s prijaznim in škodljivim stresom oziroma z
eustresom in distresom.
Pozitivni stres ali eustres povzročajo pozitivni dogodki v posameznikovem življenju, kot so
npr. sanjska služba, rojstvo otroka, zmaga na tekmovanju ipd., ki posameznikom dajejo
prijetna in vznemirljiva občutenja. Pozitivni stres je prav tako dobrodošel pred ali pri
opravljanju kakšne naloge, saj daje ljudem občutek, da bodo nalogo opravili ali situacijo
obvladali optimalno. Še več, ravno zaradi boljše učinkovitosti in višje stopnje zmogljivosti
ljudje »iščejo« ta tip stresa, saj jim daje najvišjo stopnjo koncentracije bodisi pri pripravah
na izpit bodisi pri dokončanju projektov, pri katerih jih vežejo roki. V stanju pozitivnega
stresa je tudi nivo adrenalina zelo visok, kar ponovno zagotavlja optimalno obvladanje
nastale situacije (Roy, 2005, str. 45). Znaki pozitivnega stresa so povečana kreativnost in
produktivnost, občutek veselja in dobrega psihofizičnega počutja ter povečana odpornost
na nalezljive bolezni − na virozo, prehlade ipd. (Djonon, 2009). Iz navedenega sledi, da je
stres v določeni meri potreben in blagodejen.
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Negativni stres ali distres oziroma tudi »škodljivi stres«: izraz je vpeljal Seyle, ko je želel
pojasniti razliko med »normalnim«, vsakdanjim stresom in stresom, ki povzroča negativne
posledice (Looker in Gregson v: Zdešar, 2007, str. 6). To je tisti stres, ki ga večina ljudi
doživlja kot neprijetno občutenje. Do distresa pride takrat, ko je človekovo ustaljeno
življenje, tudi rutina, konstantno moteno oziroma ko se poskušamo čim hitreje prilagoditi
novim situacijam ali pa jih ne moremo povsem nadzirati. V takih situacijah se poveča
delovanje hormona kortizola, ki omogoča dolgotrajno pridobivanje in vzdrževanje energije
iz telesnih zalog. Izločanje tega hormona spremljajo občutki žalosti, izgube nadzora,
zbeganosti, predaje, depresivnosti in zaviranje imunskega sistema. To je vzrok, zakaj
škodljivi stres povzroča številne bolezni, zlasti če traja dolgo časa ali se nenehno pojavlja
(Ihan v: David, 2009, str. 7). Znaki negativnega stresa so zmanjšana produktivnost,
zmanjšan občutek blagostanja in veselja, izogibanje družbi, pospešeno staranje ipd.
(Djonon, 2009). Distres lahko še naprej razdelimo v dve kategoriji, in sicer akutni stres, ki
je kratkoročen in se pojavi iznenada ter iznenada izgine, medtem ko je kronični stres
dolgoročen in lahko traja dneve, tedne in tudi mesece. Pojavi se lahko na primer pri
ljudeh, ki konstantno menjavajo zaposlitev, saj ga povzročajo nenehne spremembe v
njihovih rutinah (po My stress management, 2014).
2.1.6

OSTALE OPREDELITVE

V predhodnih poglavjih smo izpostavili najpomembnejše teoretike in njihove teorije, ki so
zaznamovali razvoj in opredelitve stresa. Lahko smo videli, da se teorije med seboj sicer
razlikujejo, čeprav vse vzdržijo in je tudi vsaka naslednja le izpopolnjena različica svoje
predhodnice. V nadaljevanju bomo še predstavili nekaj drugih opredelitev stresa, in sicer
(po Tušak in Masten, 2008, str. 5–7):
- Spielberger (1985) razlaga stres kot zaokrožen psihobiološki proces, ki ga
sestavljajo trije poglavitni elementi – stresor, zaznava grožnje in stanje bolezni.
Stres je potemtakem kompleksna transakcija med človekom in njegovim okoljem,
ki zunanje sile in pritiske povezuje s situacijsko bojaznijo prek zaznave grožnje.
- Stres je način, s katerim se organizem odzove na vsako spremembo. Vključuje
zunanji napad kot tudi reakcijo organizma na ta napad (Newhouse, 2000).
- Stres je percepcija oziroma zaznava. Je kemični proces znotraj organizma oziroma
normalna manifestacija adaptacije telesa na zahteve v okolju (Albrecht, 2000).
- Stres je kompleksen fenomen, ki vključuje tri komponente: zunanje okoliščine,
kognitivno oceno teh okoliščin in internalen fiziološki odziv (Bernard in Krupat,
1993).
- Stres je priprava telesa na posebne obremenitve (Schmidt, 2001).
- Stres je odgovor posameznika na neustrezno stopnjo pritiska – gre za odziv na
pritisk, ne pa za pritisk sam (Arroba in James, 1992).
- Stres je telesna in duševna reakcija na spremembo. Gre predvsem za to, ali se
spremembi človek zmore prilagoditi ali ne (Tyrer, 1987).
- Stres je pozitivna gonilna sila, ki posameznika v določeni meri spremlja vse
življenje. Stres ima negativne posledice le, če zahteve okolja presegajo
posameznikove sposobnosti (Powell, 1999).
Seličeva (v: David, 2009, str. 6) zaključuje, da je stres univerzalen fenomen, ki ga
opredeljuje množica definicij, v vseh primerih pa je možno najti dva temeljna poudarka, in
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sicer, da stres v večini primerov povzroča nekdo oziroma nekaj zunaj človekovega
organizma ter da so posledice stresa notranje psihološke in fiziološke narave, navadno
opisane kot napetost, napor.

2.2

DEJAVNIKI STRESA

Na splošno lahko rečemo, da so dejavniki stresa oziroma stresorji sprožilci stresa. Lahko
predstavljajo oviro, zahtevo, obremenitev ali izziv, na katere pa ljudje različno odreagirajo,
saj kar nekomu predstavlja stres, je lahko nekomu drugemu izziv. Na primer: gneča na
cesti je za povprečnega voznika obremenitev, vozniški navdušenec pa jo sprejema kot
izziv in se je loti športno in z užitkom (Kopčavar Guček, 2012).
Prvi je stresor opredelil Hans Seyle, da bi poudaril razliko med vzrokom (stresor) in
posledico (stres kot stanje). Stresor je katerikoli agens ali zunanje dogajanje, ki povzroči
notranje (psihobiološke) spremembe takšnega obsega, jakosti in trajanja, da ogrožajo
prilagoditvene potenciale organizma, kar lahko v nekaterih okoliščinah vodi v bolezen
(Rees v: Zdešar, 2007, str. 8).
Kosović stresor definira kot vsak stimulator, ki lahko izzove stanje stresa oziroma je vzrok
neravnovesja organov in njihovih funkcij. V duhu predhodnih idej lahko rečemo oz.
zaključimo, da nespecifične stimulacije proizvajajo spremembe. Dokazano je, da ima že
adaptacijski sindrom tri osnovne faze: prva je alarmna reakcija organizma, druga je
odpornost, tretja pa je faza izčrpanosti. To lahko ilustriramo z naslednjim primerom: če se
znajdemo v gozdu in pred nas stopi nevarna zver, organizem hitro reagira z izločanjem
adrenalina, s povečanjem pritiska in s stanjem pripravljenosti. To je stanje strahu in
alarmna reakcija. V drugi fazi smo pripravljeni na spopad ali pa beg. V tretji fazi pride do
izčrpanosti nadledvične žleze, ki ne zmore izločiti adrenalina, zato sledi kolaps (Kosović,
1989, str. 13). Teoretiki stresorje razvrščajo v različne skupine, najbolj splošna pa je
kategorizacija na notranje in zunanje dejavnike.
Zunanji stresorji so stvari, ki ustvarjajo položaj zaznane grožnje v našem umu in telesu in
lahko vplivajo na nas v različnih trenutkih − na delu, doma, med vožnjo, tudi v družabnem
okolju, torej so karkoli, kar omejuje našo svobodo izražanja, misli in delovanje. Kot
posledica se kažejo v občutku nesreče in nezadovoljstva – če se stvari ne zgodijo tako kot
si želimo ali smo si zamislili, ima to za posledico občutek nesreče in nezadovoljstva. Če
se stvari ne zgodijo glede na naše želje, so le-te neizpolnjene, ljudje to začutimo kot stres.
Notranji stresorji se nahajajo v nas samih in so znotraj nas že leta. Obstaja mnenje, da se
nahajajo v obliki našega genskega zapisa ter kakršnihkoli prepovedi, ki so nam jih vcepili
starši, učitelji ali različne avtoritete z namenom, da nas naučijo družbenih norm. Takšni
notranji stresorji so v naših telesih in umu v obliki čustev, za katera ne vemo. Na podlagi
preteklih raziskav v Združenih državah Amerike se ti stresorji v naših telesih pojavljajo v
obliki neuropeptidov, ki so določeni v celicah tako, da je te vzorce težko izbrisati. Ko vzorci
pridejo na dan z emocijami, ostanejo tako celo življenje. Stres je tako na nek način
»shranjen« v nas samih in lahko preide v kroničen stres, saj jih izzovemo čustvenimi
reakcijami in vplivajo na naše obnašanje, mišljenje in delovanje (po Chadha, 1999).
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Naslednjo pomembno razvrstitev stresorjev v skupine sta zasnovala Lazarus in Cohen (po
Tušak in Masten, 2008 str. 21), in sicer:
- kataklizmični stresorji so nepredvidljivi dogodki, ki se zgodijo večjim skupinam ljudi,
npr. naravne ali tehnološke katastrofe, ki v prizadetih ljudeh izzovejo podobna
čustva in vedenje, kar povečuje občutek pripadnosti in lažje spoprijemanje z
nastalo situacijo;
- osebni stresorji so tisti, ki se najpogosteje merijo z lestvicami življenjskih dogodkov
(npr. izguba službe, smrt, ločitev). Gre za predvsem nepredvidljive, lahko tudi
predvidljive dogodke, ki zahtevajo veliko osebnega napora za njihovo
obvladovanje, saj npr. izguba ljubljene osebe kotira zelo visoko na lestvici stresnih
dogodkov. Posledica je odziv na stres, ki je z vidika manifestacij veliko močnejši,
kot kadar gre za delovanje drugih stresorjev, ki se ne dotikajo ključnih odnosov in
obstoja posameznika (Klerman in Izen v: Zdešar, 2007, str. 9);
- stresorji »ozadja« so vsakdanji dogodki, vsakdanji problemi, ki so na videz
nepomembni in zanemarljivi, vendar pa povzročajo distres ali kronično
vznemirjenje, npr. mraz, hrup, prometni zastoji. Kronificirani stresni pogoji pri
ljudeh navadno tudi močno omejijo prosocialno vedenje.
Tušak in Tušak (v: Tušak, 2007, str. 72) delita stresorje na fiziološke, kognitivne in
psihogene. Med fiziološke stresorje uvrščamo pomanjkanje spanja, močan, ponavljajoč se
hrup, vročino, mraz, bolečino, utrujenost in telesne poškodbe. Kognitivni stresorji so
kognitivni dogodki ali operacije, ki presegajo raven povprečne delovne kapacitete.
Psihogeni stresorji so neprijetni, ogrožajoči notranji dražljaji. Lahko so tudi predpostavljeni
ali realni dogodki, ki imajo neugodne posledice za posameznika.
Slika 5: Tip A in B osebnosti

Vir: Battison (1999, str. 18–19).
Slika 5 prikazuje razlike med tipom A in tipom B osebnosti. Kot smo ugotovili, stresorji na
ljudi vplivajo povsem različno, kar je odvisno predvsem od posameznikove sposobnosti se
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z njimi soočati. Ljudje se v oceni stresorjev zelo razlikujemo med seboj, kar nekoga vodi
že v popolno odpoved, za drugega predstavlja le prehodno težavo in stres. Kako bo
posameznik reagiral, je do neke mere odvisno od genskih predispozicij, njegove
osebnosti, preteklih izkušenj, pa tudi od aktualne življenjske situacije in psihofizičnega
stanja. Vsi imamo kapacitete, da vplivamo na ravnotežje med našimi notranjimi potenciali
obvladovanja stresa in stresorji kot neizogibnimi deli življenja. Pametna in zavestna
uporaba te moči nam omogoča, da nadzorujemo stopnjo stresa, ki jo trenutno doživljamo
(Bundalo Bočič in Vidmar, 2012).

2.3

VPLIV STRESA NA ZDRAVJE

Znanost se že od nekdaj ukvarja z raziskovanjem, kakšen vpliv ima stres na zdravje, pri
čemer govorimo o bioloških značilnosti stresa (kaj se dogaja v telesu ob prisotnosti
stresa), znakih stresa, pri čemer se je zasidrala delitev na fiziološke, vedenjske,
emocionalne in tudi mentalne znake, ter o posledicah, ko stres povzroča raznovrstne
posledice v telesu in psihi. Vse navedeno bomo na kratko predstavili v nadaljevanju.
2.3.1

BIOLOŠKI MEHANIZEM STRESNE REAKCIJE

Vsa naša čutila preko živčnega sistema konstantno pošiljajo dražljaje v »centralo stresne
reakcije«, v možgane (hipotalamus), ki jih ti akceptirajo in ocenijo, kako se bomo na
dražljaje odzvali.
Po ureditvi in delovanju razlikujemo dva glavna dela živčnega sistema – animalni in
avtonomni živčni sistem. Avtonomni živčni sistem sestavljata dva ločena nasprotujoča si
sistema – simpatični in parasimpatični živčni sistem. Stresni odziv se aktivira zaradi
povečanega delovanja simpatičnega sistema, ki troši energijo, saj pripravi telo za boj ali
beg. Parasimpatični živčni sistem pa je bistvenega pomena v fazi oddiha, ohranja zaloge
energije in varčuje z njimi, sodeluje pri prebavi in krepi telesno odpornost (Tušak in
Masten, 2008, str. 22−23).1
Ko potreba po stresu mine, začno možgani pošiljati simpatičnemu živčnemu sistemu
ukaze, naj zmanjšajo delovanje. Parasimpatični živčni sistem istočasno prejme ukaze, naj
okrepi dražljaje, nato začne proizvajati acetilholin, ki deluje na telesne organe, tako da se
vzpostavi stanje počitka in sproščanja (Tušak in Masten, 2008, str. 26). Biološki
mehanizem stresne reakcije prikazuje slika 6.

1

Podrobneje o delovanju stresne reakcije tudi Starc v: Malačič Kladnik, 2009.
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Slika 6: Biološki mehanizem stresne reakcije

Vir: Looker in Gregson (v: Zdešar, 2007, str. 12).

2.3.2

ZNAKI IN POSLEDICE STRESA

Različne bolezni in stres so zelo povezani. Kratkotrajni stres ima pozitiven učinek,
medtem ko dolgotrajni stres vodi v različne bolezni, za katere velikokrat ne vemo, da so
posledica dolgotrajnega stresa. Zato je dobro, da se vsak posameznik nauči prepoznati
svoje znake stresa in tako onemogoči številne posledice. Kot smo videli že v predhodnih
poglavjih, je stres dokaj subjektiven v smislu, da znanstveniki še danes ne morejo
vzpostaviti docela enotne definicije, saj stresne reakcije delujejo na vsakega posameznika
različno, pri čemer se tudi znaki stresa razlikujejo od posameznika do posameznika. Ne
glede nato, si v tabeli 3 vseeno poglejmo nekaj temeljnih skupin znakov stresa in znotraj
teh najpogostejše znake, ki jih našteva različna literatura, in sicer jih deli na telesne,
emocionalne, vedenjske ter intelektualne.
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Tabela 1: Znaki stresa

Telesni znaki
-

Emocionalni znaki

visok krvni pritisk
- tesnoba
napetost v mišicah, hrbtu in vratu
- depresija
glavobol
- nervoza
pomanjkanje energije
- jeza
suha usta
- občutek osamljenosti
nespečnost
- izolacija
diareja in zapeka
- nezadovoljstvo z delom
izguba ali povečanje apetita
- razdražljivost
Vedenjski znaki
Intelektualni znaki
nepotrpežljivost
- motnje v spominu
impulzivnost
- konstantno negativno mišljenje
agresivnost
- nesposobnost sprejemanja odločitev
uživanje drog in alkohola
- kritičnost do sebe
izogibanje težkim situacijam
- težave s koncentracijo
pretirano kajenje
- toga stališča
absentizem
- izkrivljene ideje
Vir: Cohen (2001, str. 13−14).

Številne telesne in emocionalne motnje so raziskovalci povezali s stresom, vključno z
depresijo, s tesnobo, srčnimi infarkti, hipertenzijo, z oslabljenim imunskim sistemom, kar
poveča dovzetnost za infekcije, gostitelje virusnih obolenj od prehlada in herpesa, vse do
AIDSA in raznih oblik raka, kakor tudi avtoimune bolezni, kot so artritis in multipla
skleroza. Stres lahko vpliva na kožo, kar se kaže v izpuščajih, koprivnici in atopijskem
dermatitisu, kot tudi na prebavni sistem in kot tak prispeva k nespečnosti, degenerativnim
nevrološkim motnjam, kot je npr. Parkinsonova bolezen. Skratka, dejstvo je, da je težko
razmišljati o kakršnikoli bolezni, pri kateri stres ne bi imel svoje obteževalne vloge ali delu
telesa, ki ne bi bil zaradi stresa prizadet. Seznam se bo z leti vedno bolj večal in postajal
obsežen sorazmerno z večjim upoštevanjem posledic v zdravju, nastalih zaradi stresa
(The American Institute of Stress, 2012).
Zaleznik (v: Tušak in Masten, 2008, str. 78) poroča o raziskavi, ki je bila opravljena med
2131 delavci velike organizacije in je pokazala, da 24 % zaposlenih trpi zaradi
nespečnosti, 21 % zaradi nemirnosti in agitacije, 19 % zaradi utrujenosti, 16 % jih pravi,
da imajo občutek, da delo negativno vpliva na njihovo zdravje, 13 % ima željo, da bi se
umaknili iz delovne situacije, medtem ko 11 % zaposlenih skrbi, da bi doživeli živčni zlom.
Green (v: Tušak in Masten, 2008, str. 78) poroča o raziskavi med 14.893 ljudmi je
pokazala, da 19 % moških in 26 % žensk poroča o migrenah, zaradi katerih so bili v
povprečju na bolniškem dopustu 4 dni na leto, nadalje pa Johansson (v: Tušak in Masten,
2008, str. 78) poroča, da imajo posamezniki v visoko stresnih službah po ocenah 36 %
večjo prevalenco za glavobol kot kontrolna skupina na manj stresnih delovnih mestih.
Raziskava, izvedena med 72 švedskimi in 35 perujskimi študenti pedagoškega programa,
je pokazala, da študenti trpijo za dokaj podobnimi zdravstvenimi in emocionalnimi
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posledicami stresa, pri čemer pa so želodčne težave bolj izstopale pri švedskih študentih,
mišična napetost pa pri perujskih študentih. Obojni kot najpogostejšo emocionalno
posledico stresa zaznavajo slabo razpoloženje, medtem ko perujski študenti kažejo
tendenco doživljanja depresije (Pilar Gonzales Virgil, 2005, str. 15).
Na povezanost stresa z neplodnostjo je pokazala raziskava, izvedena med 274
Britankami, starimi med 18 in 40 let, ki so začele načrtovati družino. Prostovoljkam so dali
nosečnostni test, da bi spremljali njihove mesečne cikluse. Zbirali so tudi vzorce sline, ki
so jih testirali za raven kortizola in alfa-amilaze, ki se izloča, ko živčni sistem proizvaja
kateholamine, kar sproži stresni odziv. Iz visoke ravni kortizola je izhajalo, da je bilo pri
ženskah z najvišjo koncentracijo alfa- amilaze 12 odstotkov manj možnosti, da zanosijo
kot pri tistih z nižjo koncentracijo alfa- amilaze, kar daje presenetljivo ugotovitev, da že
nizek nivo stresa vpliva na spočetje (Caryin Rabin, 2010).
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3 STRES NA DELOVNEM MESTU

Delovno okolje je lahko zelo stresno. V organizacijah so zaposleni pri opravljanju
določenih del izpostavljeni večjim ali manjšim stresnim obremenitvam. Delo je eden izmed
največjih povzročiteljev stresa.
Stres na delovnem mestu je čedalje večji problem, saj vodi v zdravstvene težave,
povzroča motnje v storilnosti, kreativnosti in konkurenčnosti. Potrebno je poudariti, da do
stresa na delovnem mestu pogosto prihaja tudi v povezavi s stresnimi dogodki v
zasebnem življenju.
Delovna mesta so se v primerjavi s preteklimi desetletji spremenila zaradi globalne
ekonomije, tehnologije, prerazporeditve moči in novosti v podjetjih. Poleg spreminjanja
samega delovnega okolja so tudi spremembe na celotnem družbenem področju (hitra rast
prebivalstva, staranje prebivalstva, preseljevanje s podeželja v mesta). Hitrejše so te
spremembe, bolj smo dovzetni za stres.
Zaradi vseh teh sprememb se pojavljajo neskladja med človekom in delom, ki so (po
Maslach in Leiter, 2002, str. 10−16):
1. Preobremenjenost z delom. Kriza na trgu dela vpliva na obremenjenost z delom na
tri načine: delo je bolj intenzivno, zahteva več časa in je bolj zapleteno. Pri svojem
delu so zaposleni prisiljeni delati v prekratkem časovnem okvirju, to pomeni, da je
treba delati hitreje, da se naloge zaključijo pravočasno. To pa prinaša več težav,
saj je verjetnost napak veliko večja. Posledično je potrebno ponovno veliko časa
za njihovo odpravo. Zaposleni so se prisiljeni prilagajati dnevnim delovnim
zahtevam, družini in še vsemu ostalemu.
2. Pomanjkanje nadzora nad delom je naslednji pokazatelj neskladij med človekom in
delom, ki ga opravlja. Vsak si kdaj pa kdaj zaželi priložnosti, da lahko izbira in se
odloča, da razmišlja o problemih in jih rešuje ter da ima nekaj vpliva v procesu
doseganja rezultatov, za katere bo odgovoren, kar pa politika podjetij zelo redko
dopušča.
3. Nezadostno nagrajevanje prispevkov v okviru službe. Če delavec ni deležen
priznanja, je razvrednoten sam in delo, ki ga opravlja.
4. Odsotnost skupnosti je posledica stanja, ko ljudje izgubijo vez z drugimi v
delovnem okolju. V skupnosti se ljudje osebnostno razvijajo, vendar delo ljudi
velikokrat izolira. Nerešen konflikt je najbolj razdiralen, kar povzroča, da si v
kritičnih trenutkih ljudje ne želijo pomagati.
5. Pomanjkanje poštenosti na delovnem mestu pomeni izkazovanje spoštovanja do
drugih. Nepoštenost se najbolj očitno kaže v postopkih ocenjevanja in
napredovanja, pa tudi v neenaki obremenjenosti z delom ali uporabi goljufije za
napredovanje.
6. Konflikt vrednot se pojavlja tam, kjer prihaja do nasprotij med zahtevami v službi in
osebnimi načeli. Sistem vrednotenja, ki temelji na kratkoročnih ciljih, npr. kako
preživeti in ustvariti dobiček, je v nasprotju z vrednotami, ki jih pri svojem delu
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cenijo najbolj predani zaposleni. Delavci velikokrat opravljajo delo v okolju, kjer
doseženi cilj opravičuje sredstva. Ta sredstva so največkrat laganje in dejanja, ki
so neetična.
Študentje doktorskega študija na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici so opravili
raziskavo o stresu na delovnem mestu v Sloveniji, in sicer so anketirali 500
posameznikov, zaposlenih na različnih položajih moči, različnih starosti in izobrazbe.
Raziskava je pokazala, da 30,00 % anketiranih pogosto doživlja stres na delovnem mestu.
Vsak dan stres doživlja 6,8 % vprašanih, nikoli ali zelo redko pa 16,00 %. Največ
anketiranih doživlja stres občasno, in sicer 47,20 %. Glede na dobljene rezultate
raziskovalci ugotavljajo, da je stopnja stresa na delovnem mestu relativno visoka (Snežič
et al. 2011, str. 284), na evropski ravni pa je skoraj višja od evropskega povprečja. Kot je
pokazala Evropska raziskava o kakovosti dela in zaposlitve iz leta 2007, je 45,60 %
zaposlenih v Sloveniji menilo, da je njihovo življenje ogroženo zaradi dela (Delo, 2011).
Zrušenje finančnega trga v 21. stoletju je povzročilo povečanje rizičnih faktorjev, kot so
brezposelnost, poklicna negotovost, prezadolženost, neželene spremembe življenjskega
sloga in pritisk na družinsko okolje, zaradi česar so delavci podvrženi večjemu stresu, ki je
posledica bojazni izgube zaposlitve in večjih obremenitev na delovnem mestu, kar pa vodi
v manjšo efektivnost zaposlenih, dolgoročno gledano pa naraste odsotnost od dela zaradi
bolezni. Na podlagi navedenega morajo delodajalci paziti, da storijo dovolj za zagotovitev
prožne delovne sile in tako zadržijo stroške na zaposlenega v razumnih mejah, kajti tisti
delodajalci, ki zanemarjajo zdravje zaposlenih, bodo najverjetneje dosegli manjšo
produktivnost in večje stroške za zdravstveno varstvo zaposlenih (Snežič at. al., str. 280,
2011).

3.1

DEJAVNIKI STRESA NA DELOVNEM MESTU

Znotraj delovnega okolja je ogromno dejavnikov, ki jih je možno povezati s stresom, prav
tako pa je ogromno različnih kategorizacij teh dejavnikov. Cooper in Marshall (v: Newell,
2002, str. 51) sta razvila enega zgodnejših splošnih modelov kategorizacije stresnih
dejavnikov, ki je v uporabi še danes. Definirala sta 40 povezujočih faktorjev in jih
razporedila v 7 večjih skupin. Ti dejavniki se bolj kot ne nanašajo na managerje, vendar jih
je moč razširiti oziroma uporabiti tudi za druge skupine zaposlenih. Pet od teh sedmih
skupin se nanaša na posameznikovo zaposlitev (dejavniki, ki so neločljivo povezani z
delom: delovne zahteve, vloga v organizaciji, medsebojni odnosi na delu, razvoj kariere
ter organizacijska struktura in klima), šesti se nanaša na zunanje okolje (zunaj
organizacijski viri stresa: odnosi v družini, finančne težave ter konflikt med delovnimi
obveznostmi in obveznostmi izven delovnega časa), sedmi pa na individualne
karakteristike oziroma na posameznikovo osebnost.
1.

Dejavniki, ki so neločljivo povezani z delom:
Delovne zahteve: v okviru delovnih zahtev so teoretiki med drugim definirali tudi
dejavnike, ki določene poklice rangirajo na najvišje mesto glede na stresnost. To so
(Shaw in Riskind v: Treven, 2011, str. 21–22):
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-

sprejemanje odločitev,
neprestano nadzorovanje naprav in materialov,
ponavljajoče se izmenjevanje informacij z drugimi,
neprijetni in nevarni delovni pogoji,
opravljanje nestrukturiranih namesto strukturiranih nalog.

Vloga v organizaciji – nejasnost in konflikt vlog se pojavita takrat, ko je opis dela, ki ga
zaposleni opravlja, nenatančno definiran, ko ni jasno določeno, kaj se od njega
pričakuje in ko imajo nadrejeni ter njihovi podrejeni različno sliko o njegovi
odgovornosti. Posledično z navedenim bo zaposleni, ki je žrtev tega dejavnika, pod
stresom, saj bo negotov glede evalvacije svojega dela (Bratton in Gold, 1999, str.
141). Namreč, zaposleni so pri delu učinkovitejši, ko je jasno določeno, kaj se od njih
pričakuje in če si vloge, ki jih opravljajo, med seboj ne nasprotujejo (Treven, str. 23,
2005).
Medsebojni odnosi na delu spadajo med najpomembnejše dejavnike zadovoljstva pri
delu. Dobri odnosi so predpogoj za ustvarjalno delo in mišljenje v vsaki organizaciji,
oblikujejo se v delovni organizaciji in so osnovni vsakdanji pojav (Hrvačanin, 2006, str.
16). Na stopnjo stresa imajo pomemben vpliv odnosi s sodelavci in s predstojnikom,
pri čemer imajo neurejeni odnosi (npr. nadlegovanje, izživljanje, trpinčenje, ignoranca
ipd.) v hierarhični organizaciji še večje posledice, saj si zaposleni ne upajo zoperstaviti
svojim nadrejenim (Brejc, 2004, str. 91). Prvi korak k odpravi predvsem šikaniranja
med zaposlenimi na horizontalni ravni je definiranje šikaniranja, sprejetje izjave, da je
šikaniranje nesprejemljivo dejanje, ki se mora prenehati, in da bo tako ravnanje
disciplinsko kaznovano (Einarsen v: Stavanja, 2006, str. 25).
Kariera je ena izmed najpomembnejših vrednot sodobnega, modernega človeka.
Definiramo jo lahko kot »delovno življenjsko pot na določenem področju« oziroma nam
predstavlja napredovanje od manj zahtevnih delovnih mest proti vrhu hierarhične
lestvice (Brejc, 2004, str. 71). Razvoj kariere je proces posameznikovega
napredovanja skozi serijo stopenj, ki jih označuje relativno edinstven niz problemov,
tem in nalog (Greenhaus v: Režek, 2009, str. 34) in je odvisen od posameznikovih
ambicij, značilnosti dela, zahtevnosti delovnih nalog, zmožnosti in vizije organizacije,
notranjih odnosov in kot tak izvor stresa, če pride do neželenih odstopanj pri
posameznikovih pričakovanj. Newellova (2002, str. 57) predpostavlja dva dejavnika, ki
sta povezana s poklicnimi zmožnostmi in z virom stresa. Prvi je pomanjkanje varnosti
zaposlitve, kar pride veliko bolj do izraza v času recesije, saj se ljudje bojijo, da bodo
izgubili zaposlitev. Drugi faktor pa je t.i. statusno neskladje (angl. status incongruity) in
pomeni neusklajenost med posameznikovo željo po napredovanju in dejanskim
napredovanjem. Najpogosteje se pojavi pri srednjem managementu, in sicer takrat, ko
se posameznik zave, da je dosegel karierni strop, kar pomeni konec vzpenjanja po
hierarhični lestvici, saj je »soba na vrhu« (angl. room at the top) namenjena le manjšini
zaposlenih. Posameznik opisano zaradi neizpolnjenih kariernih ambicij doživlja kot
frustracijo in posledično z navedenim kot stres.
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Organizacijska struktura in klima: organizacijska struktura je lahko toga (npr.
birokratska organizacija) ali dinamična (npr. podjetje), od česar je odvisna stopnja
stresa pri posamezniku. Nekaterim bodo opravila, ki potekajo po ustaljenem redu, brez
nepričakovanih in nenadnih sprememb, prijetna. Takšno okolje je za tiste, ki
potrebujejo dinamiko, malo pisanih pravil, iznajdljivost in sposobnost hitrega odzivanja,
stresno, kakor je lahko struktura podjetja stresna tistim, ki jim ustreza struktura
birokratske organizacije (po Brejc, 2004, str. 90). Raziskave celo kažejo, da zaposleni
občutijo manj stresa in največ zadovoljstva v nebirokratskih, manj hierarhično
organiziranih organizacijah (Potrč, 2004). Na stopnjo stresa pa neposredno vpliva še
organizacijska klima, ki jo lahko na splošno opredelimo kot niz značilnosti delovnega
okolja, ki jo posredno ali neposredno zaznavajo tisti, ki živijo in delajo v njem ter se
kaže v opisih zaposlenih v stanju, postopkih in pravilih v podjetju, označujejo pa jo
subjektivne zaznave zaposlenih. Človek, ki v svojem podjetju zaznava spodbudno
klimo, je običajno bolj zadovoljen s svojim delom in je tako manj oziroma ni pod
stresom. Raziskave poudarjajo nekatere dimenzije klime, ki pomembno vplivajo na
zadovoljstvo pri delu in manjšo stopnjo stresa. To so: jasnosti ciljev ter postopkov
podjetja, jasnost vlog v podjetju, povezanost med učinkovitostjo in nagradami,
nagrajevanje, reševanje konfliktov, komunikacija, medosebni odnosi, vodenje, krivice
in reševanje pritožb, podpora, zanesljivost, toplina, sprejemanje odločitev, delegiranje
ipd. (po Musek Lešnik, 2006).
2.

Dejavniki, ki se nanašajo na zunanje okolje:
V to skupino dejavnikov spadajo stresni življenjski dogodki, ki se zgodijo zunaj
delovnega okolja, npr. smrt partnerja, zakonska razveza, smrt družinskega člana
(torej Holmesova in Rahejeva lestvica življenjskih dogodkov) ter vsakodnevni napori,
s katerimi se človek srečuje izven delovnega časa in so sicer lahko manjše
intenzivnosti, so pa zelo pogosti. To so npr. delo v gospodinjstvu (nakupovanje,
priprava kosila), časovni pritiski (preveč opravil v kratkem časovnem obdobju),
finančne skrbi in starševske dolžnosti (Treven, 2005, str. 32).

3.

Individualne karakteristike:
Kot smo že navedli v poglavju, ki na splošno govori o stresu, so vzroki in stopnja
stresa odvisni tudi od osebnostnih značilnosti vsakega posameznika, saj se ljudje na
stres različno odzivamo. Kar nekatere vznemirja in jim daje zagon za nove podvige,
drugi zaznavajo kot negativni stres. Posameznikova percepcija stresa je vsekakor
pomembna pri izbiri delovnega mesta, torej je pomembno, da izbere delovno mesto in
okolje, ki za njega ne bo stresno, saj so v nasprotnem primeru zdravstvene posledice
lahko usodne.
K navedenim dejavnikom stresa na delovnem mestu bi lahko dodali še enega, in sicer
povezanost doma in službe, saj so raziskave pokazale, da je zadovoljstvo v službi in
v zasebnem življenju velikokrat pogojeno z odnosi in s konflikti v domačem in
družinskem okolju. Torej je potrebno upoštevati še povezanost med delom, domom in
družbenim življenjem (Fairbrother in Warn v: Košmrlj, 2004, str, 12), pri čemer ljudje
21

nenehno iščemo ravnovesje med delom in družinskimi obveznostmi. Zaposleni je
zaradi razdvojenosti med odgovornostjo do dela in družine dovzeten za drugi, zelo
prepoznaven izvor stresa, ki se imenuje konflikt vlog. To je posledica neusklajenosti
med pričakovanji partnerjev in organizacije, v katerih opravljata delo (Treven, 2005,
str. 22 – 23), npr. v zasebnem življenju smo žene oziroma možje, starši našim
otrokom, otroci našim staršem, na delovnem mestu pa sodelavci, nadrejeni in
podrejeni. Težave se pojavijo, ko torej poskušamo vzpostaviti ravnovesje med enim in
drugim segmentom življenja (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2002,
str. 4).
Ena izmed raziskav, v kateri je bilo zajetih 2.544 predvsem pisarniških delavcev iz Velike
Britanije, Združenih držav Amerike, Italije, Nemčije, Belgije in Nizozemske, je pokazala,
da v večji meri stres povzroča veliko dela (52,00 % anektiranih), nerazumni vodje (37,00
% anketiranih), neorganiziranost (43,00 % anketiranih), nerealistični cilji organizacije
(32,00 % anketiranih) in kratki roki (31,00 % anketiranih) (Kratz, 2005).

3.2

POSLEDICE STRESA NA DELOVNEM MESTU

Stres na delovnem mestu ima resne posledice tako za organizacijo kot za zaposlene. In
glede na to, da zavedanje o tem narašča, je Evropska agencija za varnost in zdravje pri
delu v enem izmed svojih poročil (Factsheet 22, 2002) navedla negativne posledice stresa
zaposlenih v škodo organizacije, in sicer stres na delovnem mestu vpliva na:
- sodelovanje/participacijo: pojavi se absentizem, velika fluktacija zaposlenih,
časovna neorganiziranost, disciplinski problemi, trpinčenje, agresivna
komunikacija ter izolacija,
- uspešnost: zmanjšana storilnost in slabša kvaliteta proizvodov ali storitev,
nesreče, napake in slabo odločanje,
- stroške: večji stroški nadomestil ter večji stroški zdravstvenega varstva.
Izgorelost (angl. burnout) je najhujša posledica stresa na delovnem mestu. Definirana je
kot psihološki sindrom, ki vključuje dolgotrajen odziv na kronične stresorje na delovnem
mestu in ima tri razsežnosti: izčrpanost, cinizem in občutek neučinkovitosti ter
pomanjkanja dosežkov (Maslach, 2005, str. 37–38).
Izčrpanost se nanaša na občutek izčrpanosti posameznikovih čustvenih in materialnih
virov. Zaposleni se počutijo izsušeni in obrabljeni brez kakršnega koli vira za ponovno
napolnitev. Imajo še ravno dovolj energije za naslednji dan in naslednji problem, pri čemer
jih spremlja neprestano toženje, da so preobremenjeni. Glavni vir izčrpanosti je delovna
preobremenitev.
Cinizem predstavlja interpersonalno dimenzijo izgorelosti, ki jo spremlja negativen odziv
na vse aspekte pri delu, pri čemer sta ključna odnos do dela in odnos do sodelavcev. Ko
se stopnja cinizma pri zaposlenem krepi, le-ta reducira količino dela ter začne celo
razvijati negativen odnos do sodelavcev. Zaposleni nadalje vlaga namesto maksimalnega
minimalni napor v opravljanje dela.
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Neučinkovitost se kaže v evalvaciji, ko zaposleni sebe oceni kot nesposobnega in
neproduktivnega. Zmanjšan občutek neučinkovitosti še zaostruje pomanjkanje delovnih
virov, kakor tudi pomanjkanje socialne podpore in priložnosti za profesionalen razvoj. Za
ljudi, ki doživljajo predmetno razsežnost izgorelosti, so značilna vprašanja: »Kaj delam?«,
»Zakaj sem tukaj?«, »Morda je to napačno delo zame.« Iz navedenega sledi, da imajo
ljudje občutek, da so izbrali napačen poklic in ne marajo osebe, ki je nastala (po Maslach,
2005, str. 38).
Nixon je izdelal krivuljo (slika 7), ki prikazuje pot od utrujenosti so roba zloma. Ljudje so
velikokrat preutrujeni za dodatne naloge, vendar menijo, da jih bo moč opraviti, če se
bodo še bolj potrudili. A ko se enkrat nahajajo na vrhu krivulje, je učinkovitost nemogoče
še povečati, saj le-ta prične padati, pri čemer se posledično pojavi začaran krog
izčrpanosti. Utrujenost se stopnjuje, učinkovitost pa pada. Če se še bolj trudijo, postanejo
čedalje bolj izčrpani (Evans in Russel v: Košmrlj, 2004, str. 14–15).

Slika 7: Nixonova krivulja človekovega delovanja

Vir: Evans in Russel (v: Košmrlj, 2004, str. 15).
Znaki izgorelosti so precej podobni tistim pri stresu. Pojavijo se glavoboli, želodčne
težave, visok krvni pritisk in kronična utrujenost, na psihični ravni pa občutek tesnobe,
potrtost in šibek spanec. Kot smo že povedali, se ljudje, ki pogosto izgorevajo, umaknejo
od dela, delajo samo tisto, kar je nujno potrebno, delu posvečajo vedno manj energije in
so pogosto odsotni (Maslach in Leiter v: Košmrlj, 2004, str. 15), kar ni zdravo za
posameznika, organizaciji pa nastanejo stroški. Zato je pomembno, da prepoznamo
zgoraj navedene znake z namenom zgodnje preprečitve sindroma izgorelosti.
Raziskave so pokazale, da enako izgorevajo tako moški kot ženske, pri čemer je sindrom
nekoliko bolj prisoten v starostni skupini od 30 do 40 let. Med najbolj ogroženimi so
učitelji, managerji, trgovci, gostinci, delavci v zasebnih in poslovnih storitvah ter
medicinsko osebje (Kužet, 2005, str. 1). Izgorelost je višja pri zaposlenih ženskah,
samskih, ločenih ter pri ljudeh, ki imajo manjše možnosti za napredovanje. Žrtve
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izgorelosti so navadno tudi deloholiki, ki se močno ženejo za delom in ne čutijo potrebe po
družbenem življenju (Schultz v: Košmrlj, 2004, str. 15).
Psihologinja Pšeničnyeva (v: Koprivnikar, 2009) navaja podatek, da je bilo do konca leta
2008 izmed 1650 oseb, zajetih v raziskavi, samo 42 % tistih, ki niso kazale znakov
izgorevanja, 30 % je bilo izčrpanih, 20 % preizčrpanih (torej skupaj 50 % tistih, ki
izgorevajo), 8 % pa jih je že izgorelo, pri čemer je potrebno poudariti, da psihologi ločujejo
tiste, ki izgorevajo in izgorele.
Organizacije so odgovorne za zdravje svojih zaposlenih, sicer postanejo žrtve posledic,
nastalih zaradi neustreznih delovnih okoliščin, to so povečani stroški dela in zmanjšanje
zavzetosti za delo, s tem pa zmanjšano produktivnost, kar znižuje konkurenčnost podjetja.
Če je zdravje zaposlenih zaradi neustreznih okoliščin ogroženo, lahko zaposleni
organizacijo tožijo. Sodna praksa v svetu je pokazala, da morajo podjetja v takih primerih
izplačevati relativno visoke odškodnine. V ZDA v povprečju izplačujejo tudi do štirikrat
višje odškodnine kot pri drugih tožbah, kar 9 od 10 tožb pa je uspešnih (Vrtačnik, 2006).

3.3

EKONOMSKI VIDIK STRESA

Stres pri zaposlenih podjetju povzroči stroške, ki so predvsem povezani z absentizmom, s
fluktuacijo zaposlenih in posledično s tem z večjimi stroški za zdravstveno oskrbo. Kot
navaja Goldinova (2004), je New York Times poročal, da Združenim državam Amerike
stres povzroči za 300 milijard dolarjev stroškov na letni ravni zaradi zdravstvene oskrbe in
absentizma, po drugih ocenah pa naj bi ZDA vsako leto izgubila 100 milijonov delovnih dni
zaradi bolečin v hrbtenici, glavobolov, živčnih napetosti, izčrpanosti, prehladov, ki so
posledice stresa. Nadalje so ameriška podjetja že desetletje nazaj zaradi posledic stresa
vsako leto izgubila vsaj 150 milijard dolarjev v obliki stroškov zdravljenja. Veljajo tudi
ocene, da je vzrok za 50–7 5 % vseh bolezni stres (po Černigoj Sadar in Evans v:
Ručigaj, 2006, str. 39–40).
Po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za leto 2005 je stres druga
najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava in prizadene 22 % delavcev v
Evropski uniji. Leta 2002 so bili ekonomski stroški stresa, povezanega z delom, v Evropski
uniji (EU – 15) ocenjeni na 20 milijard evrov.
V letu 2007 naj bi bilo zaradi bolniških odsotnosti izgubljenih 10.679.136 delovnih dni, kar
je 5,5 odstotka več kot v letu 2006. Zakonska ureditev v Sloveniji določa, da so delodajalci
dolžni delavcem zagotoviti nadomestilo za prvih 30 delovnih dni zadržanosti od dela, za
odsotnosti, daljše od 30 dni, pa nadomestilo krije Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Kar 55 % vseh nadomestil za bolniško odsotnost v letu 2006 je bilo izplačanih v
breme delodajalca (Meh, 2008).
Za Slovenijo Skupina IRI Ljubljana navaja podatke Eurofonda iz leta 2010, po katerih se
Slovenija uvršča med države z najvišjim odstotkom glede na število oseb, ki so poročale o
stresu, povezanim z delom in njegovo prisotnostjo v organizacijah. V evropskih državah
prizadene stres 28 % zaposlenih, v Sloveniji pa kar približno 45 %. Ekonomski strošek
stresa v Sloveniji je bil v letu 2010 ocenjen na 1.278 milijonov evrov.
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Glede na to, da se vprašanju stresa na delovnem mestu posveča vedno več pozornosti,
problematika dosega razsežnosti tudi v različnih tožbah na sodiščih. Navedimo primer
Walker proti Northumerland County Council (1995), ko je višje sodišče določilo
odškodnino v višini 175.000,00 funtov. Dobil jo je menedžer na področju socialnih
vprašanj, ki se je vrnil na delo po živčnem zlomu. Čakala ga je neadekvatna podpora in
povečan obseg dela, kar je enostavno vodilo k novemu zlomu. Sodišče je to označilo kot
kršenje dolžnosti skrbi za zaposlene, saj bi se ponoven zlom lahko predvideval. Drug
primer je Ingram proti Worcester County Council (2000). Organizacija se je poravnala, da
bo plačala 203.000,00 funtov odškodnine šefu enega izmed oddelkov, ki je doživel živčni
zlom, ker je bil žrtev psihičnega in verbalnega nasilja s strani sodelavcev. Dejstvo, da so
nadrejeni zanemarjali njegovo prizadevanje in je bil izpostavljen »dolgotrajnemu in
stalnemu stresu«, je rezultiralo v zaključek, da žrtvi ni bila zagotovljena ustrezna nega
(Torrington et al., 2004, str. 517–518).
V Sloveniji je obveznost delodajalcev do zagotavljanja delovnih razmer določena v
Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR–1), ki v 45. členu določa, da mora delodajalec
zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti
in zdravju pri delu, ter v 46. členu, ki pravi, da mora delodajalec varovati in spoštovati
delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost. V skladu s 47. členom
istega zakona je delodajalec dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben
delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani
delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti
ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred
trpinčenjem na delovnem mestu. V kolikor delodajalci delavcem povzročijo škodo pri delu
ali v zvezi z delom in s kršenjem pravic iz delovnega razmerja, so delodajalci v skladu z
179. členom ZDR-1 odškodninsko odgovorni.
Zaradi uveljavljanja plačila odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki jo delodajalci
povzročijo delavcem, se tudi v Sloveniji vrstijo različne tožbe na sodiščih, pri čemer
izpostavimo nekatere: v prvem primeru2 je višje sodišče delodajalca obsodilo na plačilo
7.500,00 EUR odškodnine zaradi preobremenjenosti z delom (dnevno je v reševanje dobil
večje število novih zadev) in nekorektnih odnosov v službi (govorjenje v povišanih tonih,
kričanje, večkratno opominjanje na storjene napake, slabšalne oznake narejenega dela in
oznaki, da je “ovca” ali “ mevža”), zaradi česar je delavec moral poiskati psihiatrično
pomoč. V drugem primeru3 je višje sodišče delodajalca obsodilo na 6.000,00 EUR
odškodnine zaradi protipravnega ravnanja (nezagotavljanja dela, izključevanja iz
delovnega procesa), zaradi česar je delavec utrpel škodo v obliki psihične stiske. Iz enega
izmed izvedeniških mnenj izhaja, da je delavec utrpel duševne bolečine, ki so se
pojavljale kot huda anksioznost, zaskrbljenost in depresivnost, s strani psihologa po
mednarodni lestvici opredeljena kot zmerna in kasneje težka. V naslednjem primeru4 je bil
delodajalec obsojen na plačilo odškodnine v višini 11.000,00 EUR zaradi ravnanja
delavkine sodelavke in nadrejenega, ki je bilo ponavljajoče se, žaljivo, graje vredno in
2

Sodba VDSS Pdp 1047/2010 z dne 10. 03. 2011.
Sodba VDSS Pdp 831/2011 z dne 20. 12. 2011.
4 Sodba VDSS Pdp 1078/2011 z dne 19. 04. 2012.
3
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očitno negativno. Takšno ravnanje je delavki povzročilo škodo (razvoj anksioznodepresivne motnje). Za ravnanje delavcev je odgovoren delodajalec, za škodo pa
odgovarja tudi neposredno, saj delavki ni zagotovil takšnega delovnega okolja, v katerem
ne bi bila izpostavljena trpinčenju.
Nenazadnje je na koncu predmetnega poglavja popolnoma na mestu dodati še dva
stavka, in sicer:
1. »Najboljši in najbolj zavzeti delavci ponavadi izgorijo, torej tisti, ki jih delodajalci
najbolj potrebujejo.« ter
2. »Človek, ki sklene delovno pogodbo z delodajalcem, se v njej zaveže, da bo v njun
odnos vložil svoje delo in znanje, ne pa zdravja.« (Kužet, 2006, str. 1).
Stres na delovnem mestu ni samo problem posameznika, kot imajo to miselnost nekatere
organizacije, temveč so za tovrstne težave večkrat krive organizacije same, kar jim po
nepotrebnem povzroča slabe tržne rezultate, negativno delovno klimo ter povečane
stroške dela zaradi odsotnosti zaposlenih in njihovega nadomeščanja. Prej kot bodo
delodajalci spoznali korelacijo »zdrav in zadovoljen delavec − zdravo in uspešno
podjetje«, prej bodo podjetja postala »človeku prijazna podjetja« in podjetju s primerno
organizacijo in delovno klimo znižali stroške visoko tržno usmerjenemu podjetju.
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4 POKLIC PRAVOSODNEGA POLICISTA

Pravosodni policisti so eden izmed temeljnih kadrov v zavodih za prestajanje kazni
zapora, katerih bistvena funkcija je vzdrževanje reda, miru, discipline in varnosti, torej
funkcija, ki jo pravno formalno poznajo sodobni sistemi izvrševanja kazni zapora. Čeprav
se pazniki v obliki stražarjev ali temničarjev pojavljajo že prej v zgodovini, pred drugo
polovico 18. stoletja o njih ne moremo govoriti, saj pred tem ni obstajal organiziran sistem
izvrševanja kazni zapora. Šele v drugi polovici 18. stoletja, ko je v Angliji potekala reforma
zaporov pod okriljem Johna Howarda, ki je zahteval, da se zaradi reda in discipline v
zaporih osebje kadruje, so razni ječarji, ključarji in hišniki postali javni uslužbenci, katere je
plačevala država. Po uvedbi celičnega sistema od 19. stoletja naprej pride do
vzpostavitve organiziranega zaporskega sistema in s tem do pazniške službe, ki jo
poznamo danes, saj je bila to oborožena, uniformirana ter po vojaških pravilih
organizirana formacija oseb za vzdrževanje reda in discipline. Kasneje se v zaporih pojavi
še drugo strokovno osebje, kot so pedagogi, psihologi, socialni delavci, inštruktorji in
drugi. Pazniška služba se je tako vedno bolj oddaljevala od prejšnjih stražarjev in ječarjev
ter se tako približevala ostalemu prevzgojnemu osebju. Stare, klasične funkcije
zastraševanja, straženja in prisiljevanja so opustili ter se začeli enakopravno vključevati v
resocializacijske in tretmanske procese skupaj z ostalim vzgojim osebjem (povzeto po
Klančarju, 2008, str. 18–19).
Po prenovljenem Kazenskem zakoniku (KZ-1) in Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij
(ZIKS-1) iz leta 2008 se za paznike v zaporih uporablja nov naziv, in sicer »pravosodni
policist«. Pravosodni policisti so javni uslužbenci, zato je njihovo delo vezano na zakonske
in podzakonske predpise. Poleg navedenih je na mestu izpostaviti še Zakon o javnih
uslužbencih (ZJU), ki ureja skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih
uslužbencev (ZJU, 3. člen), posledično s tem pa je plačilo za opravljeno delo urejeno v
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki ureja sistem plač funkcionarjev in
javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in
izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače, postopek za spremembe
razmerij med plačnimi skupinami in podskupinami ter temelje sistema plač v javnem
sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih
mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti
plač (ZSPJS, 1. člen).

4.1

IZBOR IN ŠOLANJE PRAVOSODNIH POLICISTOV

Pravosodni policist lahko sklene delovno razmerje, če izpolnjuje splošne pogoje, ki so
določeni z Zakonom o delovnih razmerjih, in posebne pogoje, določene z Zakonom o
izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljevanju: ZIKS-1). Ti so (ZIKS-1, 231. člen):
- dokončan najmanj štiriletni program srednjega izobraževanja,
- ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- ima ustrezne psihofizične sposobnosti, ki se zahtevajo za opravljanje pazniškega
poklica in so določene v pravilniku o sistematizaciji delovnih mest; pred sklenitvijo
delovnega razmerja mora paznik opraviti preizkus iz teh psihofizičnih sposobnosti.
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Kot ustrezne psihofizične sposobnosti, ki so določene v Aktu o notranji organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, se štejejo:
- primerna telesna zgradba; za moške je zaželena telesna višina več kot 170 cm, za
ženske 160 cm,
- primerna fizična kondicija,
- stanje vidnih funkcij mora biti normalno, lahko tudi z uporabo korekcije,
- sluh mora biti normalen,
- laboratorijski izvidi preiskav krvi in urina morajo biti v mejah referenčnih vrednosti,
- lokomotorni sistem mora biti funkcionalno zadovoljiv,
- oseba mora biti duševno zdrava, emocionalno zrela in stabilna, brez bolezni ali
znakov odvisnosti,
- nivo intelektualnih sposobnosti mora biti vsaj na nivoju povprečja,
- psihomotorične sposobnosti morajo biti funkcionalno zadovoljive.
Postopek za izbor pravosodnega policista se začne z objavo internega ali javnega
natečaja, ki je objavljen na straneh Ministrstva za pravosodje. Takšna objava navadno
vsebuje zahtevane formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta, kot je zahtevana
minimalna izobrazba, delovne izkušnje, slovensko državljanstvo in znanje slovenskega
jezika. Temu sledi alineja, da oseba, ki želi kandidirati za zasedbo delovnega mesta, ne
sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev; sledi še alineja, da zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Navadno je rok za prijavo 8 dni od dneva objave, vendar je lahko daljši ali tudi krajši. Sledi
1. krog izbora, v katerem natečajna komisija izloči vse formalno nepopolne prijave in
druge prijave, ki ne ustrezajo natečajnim zahtevam. V 2. krogu potekajo razgovori s
kandidati, na podlagi katerih se natečajna komisija odloči, koga bo uvrstila v naslednji
krog, v katerem se kandidate povabi na reševanje osebnostnih testov. Izmed kandidatov,
ki so teste najboljše opravili, natečajna komisija izbere tistega, ki se ji v skupnem seštevku
zdi najbolj primeren za delovno mesto. Seveda lahko komisija izbere več kandidatov,
odvisno od tega, koliko delovnih mest je bilo na podlagi objave navedenih. V določenih
primerih lahko komisija izvede še 3. krog postopka, ki je praviloma še en razgovor.
Primerne kandidate ali kandidata se pošlje na enomesečno spoznavanje dela in
delovnega okolja v zavodu, kjer kandidati spoznavajo delovno okolje in se srečajo z izzivi
tega poklica. V kolikor se v tem času izkaže, da kandidat ni primeren za tovrstno delo ali
mu ne ustreza, se izobraževanje zaključi. V nasprotnem primeru se kandidata/e pošlje na
usposabljanje, ki se najpogosteje izvaja na Policijski akademiji v Ljubljani ali v
Izobraževalnem centru v Gotenici, odvisno od prostorskih in finančnih zmožnosti.
Usposabljanje predvidoma traja 4 mesece. V obsegu približno 600 ur se kandidati
spoznajo s predpisi, potrebnimi za opravljanje tega poklica, z zgodovino penologije in
kriminologije, vedno pomembnejšo vlogo pa pridobiva izdelan program pravilnega načina
komuniciranja z obsojenci. Kandidate, bodoče paznike, se izobražuje v smislu
nekonfliktnega in neagresivnega komuniciranja. Poleg teoretičnih znanj poteka na
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centralnem izobraževanju tudi urjenje v samoobrambi, uporabi strelnega orožja in prisilnih
sredstev (Ivanc, 2004, str. 53), iz česar ima kandidat na koncu usposabljanja v
izobraževalnem centru tudi preizkus.
Centralnemu usposabljanju v izobraževalnem centru sledi še poglobljeno teoretično in
praktično usposabljanje v zavodu,5 kjer bo pravosodni policist opravljal naloge. Po
zaključenem usposabljanju morajo kandidati opraviti še preizkus znanja,6 pri čemer
kandidat uspešno zaključi usposabljanje, če je pri vseh sklopih ocenjen z oceno
»uspešno« (105. člen Pravilnika o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov).
V primeru, da kandidat preizkus znanja ne opravi uspešno, ima pravico preizkus
ponavljati, vendar če ga ponovno ne opravi ali se ga neupravičeno ne udeleži, je to razlog
za izredno odpoved delovnega razmerja.
Klančar (2008, str. 42–43) je po intervjuju s predstojnikom za pripravo in izvedbo
izobraževanja kandidatov podal nekaj kritik v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem.
Predpisi sicer določajo vsebine in obseg usposabljanja, vendar je izvedba programa
odvisna predvsem od finančnih sredstev, števila kandidatov in predavateljev. V povprečju
se vsaka skupina kandidatov izobražuje največ 3 mesece in v obsegu polovice zgoraj
navedenih ur. Drugi problem predstavlja dejstvo, da ko je pripravnik sprejet na delovno
mesto, ga izkušeni pravosodni policist zapusti. Pripravnik tako glede na hitro opravljeno
usposabljanje ni usposobljen, kakor tudi ne sme samostojno opravljati del in nalog. Zato
prihaja do preobremenitev ostalih pravosodnih policistov, nadurnega dela, nenormalnega
razporeda dela in slabe volje med že izkušenimi (starejšimi) pravosodnimi policisti. Prav
tako se po določenih letih izkaže, da je za marsikaterega pravosodnega policista delo
prezahtevno ali psihično preobremenjujoče in se ga razporedi na drugo delovno mesto, pri
čemer se pojavi manko v številu usposobljenih pravosodnih policistov. Pri tem velja
poudariti, da bi morali več pozornosti posvečati kadrovanju novih pravosodnih policistov,
kar je seveda povezano tudi z večjimi stroški, vendar bi vsaj izbira primernih kandidatov
bila primernejša.
4.1.1

OSEBNOSTNI PREGLEDI PSIHOFIZIČNE USPOSOBLJENOSTI

Kot smo že omenili, morajo biti kandidati za bodoče pravosodne policiste duševno zdravi,
emocionalno stabilni in brez znakov bolezenskih odvisnosti, zaradi česar zavodski
psiholog z njimi opravi osebnostni test in poda oceno o psihofizični primernosti za
opravljanje tega poklica.
V skladu z določbo 233. člena ZIKS-1 morajo pravosodni policisti ponovno opravljati
preizkus strokovnega znanja in psihofizične usposobljenosti, pri čemer pa oceno slednje
tokrat poda za to usposobljena oseba s področja medicine dela, športa in prometa, torej
zunanji psiholog.

Glej Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov, Uradni list, št. 78/200,
85/2009.
6 Osnove Kazenskega zakonika, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Pravilnik o izvrševanju
pooblastil in nalog paznikov, Pravilnik o izvrševanju zapora, Pravilnik o oddaji mladoletnikov v
prevzgojni dom.
5
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Z namenom, da ugotovimo, kaj se s takimi pregledi točno ugotavlja, kakšni so rezultati in
razlike med testi, ki jih izvajata zavodski psiholog in zunanji psiholog, smo opravili krajši
intervju z zavodskih psihologom v enem izmed zavodov za prestajanje kazni zapora v
Sloveniji ter s specialistom klinične psihologije, ki podaja oceno psihofizične
usposobljenosti pravosodnih policistov vsakih 5 let.
4.1.2

OSEBNOSTNI PREGLEDI KANDIDATOV

Po intervjuju z zavodskim psihologom (intervju, 2013a) v enem izmed zavodov za
prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji, v katerem je psiholog zaposlen približno 30
let, smo ugotovili, da se pri ugotavljanju osebnostnih lastnosti uporabljajo naslednje
metode, in sicer test inteligenčnih sposobnosti, merjenje G-faktorja, anamnestični test,
Eysenckov osebnostni vprašalnik in Vprašalnik BFQ.7
Na vprašanje, ali so osebnostni testi dovolj specifični glede na zahtevnost poklica oziroma
ali je ocena, ki jo poda zavodski psiholog, dovolj ustrezna za izbiro kandidata ter kaj še
vpliva na izbiro, nam zavodski psiholog pove, da za začetek osebnostni testi, ki jih
izvajajo, zadostujejo, vendar se bolj postavlja vprašanje, kako bi se rezultati, ki jih podajo
testi, vzdrževali. Poleg same ocene testov pa se daje pozornost še na čustveno
komponento, sposobnost samoobvladovanja, odprtost za druge izkušnje, iskrenost,
neiskrenost, timski pristop, dominantnost, odprtost, opozicionalnost, čustveno stabilnost
ter na samospoštovanje, torej ali je kandidat nagnjen h kakšnim oblikam odvisnosti
(intervju, 2013a).
Na tem mestu velja dodati še naslednje: na vprašanje, ali je lahko kandidat izbran za
pripravnika, če osebnostni testi pokažejo neprimernost oziroma ali se je že kdaj zgodilo,
da je bil nekdo izbran za pripravnika, čeprav psiholoških testov ni opravil, nam zavodski
psiholog pove, da načeloma takšen kandidat ne more biti izbran za pripravnika, vendar na
žalost sama ocena nima zadostne teže pri odločitvi za sprejetje kandidata, čeprav bi jo
morala imeti. Kdo bo dejansko sprejet za pripravnika, odloča natečajna komisija oziroma
direktor. Vsekakor pa so že bili pritiski na psihologe, da priredijo oziroma popravijo ocene
testov tako, da bodo pokazale ustreznost. Neustrezni kandidati so že bili izbrani, bolj kot
ne zaradi direktive vodstva, in seveda so imeli težave, ki so se kazale predvsem pri delu z
zaprtimi osebami. Pokazali so se kot agresivni, egoistični, neprijazni pripravniki, ki zaprtim
osebam ne prisluhnejo, zanje si ne vzamejo časa, pri opravljanju drugih nalog (npr. pri
izrednih dogodkih) se napačno odločijo oziroma napačno odreagirajo glede na situacijo,
lahko celo opustijo navodila (ravnajo samovoljno) ali zapustijo kraj dogodka, neupravičeno
uporabijo prisilna sredstva ali jih zlorabijo. Prav tako se izmikajo nalogam, pogosto se
zatekajo v bolniški stalež, tudi zaradi resnih zdravstvenih težav (diareja, izpuščaji)
(intervju, 2013a).
Podajmo nekaj primerov pravosodnih policistov, ki so se na psiholoških testih za sprejem
kandidatov pokazali kot neprimerni, kar se odraža pri njihovem delu:

7

Več o testih na http://psy.ff.uni-lj.si.
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-

-

-

Primer 1: pri spremstvu zaprte osebe ne upošteva odredbe – zaprto osebo bi bilo
potrebno odpeljati vklenjeno, pri čemer pa je pravosodni policist ni vklenil. Tako je
ravnal samovoljno in s tem povzročil splošno nevarnost zase in za okolico.
Primer 2: pri komunikaciji s sodelavci je uporabil prisilno sredstvo, kar predstavlja
popolno zlorabo prisilnega sredstva in s tem pooblastil.
Primer 3: med spremstvom je zapustil varovanje zaprte osebe, ker je slišal, da ne
deluje alarmni sistem. V trenutku je prekinil varovanje zaprte osebe in odšel
popravljat alarmni sistem. Ko je le-tega popravil in se vrnil na kraj varovanja, se je
zmagoslavno udarjal po prsih, bil je radosten, ker je popravil alarmni sistem, pri
čemer pa se ni zavedal posledic svojega ravnanja – zaprta oseba bi lahko
pobegnila.
Primer 4: znan je »kultni« primer pravosodnega policista, ki je imel »psihično
alergijo« na zaprte osebe – v odnosu z njimi ni bil sposoben opravljati nalog, do njih
je bil agresiven, zaprtih oseb sploh ni priznaval oziroma sploh ni bil sposoben
opraviti nobenega dela, ki je bilo povezano z zaprtimi osebami.

Problem pravosodnih policistov, ki so ravnali po zgoraj navedenih primerih, je ta, da se
svojih napak ne zavedajo oziroma svojih dejanj ne dojemajo kot nepravilnih.
Ko vodstvo spozna, da imajo med seboj neprimernega pravosodnega policista za
neposredno delo z obsojenci, ga prerazporedijo na delovno mesto, ki onemogoča direkten
kontakt z zaprto osebo.
Obstaja možnost, da je takšnih pravosodnih policistov večje število, vendar pa se pri vseh
znaki ne odražajo, predvsem zaradi raznih seminarjev in dodatnih usposabljanj v tehnikah
sproščanja in kontrole samoobvladovanja (obvladovanje stresa, komunikacijska odličnost
ipd.).
4.1.3

OSEBNOSTNI PREGLEDI PRAVOSODNIH POLICISTOV

Po pogovoru z specialistom klinične psihologije (intervju, 2013b), ki podaja ocene
psihofizične usposobljenosti pravosodnih policistov vsakih 5 let (vsakih 5 let zato, ker je to
doba, ko se v povprečju pojavijo spremembe v zdravstvenem stanju), smo ugotovili, da
prav tako kot zavodski psiholog ocenjuje oziroma meri inteligenco, kognitivne in motorične
sposobnosti ter osebnostno zrelost. Prav tako vodi oceno za posameznega pravosodnega
policista o tem, ali so se po zadnjem testiranju pojavila kakšna odstopanja v psihofizičnih
sposobnostih od predhodnih testiranj, pri čemer nam sogovornik pove, da bistvenih razlik
ni zaznati, saj zavodi za prestajanje kazni zapora navsezadnje le izberejo kandidate, ki
imajo precej »rezerve«, torej zelo primerne in ne tistih, ki so na spodnji meji še primernosti
(intervju, 2013b).
Ne glede na navedeno pa so pravosodni policisti večkrat bolniško odsotni zaradi različnih
težav pri delu. Različne grožnje od zaprtih oseb in včasih od nadrejenih botrujejo k temu,
da pravosodne policiste pesti nespečnost in anksioznost in si v posledici navedenega
navsezadnje morajo enostavno odpočiti (intervju, 2013b).
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Na vprašanje ali je po določenih letih opravljanja poklica pri pravosodnih policistih mogoče
zaznati povečano uživanje alkohola, tobačnih izdelkov ali drugih prepovedanih substanc,
nam pove, da je navedeno moč zaznati le redko (v kronični obliki je bilo to nekoč moč
zaznati pri vojakih in policistih), bolj kot ne se zatekajo k igranju računalniških iger
(intervju, 2013b). Na vprašanje, ali se pravosodni policisti k njemu kot specialistu klinične
psihologije zatekajo po strokovno pomoč zaradi različnih težav, ki jih imajo pri svojem
delu, nam pove, da ne neposredno zaradi dela samega, ampak zaradi skrhanih odnosov v
družini, ki pa so posledica ravno težav v službi, saj se službena problematika več kot
obratno prenaša na družinsko okolje (intervju, 2013b).
Glede na navedeno naš sogovornik meni, da bi zavodi za prestajanje kazni zapora
vsekakor morali zagotoviti specializiranega psihoterapevta, ki bi znal obravnavati
posttravmatski stresni sindrom, hude konflikte, prolongiran stres (dlje trajajoč stres) in
izgorevanje; pri slednjem še pripomni, da so vzrok izgorevanja »po novem sistemu«
predvsem izkoriščanja na podlagi groženj in blamiranje s strani kapitalistov, medtem ko je
bil vzrok izgorevanja »po starem sistemu« napačno pričakovanje na delovnem mestu, saj
zaposleni pričakujejo, da bodo na lep način in z lepo besedo uspeli opraviti vse naloge,
zaradi česar v svoje delo vlagajo ogromno energije, v posledici česar zaradi neuspeha
izgorijo (intervju, 2013b).
Naš sogovornik je na koncu podal še kritiko na EPQ test, ki se uporablja za ugotavljanje
psihofizične usposobljenosti kandidatov za pravosodne policiste, saj bi naj bil
neadekvanten, ker podaja takšne rezultate, pri katerih ni mogoče zagotovo reči, ali je
testiranec psihotičen ali izredno močan človek. Zaradi nepreverljivosti Eyseneckove
metode in neustreznih rezultatov, ki jih le-ta poda, priporoča uporabo testov, kot so Profil
indeks emocij, Roschachov diagnostični preizkus in Freiburški osebnostni vprašalnik 8
(intervju, 2013b).

4.2

NALOGE PRAVOSODNIH POLICISTOV

Pravosodni policisti so uradne osebe, ki opravljajo uradne naloge. Kot to določa 4. točka
1. odstavka 99. člena KZ-1, je namreč uradna oseba tudi druga oseba, ki opravlja
posamezne uradne naloge na podlagi pooblastil, ki ji jih daje zakon ali na podlagi zakona
izdani predpisi (javno pooblastilo) ali na podlagi zakona sklenjena pogodba o arbitraži
(KZ-1, 99. člen). Nadalje pa ZIKS-1 v 2. odstavku 214. člena izrecno določa, da so
pooblaščene uradne osebe med drugimi tudi pravosodni policisti, ki opravljajo naloge
varovanja in nadzora (ZIKS-1, 214. člen) in so dolžne opravljati vse uradne naloge, tudi
kadar je izvršitev nalog povezana z nevarnostjo za njihovo življenje (ZIKS-1, 219. člen)
bodisi naloge varovanja in nadzora opravljajo v zavodu bodisi izven njega (ZIKS – 1, 234.
člen, 1. odstavek)9. V smislu ZJU so pravosodni policisti uradniki, ki opravljajo javne
naloge, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa
in zasedajo delovna mesta, ki so uradniška delovna mesta (ZJU, 23. člen).

8
9

Več o testih: Center za psihodiagnostična sredstva (www.center-pds.si).
Tako tudi Sodba I Ips 452/2007 z dne 17.01.2008.
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Naloge pravosodnih policistov po uradniških nazivih našteva Priloga 1 Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih (Uradni list Republike Slovenije, št. 58/03 s spremembami in
dopolnitvami). Glede na to, da so nazivi številčni, predstavimo le nekatere:
Pravosodni policist I, II in III10 (zahtevana srednja strokovna ali splošna izobrazba ter 6
mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv ter 6 let in 6 mesecev za najvišji naziv)
opravlja naslednje naloge:
- varovanje zaprtih oseb in objektov,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu,
- pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v zaporu,
- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- prevozi in spremljanje zaprtih oseb,
- vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih sankcij,
- priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za zaprte osebe,
- priprava poročil in ocen,
- druge naloge po odredbi nadrejenega.
Pravosodni policist specialist I, II in III (zahtevana srednja strokovna ali splošna izobrazba
ter 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv ter 6 let in 6 mesecev za najvišji naziv)
poleg zgoraj navedenih nalog še:
- vodi evidence,
- organizira in izvaja zahtevnejše naloge pravosodnih policistov,
- usposablja pravosodne policiste v zavodu in upravi.
Pravosodni policist operativni vodja I, II in III (zahtevana srednja strokovna ali splošna
izobrazba ter 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv in 6 let in 6 mesecev za
najvišji naziv) ima še dodatne naloge, med katere spadajo:
- organizacija, vodenje in nadzor varovanja ter izvajanje drugih aktivnosti v zavodu
med izmeno in na delovnem področju pravosodnih policistov,
- obveščanje nadrejenih o izrednih dogodkih,
- obveščanje policije o izrednih dogodkih.
Višji pravosodni policist I, II in III (zahtevana višja strokovna izobrazba ter 6 mesecev
delovnih izkušenj za najnižji naziv in 6 let in 6 mesecev za najvišji naziv) poleg že zgoraj
navedenih nalog še opravlja nalogo poveljevanja pri uporabi prisilnih sredstev večjega
obsega.
Glede na Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih
javne uprave in v pravosodnih organih pa se po obsegu pooblastil, odgovornosti, po
nalogah in izobrazbi pravosodni policisti hierarhično delijo, kot prikazuje tabela 3, in sicer
je na vrhu poveljnik, po hierarhiji pa mu sledijo vodja referata za obsojence, vodja izmene,
vodja oddelka, pravosodni policist ter pravosodni policist specialist.
Pravosodni policist pripravnik po uspešno zaključenem usposabljanju zasede delovno mesto z
nazivom Pravosodni policist III in lahko napreduje na delovno mesto z nazivom Pravosodni policist
II in Pravosodni policist I.
10
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Tabela 2: Hierarhija delovnih mest oddelka za varnost
POVELJNIK

Vodja referata za obsojence

Vodja izmene

Vodja oddelka

Pravosodni policist

Pravosodni policist specialist

-

univerzitetna izobrazba
vodja oddelka za varnost
odgovoren direktorju zavoda in direktorju
generalnega urada
- univerzitetna izobrazba
- pomočnik poveljnika
- visokošolska izobrazba
- višji pravosodni policist operativni vodja
- odgovoren
poveljniku,
pomočniku
poveljnika, po poslovnem času prevzame
vodenje zavoda
- visokošolska izobrazba
- višji pravosodni policist operativni vodja
- odgovornost gre po hierarhiji notranje
delitve:
o vodja odprtega oddelka
o vodja zaprtega oddelka
o vodja preiskave
o vodja sprejemnega oddelka in
uklonilnega zapora
o vodja spremstev
- srednješolska izobrazba
- odgovorni so vodji tistega oddelka,
kamor so razporejeni
Imajo specialna znanja, pri čemer so pri izvajanju
nalog odgovorni poveljniku oziroma pomočniku
poveljnika.
Imajo specialna znanja za:
- orožje
- borilne veščine
- video nadzor
- nudenje prve pomoči.

Vir: lasten
Osnovna naloga pravosodnih policistov je, da skrbijo za varnost in zavarovanje ter
zagotavljajo red in disciplino v zavodu, in sicer z ukrepi (Pravilnik o izvrševanju pooblastil
in nalog pravosodnih policistov, 19. člen):
- izdajajo ukaze,
- pri obsojencih lahko opravijo preizkus alkoholiziranosti ali prisotnost prepovedanih
drog,
- obsojence lahko odstranijo iz skupnih bivalnih prostorov ter jih odvedejo v poseben
prostor, če je podan utemeljen sum: da je obsojenec storil kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti; ali če grozi, da bo tako dejanje storil; da se pripravlja
na beg ali upor; da ogroža sebe ali druge; da huje ovira druge pri delu ali počitku
(ZIKS-1, 236. člen),
- pri obsojencih lahko opravijo pregled bivalnih prostorov, osebni pregled, pregled
osebne prtljage ter pregled pošiljk in nadzor obiskov,
- lahko zasežejo in zadržijo nedovoljene predmete,
- preprečujejo pobege obsojencev in izvajajo naloge za izsleditev pobeglih,
- spremljajo obsojence zunaj zavoda (npr. spremstvo na sodne obravnave),
- identificirajo osebe, ki prihajajo v zavod ipd.
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V okviru izvajanja teh nalog morajo pravosodni policisti postopati zakonito, korektno,
dostojno in humano. Enako ravnajo, kadar s primernimi ukrepi zagotavljajo, da življenje in
delo v zavodu potekata po hišnem redu, pri čemer morajo (Pravilnik o izvrševanju
pooblastil in nalog pravosodnih policistov, 90. člen):
- seznanjati obsojence s hišnim redom zavoda ter z njihovimi pravicami in dolžnostmi,
ki jih imajo po zakonu,
- opozarjati obsojence na odstopanje od hišnega reda, če niso potrebni posebni
strožji ukrepi,
- preprečevati samopoškodbe in samomore,
- sodelovati z drugimi službami v zavodu, da se prepeči nastanek razmer, ki bi
utegnile imeti za posledico spore med obsojenci, kakor tudi med njimi in delavci
zavoda,
- primerno ukrepati, da se vzpostavita red in disciplina v zavodu,
- ukazovati obsojencem, da se opravijo potrebna opravila za vzdrževanje reda in
čistoče v zavodu ter za vzdrževanje osebne higiene,
- spodbujati obsojence pri njihovem delu in izobraževanju,
- preprečevati škodo na premoženju zavoda,
- nadzirati redno vstajanje in počitek obsojencev,
- skrbeti za red in varnost pri nadzorovanih obiskih,
- zbirati podatke in informacije, ki so pomembne za varnost zavoda in obsojencev,
- poročati poveljniku o vseh pomembnih dogodkih in opažanjih, ki zadevajo varnost,
red, disciplino ter življenje in delo v zavodu.
Nalog in vlog pravosodnih policistov pa se navsezadnje le ne da skrčiti na alineje, ki jih
taksativno naštevajo zakoni in podzakonski akti, saj je njihova vloga bistveno večja in
večplastna; ne gre le za uporabo prisilnih sredstev in izvajanje represije nad obsojenci, kot
bi mislil marsikdo, ki ni poučen o zadevah za visokimi in zastraženimi zaporskimi zidovi.
Po intervjuju s pravosodnim policistom (intervju, 2010), ki je v enem izmed slovenskih
zavodov za prestajanje kazni zapora zaposlen približno 30 let, nam je na vprašanje, ali
mu natečajna komisija kot takrat še kandidatu razložila, kakšna je narava dela, nam je
pravosodni policist povedal, da so ga seznanili predvsem s slabostmi tega poklica, t.j.
izmensko in nočno delo, delo z delinkventi, nošenje orožja in nestabilen delovni čas –
dodatno klicanje v službo v primeru potreb, npr. izredni dogodki v zavodu (zajetje
paznikov, talcev, samopoškodbe, izpad paznika, zaslišanja, ki niso bila v planu,
spremstvo na sodišče ipd).
Kot je razvidno iz zgornjega odgovora in glede na vse naloge, ki jih morajo pravosodni
policisti opravljati, kot jih določajo podzakonski akti, je natečajna komisija razmeroma
skopa z opisom celotnega poklica.
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5 DEJAVNIKI POKLICNEGA
POLICISTIH

STRESA

PRI

PRAVOSODNIH

Predpisi jasno določajo, kaj so naloge, delo in pooblastila pravosodnih policistov, vendar
iz tega ni razviden dejanski okvir narave dela. Nekdo, ki zavode opazuje samo od zunaj,
misli, da ta poklic zahteva samo odklepanje in zaklepanje vrat in celičnih vrat, v resnici pa
se za temi zidovi odvija povsem drugačno življenje. Marsikdo bi mislil, ali celo misli, da je
delo pravosodnega policista enostavno, da samo sedijo v službi in pazijo, da kdo ne
pobegne − pa vendar temu ni tako. Pazniško delo je zelo kompleksno, saj morajo biti
obenem varuhi, psihologi, pedagogi, dobri poslušalci, na koncu pa še do potankosti
seznanjeni z vso potrebno zakonodajo, v skladu s katero morajo ravnati, da ne ravnajo
protipravno (Zorec, 2008, str. 22).
Pravosodni policisti opravljajo mnogo nalog, ki jih morajo opraviti v skladu z veljavnimi
predpisi, predvsem kadar imajo opravka z zaprtimi osebami. Zaradi tega so velikokrat
postavljeni v nevarne in tako stresne situacije, ki so lahko vzrok za nizko zadovoljstvo z
delom, k čemur botruje še slaba plača, izmensko delo, nadure in slab ugled poklica.

5.1

POVZETKI TUJIH ŠTUDIJ

Problematika stresa pri pravosodnih policistih ima mednarodne, svetovne razsežnosti, o
čemer priča tuja literatura. Medtem ko se institucije držav zahodnega sveta že čutijo
odgovorne za zmanjševanje stresa na delovnem mestu po principu »zdrav delavec –
zdrava organizacija«, so evropske države daleč od takšne filozofije ali pa se k njej počasi
približujejo, v posledici česar je tudi literatura na tem področju za območje na primer
Združenih držav Amerike že skorajda nasičena, medtem ko so podatki za Evropo in druge
kontinente skopi oziroma je področje slabše raziskano. Pri tem velja opozoriti, da lahko
pride do komplikacij pri interpretaciji rezultatov izvedenih raziskav, saj se zapori v
Združenih državah Amerike razlikujejo od zaporov drugih držav, npr. švedskih ali
nizozemskih, že v številu zaprtih oseb. Za zapore Združenih držav Amerike 1.500 zaprtih
oseb v enem zaporu ni nič nenavadnega, medtem ko se na Švedskem maksimalno število
zaprtih oseb giblje okoli 250. Razlika je tudi v prostorskih kapacitetah za nastanitev zaprtih
oseb; v zaporih Združenih držav Amerike si zaprte osebe delijo celice, medtem ko imajo
zaprte osebe na Nizozemskem ali Švedskem vsak svojo sobo. Še ena razlika, ki se pojavi
med Evropo in Združenimi državami Amerike, je tudi v osebnih karakteristikah in znanjih
oziroma veščinah paznikov. Za paznike v Združenih državah Amerike se zahteva
opravljena srednja šola, določena teža in višina paznika ter npr. dober vid, medtem ko se
v evropskih zaporih od paznika zahtevajo še določena/primerna stopnja inteligence ter
druga znanja in veščine (Schaufeli in Peeters, 2000, str. 20).
Na ozemlju Združenih držav Amerike se torej že leta vrstijo raziskave o stresu in
posledicah stresa, s katerimi se soočajo pravosodni policisti, pri čemer raziskovalci
poskušajo poiskati najrazličnejše korelacije med različnimi faktorji, ki bi privedle do
določitve dejavnikov stresa pravosodnih policistov. Na primer, ena izmed takšnih je bila
izvedena leta 2008, pri čemer je raziskovalec uporabil podatke, ki jih je leta 2005 zbrala
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ena izmed prevzgojnih Agencij v Združenih državah Amerike (angl. Correctional Agency
in United States) iz štirih najstrožje varovanih zaporov. Cilj raziskovalca je bil prikazati, da
delo v strogo varovanih zaporih vpliva na kvaliteto življenja paznikov in paznic na
delovnem mestu in izven njega, in sicer ob predpostavki, da je stopnja stresa višja pri
starejših paznikih in paznicah oziroma tistih z daljšo delovno dobo v zaporih ter da
dolgoletna izpostavljenost agresivni zaporski subkulturi vpliva na paznikovo socialno in
privatno življenje. Hkrati je želel prikazati in opozoriti, da stres pri paznikih pri dolgotrajni
izpostavljenosti temu okolju ni problem vsakega posameznika, ampak »proizvod« tega
poklica. Rezultati so bili presenetljivi, saj so pokazali, da se z višanjem starosti moškega
paznika stopnja stresa zmanjšuje, pri ženskah, torej paznicah, pa se je povečala, kar
razlaga z dvojno vlogo ženske, to je zaposlitev in skrb za domače gospodinjstvo (Micieli,
2008).
Raziskava, izvedena z namenom ugotavljanja povezanosti stresa pri paznikih v zvezi z
odnosi z zaprtimi osebami, je zajemala vzorec 501 paznikov, zaposlenih v 13
severnoameriških zaporih v Združenih državah Amerike. Pokazala je, da pazniki, ki zaprte
osebe vidijo kot obvladljive, kažejo na manjšo stopnjo stresa, kar je mogoče pojasniti s
paznikovo percepcijo zaprte osebe kot zahrbtne, manipulativne in agresivne osebe, pri
čemer pazniki zaznavajo to deviantnost kot stresor in se ga kot takšnega tudi zavedajo. V
nasprotju z navedenim pa pazniki, ki zaprte osebe vidijo kot ljubeznive, prijateljske in
družabne, poročajo o višji stopnji stresa, kar lahko sovpada z raziskavami o konfliktu vlog;
pokazale so namreč, da se višja stopnja stresa beleži pri paznikih, ki sebe zaznavajo kot
pomemben element v procesu prevzgoje zaprtih oseb. Posledično z navedenim pa je pri
takšnih paznikih, torej tistih, ki zaprte osebe vidijo kot prijazne, pojavi neodobravanje s
strani sodelavcev in nadrejenih in zaradi tega odtujenost, kar pa vodi do stresa (Misis et
al., 2013).
V severnoameriški državi Alabama je bila leta 2010 (v treh strogo varovanih zaporih, v
katerih se stopnja zasedenosti razteza med 154 % in 206 %) izvedena raziskava o vplivu
prostorske stiske v zaporih na psihofizično počutje paznikov. Rezultati raziskave, ki med
drugim zajemajo odgovore 66 moških in ženskih paznikov na vprašanji »Ali prostorska
stiska rezultira v stres pri paznikih in bolezni, povezanih z delom?« ter »Ali prostorska
stiska povzroča nasilje oziroma grožnje k nasilju?«, so pokazali, da prostorska stiska
predstavlja grožnjo varnosti paznikov, vpliva na kvaliteto dela in zdravje tako paznikov kot
tudi zaprtih oseb. Vsi vprašani (100 odstotkov) so namreč odgovorili, da prostorska stiska
vpliva na varnost paznikov ter privede do večjega nasilja, nekaj manj pa jih je odgovorilo,
da je zaradi prostorske stiske zmanjšana kakovost in učinkovitost njihovega dela. Na
vprašanje, ali prostorska stiska vodi do stresnih delovnih pogojev, je dve tretjini vprašanih
odgovorilo pritrdilno, pri čemer je bil odstotek statistično enak v vseh treh zaporih (Martin
et al., 2012).
Raziskava, izvedena v centralnem indijskem zaporu Bangalore (angl. The Bangalore
Central Prison), je podala rezultate o stresu zaposlenih. Zapor Bangalore se sooča s
prostorsko stisko (150 odstotna zasedenost), kar je privedlo do težav na področju nadzora
in zdravstvene ureditve. Beležijo namreč povečano število samomorov med pazniki,
nasilja in uživanja drog. Ne samo, da so pazniki izgoreli od dela, tudi stopnja motivacije je
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nizka, prihaja do zlorab položaja pri nadrejenih, nagrade in ostala priznanja pa niso
sorazmerna z naporom, ki ga vlagajo v svoje delo. Zaprte osebe se med seboj grupirajo,
grozijo paznikom in tudi zdravnikom ter vlagajo neutemeljene pritožbe na Organizacijo za
človekove pravice in na sodišča, kar stres še povečuje. V posledici navedenega med
zaposlenimi beležijo najrazličnejše fizične in psihološke težave, kot so povečanje krvnega
pritiska, srčne bolezni, težave s hrbtenico, depresija ter odvisnost od alkohola in tobačnih
izdelkov (Bada Math et al., 2011).
Na Japonskem so izvedli raziskavo o povezanosti poklicnega stresa s simptomi depresije
pri paznikih. V raziskavo je bilo vključenih 426 moških paznikov med 20. in 60. letom
starosti, od katerih je bilo 107 paznikov razporejenih v tako imenovano »depresivno
skupino«. Po uskladitvi demografskih in poklicnih spremenljivk je bilo ugotovljeno, da so
povečani simptomi depresije pri paznikih povezani z dejavniki stresa, kot so fizično okolje
(zapor), konflikt vloge, obseg dela in nižja podpora sodelavcev (Deguchi et al., 2013).
V Južnoafriški republiki je bila v zaporu Soventein v Pietermaritzburgu izvedena
raziskava, s katero so hoteli ugotoviti, ali poklicni stres pri paznikih vodi do zmanjšane
produktivnosti ter razširjenosti duševnih težav med tistimi pazniki, ki delo in družbene
odnose v zaporu smatrajo za stresne. Ugotovljeno je bilo, da so pazniki nagnjeni k
poklicnemu stresu zaradi narave dela, kar vpliva na produktivnost. Delo zaznavajo kot
nevarno in hazardersko (61 odstotkov vprašanih se zelo strinja, da stres povzroča
izpostavljenost nevarnim zaprtim osebam), kar paznika naredi ranljivega v odnosu z
nevarnimi zaprtimi osebami, kar slabša še pomanjkanje potrebne podpore iz strani
nadrejenih (46 odstotkov vprašanih se je namreč zelo strinjalo, da pomanjkanje podpore
povzroča stres). Ostale statistične ugotovitve v tej raziskavi so naslednje: 78 odstotkov
vprašanih se je zelo strinjalo, da stres povzroča pomanjkanje sistema nagrajevanja, 73
odstotkov vprašanih se je zelo strinjalo, da je slaba plača dejavnik stresa, za 17 odstotkov
vprašanih je stresna slaba javna podoba poklica, za 31 odstotkov je to izmensko delo, za
20 odstotkov vprašanih je to pomanjkanje timskega dela, za 27 odstotkov vprašanih pa
izključenost iz sistema sprejemanja odločitev; to je privilegij vodstva (Mambo, 2005).
Raziskava, izvedena v izraelskih zaporih, v katerih je sodelovalo 496 vprašancev, je
pokazala visoko stopnjo stresa in izgorelosti med zaposlenimi, najbolj v sektorju za
varnost (pazniki), pri čemer so se kot najmočnejši stresorji pokazali izmensko delo,
opravljanje nadur (brez možnosti kakršnekoli kompenzacije), nizka plača in
preobremenitev z delovnimi nalogami, kot posledice pa najrazličnejše psihofizične
simptome (Keinan in Malach – Pines, 2007, str. 280–298).
V zaporih v Litvi je decembra 2004 potekala raziskava, katere glavni cilj je bil določiti
poglavitne poklicne stresorje in odkriti povezavo psihosocialnih dejavnikov zaposlitve s
kvaliteto življenja, zadovoljstvom pri delu in življenjsko uravnoteženostjo. Analizirani
podatki so pokazali, da so nekateri psihosocialni dejavniki zaposlitve (karierne možnosti,
plača, raznoliko delo) povezani z zadovoljstvom z življenjem, kar slednje raziskovalec
nadalje povezuje s stopnjo poklicnega stresa, kakovostjo življenja in z zadovoljstvom pri
delu. Vsak tretji paznik namreč svoje delo doživlja kot stresno, pri čemer so se kot
stresorji pokazali odnosi z zaprtimi osebami (nepričakovana ravnanja zaprtih oseb, velika
38

odgovornost za zaprte osebe, obrekovanja in grožnje s strani zaprtih oseb) in občutek
pomanjkanja varnosti, kar pri paznikih povzroča motnje spanja, slabo koncentracijo in
zmanjšano zanimanje za družbene zadeve. Poleg navedenih so se kot stresorji
poklicnega stresa pokazali še slaba plača, slabe karierne možnosti, odsotnost podpore s
strani nadrejenih, hitro spreminjanje zakonodaje in pretirana skrb za zaprte osebe,
medtem ko se na zaposlene pozablja (Baranauskiene et al., 2000, str. 29–39).
V Zaporskem centru, ki leži v provinci Granada na severu Španije (angl. Penitentiary
Center of Granada) so avgusta leta 2006 pri 164 paznikih (število paznikov, ki je izpolnilo
anketne vprašalnike) ugotavljali povezavo med psihosocialnimi tveganji na delovnem
mestu in duševnim zdravjem paznikov. Z analizo zbranih podatkov so ugotovili, da se
velik odstotek paznikov sooča s poklicnim stresom, saj je 54 odstotkov vprašanih namreč
potrdilo, da morajo vedno hitro delati, enak odstotek meni, da je njihovo delo psihično
naporno, pri čemer je 41 odstotkov odgovorilo, da nimajo nobenega vpliva na dodeljeno
količino dela, 48 odstotkov meni, da pri svojem delu niso deležni nobene varnosti, 76
odstotkov jih trpi za slabo osebnostno podobo, 50 odstotkov pa meni, da nimajo nobene
družbene podpore. Za najbolj negativne aspekte poklica so se izkazali neravnovesje med
številom zaposlenih in količino dela, pomanjkanje možnosti napredovanje ter slaba javna
podoba paznika, kot pozitivna aspekta pa sta navedena plača in urnik dela. Najbolj
zanimive so ugotovitve, pridobljene na podlagi pisnih komentarjev vprašanih glede
zmanjšanja psiholoških obremenitev, med katerimi je izstopalo ohranjanje ravnovesja med
številom zaposlenih in količino dela, ki se zadaja (Ghaddar et al., 2008, str. 92–98).
Na Irskem so med 100 pazniki ugotavljali dejavnike in posledice poklicnega stresa, pri
čemer se je v okviru delovnih nalog kot najmočnejši dejavnik pokazalo opravljanje
delovnih nadur. Kadar so morali pazniki opraviti več kot 48 ur tedensko, so bili tudi bolj
dovzetni za poklicni stres, ki izvira iz takšnih obremenitev. Posledično so morali zaradi
količine delovnih nalog nekatere opustiti, s čimer se je znižala tudi efektivnost dela. Prav
tako irskim paznikom stres povzroča premalo podpore iz strani starejših sodelavcev ter
pomanjkanje povratnih informacij o kvaliteti opravljenega dela, kar jih postavlja v ranljiv
položaj. Nadrejeni jih namreč morajo obveščati o novostih s področja zakonodaje, delo
namreč temelji na sledenju zakonskih in podzakonskih določb. V kolikor pazniki o tem
niso obveščeni in v situacijah ukrepajo v nasprotju s trenutno veljavnimi predpisi (o katerih
niso obveščeni), se zaradi napačnega postopanja do zaprtih oseb hitro znajdejo pred
disciplinsko komisijo ali so celo suspendirani, saj nevede napačna dejanja niso podprta s
strani nadrejenih in uprave, kar posledično povečuje nemoč paznikov pri opravljanju tega
poklica. Kot posledici poklicnega stresa sta se pokazali povečano uživanja alkohola −
vendar samo med pazniki, ki so v zaporu zaposleni več kot 20 let − ter nezadovoljstvo z
delom (Regan, 2009).
Holmes in Maclness (v: Math et al., 2011) sta po opravljeni raziskavi v Veliki Britaniji
ugotovila, da pomanjkanje ustreznega usposabljanja paznikov izrazito vpliva na stopnjo
stresa ter na pomanjkanje samozavesti pri reševanju travmatičnih situacij, s katerimi se
soočajo. Preobremenjenost z delom in prerazporejanje paznikov na druga delovna mesta
je privedlo do povečanega števila bolniških bolniških odsotnosti z dela, le-to pa k
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povečanju stresa. Kot faktor stresa se je pokazal še neustrezni management
(pomanjkanje podpore podrejenim).

5.2

ODNOSI Z ZAPRTIMI OSEBAMI

V zadnjem obdobju penologi pri proučevanju celotnega sistema izvrševanja kazenskih
sankcij zavodske ureditve pozornost namenjajo tudi zaposlenim v teh zavodih, saj se je
izkazalo, da vlogo pravosodnih policistov ne gre zanemarjati ali jemati samo po sebi
umevno, saj predstavljajo glavo vez med zaprtimi osebami in strokovno službo oziroma so
nepogrešljiv del zavodov, katerih naloga ni samo vzdrževanje reda in miru, temveč tudi
soustvarjanje načina življenja.
Pri proučevanju družbenega vzdušja v zavodih so prišli do ugotovitve, da je družbeno
vzdušje posledica nenehnega medsebojnega odnosa med zaposlenimi in zaporniki in
čeprav je več zapornikov kot zaposlenih, so ravno zaposleni tisti, od katerih je odvisna
kvantiteta ali kvaliteta medsebojnih odnosov v zaporu. Glede na to, da pravosodni policisti
preživijo največ časa z zaprtimi osebami, »zaporniki ocenjujejo dober ali slab zapor
pretežno po paznikih«. Od tega je tudi odvisno, če/ali bo resocializacija pri zapornikih
uspešna ali ne. Vsekakor pa so za življenje v zaporu pomembni tudi odnosi med zaporniki
ter dogodki, izgredi in soglasja oz. nesoglasja, ki se pojavljajo med njimi (po Brincu v:
Meško et al., 2006, str. 453), zato je pomembno, da vsi zaposleni skrbijo za pozitivno
delovno klimo. Slovenski penološki sistem temelji na rehabilitacijskem procesu in ta ne
more biti uspešen, če so že zaposleni negativno naravnani; pozitivna naravnanost pa je
pogoj za ustvarjanje ustreznega vzdušja med zaprtimi osebami.
Penologija se je dolgo časa ukvarjala samo z resocializacijo zaprtih oseb, šele v zadnjem
času sta se začela poudarjati tudi vloga in pomen poklica pravosodnih policistov, ki poleg
zaprtih oseb predstavljajo največji kadrovski del zavodov, saj se je narava dela izkazala
kot razmeroma stresna. Delovni pogoji zahtevajo stalno opreznost pred zaprtimi osebami,
poleg tega so nenehno izpostavljeni stresnim situacijam, kot so pristnost pri samomorih,
poskusih samomora in samopoškodbah ter stalna izpostavljenost neprimernemu odnosu s
strani zaprtih oseb (žalitve, psovke, cinizem, grožnje) (po Klančarju, 2008, str. 53).
Glede na navedeno moramo poseben pomen pripisati še t.i. izrednim dogodkom, ki jih
lahko uvrstimo med možne dejavnike stresa. Izredno varovanje lahko temelji na
raznovrstnih izrednih dogodkih, temu primerni pa so − na podlagi varnostnih ocen izrednih
dogodkov − ukrepi za vzpostavitev stabilnega varnostnega okolja, ko se mora ukreniti vse
potrebno in delo ter aktivnosti organizirati tako, da nastane čim manjša materialna in
druga škoda za zavod, zaposlene in zaprte osebe. Naštejmo nekaj izrednih dogodkov
(povzeto po: VN, 2009, str. 19):
- pobeg zaprte osebe iz zavoda ali spremstva,
- množično nasilje med zaprtimi osebami,
- samomor, umor ali smrt zaprte osebe,
- upor ene ali več zaprtih oseb,
- miren protest zaprtih oseb,
- grožnja z bombo ali drugim eksplozivnim telesom,
- napad na zavod, na delavce zavoda in zajetje talcev.
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Pravosodni policisti se za ustrezno reagiranje na zgornje dogodke redno usposabljajo in
izpopolnjujejo, saj morajo ob zgoraj navedenih situacijah postopati v skladu z zakonodajo
ter metodami in tehnikami izvrševanja pooblastil in nalog pravosodnih policistov, pri čemer
jim je v pomoč Praktični postopek, t.j. učbenik, ki je nastal na osnovi dolgoletne prakse
izvrševanja kazni zapora in vsebuje tako teoretične kot praktične smernice za
obravnavanje vseh, ki pridejo v stik z zapori.
Izgredi in nesoglasja vodijo k temu, da so pravosodni policisti nenehno izpostavljeni
negativnim psihosocialnim vplivom zaporniškega okolja ter nevarnostim, ki jih
predstavljajo "agresivni in pogosto tudi vedenjsko moteni zaporniki, ki so pogosto tudi
okuženi z virusi neozdravljivih bolezni (HIV, hepatitis C)" (Medved, 2010). Posledica teh
negativnih vplivov je eden izmed glavnih vzrokov stresa, ki je med pravosodnimi policisti
postal stalnica, vodi pa v povečano število bolniških odsotnosti ter drugih psihičnih
pečatov.
Tabela 3: Število napadov na delavce v letu 2014

Vir: Letno poročilo URSIKS (2013, str. 82).
Število napadov, kot je prikazano v tabeli 3, na pravosodne policiste sicer ni zaskrbljujoče,
vendar še to ne pomeni, da že poskus napada ne povzroča stresa oziroma negativnih
psihičnih posledic pri zaposlenih. Podatki so izvzeti iz Letnega poročila URSIKS-a za leto
2014, kjer beležijo predvsem verbalne grožnje. Pravosodni policisti sicer imajo na voljo
uporabo različnih prisilnih sredstev, kar pa ne odpravi strahu in ogroženosti pred zaprtimi
osebami.
Leta 2008 je bila za potrebe diplomskega dela v Zavodu za prestajanje kazni zapora
Maribor in na njegovem odprtem oddelku Rogoza opravljena raziskava na temo vzdušja v
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zavodu, ki je med drugim zajemala tudi neprimerno ravnanje zaprtih oseb nad
zaposlenimi. Rezultati so pokazali, da se pravosodni policisti s strani zaprtih dnevno
srečujejo z verbalnim nasiljem, kar je razvidno iz tabele 4.
Tabela 4: Neprimerno vedenje zaprtih oseb do pravosodnih policistov
ZPKZ Maribor
Ali vas je obsojenec kadarkoli:

OO Rogoza

DA

NE

DA

NE

Zmerjal

44,0 %

56,0 %

53,8 %

46,2 %

Udaril

8,0 %

92,0 %

15,4 %

84,6 %

Žalil

40,0 %

60,0 %

53,8 %

46,2 %

Pretepal

0,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

Pljunil

16,0 %

84,0 %

7,7 %

92,3 %

Proti vam vrgel trd predmet

24,0 %

76,0 %

23,1 %

76,9 %

Grozil

48,0 %

52,0 %

46,2 %

53,8 %

Jezil

48,0 %

52,0 %

84,6 %

15,4 %

68,0 %

32,0 %

76,9 %

23,1 %

Provokativno izzival

Vir: Zorec (2008, str. 59).
Nezadovoljstvo z delom in želja po menjavi službe spadata med naslednje vzroke stresa.
Zaradi kompleksnosti same narave dela veliko posameznikov strese iz službe prenaša v
družinsko življenje, kar se nato kaže v odtujenosti in povečani agresivnosti ne samo do
ljudi v zasebnem življenju, ampak tudi v nesposobnosti ustvarjanja pozitivnih odnosov z
zaprtimi osebami.
Tabela 5: (Ne)zadovoljstvo z delovnim mestom
ZPKZ Maribor

OO Rogoza

DA

NE

DA

NE

Ali ste zadovoljni s svojo službo?

80,0 %

20,0 %

76,9 %

23,1 %

Ali ste zadovoljni s svojo plačo?

24,0 %

76,0 %

7,7 %

92,3 %

Ali ste kdaj pod stresom zaradi svojega dela?

76,0 %

24,0 %

92,3 %

7,7 %

Ali vaše delo vpliva na vašo družino in prijatelje?

48,0 %

52,0 %

53,8 %

46,2 %

Ali menite, da zapori negativno vplivajo na vas?

48,0 %

52,0 %

61,5 %

0,4 %

Ali se kdaj počutite ogrožene s strani obsojencev?

24,0 %

76,0 %

46,2 %

53,8 %

Vir: Zorec (2008, str. 60).
Prej omenjena raziskava, izvedena v ZPKZ Maribor, je še pokazala, da so pravosodni
policisti v večji meri velikokrat pod stresom zaradi svojega dela, pri čemer pa rezultati,
prikazani v tabeli 5, pričajo, da pravosodni policisti, zaposleni na odprtem oddelku, svoje
delo dojemajo bolj stresno kot tisti na zaprtem, kar je sicer nepričakovan rezultat.
Pričakovali bi namreč, da je bolj stresno delo na zaprtih oddelkih, saj v njih zaporno kazen
prestajajo zaprte osebe, kaznovane za težja kazniva dejanja kot pa tiste na odprtih
oddelkih.
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5.3

ODNOSI S SODELAVCI IN NADREJENIMI

Delo z zaprtimi osebami ni edini vzrok stresa. Naslednji je interakcija s sodelavci in
nadrejenimi oziroma že sama institucija, ki je hierarhično in represivno naravnana. V
takšnih institucijah delo poteka po strogih predpisih oziroma tako naj bi bilo,11 prav tako je
komunikacija med nadrejenimi in podrejenimi šibka, plače so slabe (Law Library −
American Law and Legal Information, 2010), prihaja do pomanjkanja dodatnega
izobraževanja in usposabljanja zaradi omejenih finančnih sredstev ter menjave zavodske
politike ob menjavi vladnega političnega vrha.
Za potrebe seminarske naloge o stresu pravosodnih policistov pri njihovem delu je bil leta
2010 izveden intervju s pravosodnim policistom, ki je bil v enem izmed slovenskih
zavodov za prestajanje kazni zapora takrat zaposlen približno 30 let, kar pomeni dolg
delovni staž, izkušenost in poznavanje zavodskega okolja, zaradi česar so dobljeni
odgovori za predmetno nalogo kredibilni. V nadaljevanju so predstavljeni odgovori le na
nekatera vprašanja, pomembna za predmetno nalogo.
Pravosodni policist nam je na vprašanje, kako bi opisal odnos nadrejenih do njih,
odgovoril, da so odnosi dokaj korektni. Najpomembnejši je odnos poveljnika do
podrejenih, čeprav odnos ni bil vedno pozitiven zaradi osebnostnih lastnosti poveljnika –
npr. ni imel rad svojih sodelavcev in zato ni mogel vzpostaviti dobrega odnosa, ker ni
maral sektorja, ki ga je vodil. Zadnja leta so odnosi kar korektni, seveda pa je to odvisno
tudi od kakšnih osebnih zamer (intervju, 2010). Na vprašanje, kakšen odnos od
nadrejenih bi bil najbolj sprejemljiv oziroma kaj bi pri sedanjem vodstvenem kadru
spremenil, nam je povedal, da bi bilo potrebno več pogovarjanja, sprejemanja predlogov
in upoštevanja teh predlogov. Nadrejeni nimajo toliko opravka z zaprtimi osebami kot
pravosodni policisti, saj so ravno oni tisti, ki najbolj vedo, kaj se z obsojenci dogaja. Na
podlagi tega imajo seveda predloge, kaj bi bilo bolje narediti, nadrejeni pa jih sploh ne
poslušajo, kaj šele upoštevajo (intervju, 2010). Na vprašanje, ali meni, da je interakcija z
nadrejenimi stresna, nam pove, da je vsekakor že zaradi same narave dela stresna, ker
ne gre za timsko delo, ampak so odnosi prilagojeni hierarhični organiziranosti zavodov.
Stališča paznikov se ne upoštevajo, niti niso pripravljeni poslušati, od nadrejenega
prihajajo samo ukazi. V takem primeru je težko pričakovati, da se bodo vzpostavili
pozitivni odnosi. Nadrejeni večinoma pritiskajo na podrejene, naj izvršijo ukaze.
Pravosodni policisti niso upoštevani kot »ljudje«, ampak predstavljajo samo sredstvo za
izvršitev naloge. V procesu sprejemanja odločitev ni sodelovanja. Odločitve se vedno
sprejemajo od zgoraj, ne glede na to, ali se strinjajo z njimi ali ne.
Sodelovanje v procesu odločanja je v takšnih institucijah omogočeno le nekaterim, kar je
stvar slabega managementa, ki se ne zaveda, da onemogočanje udeležbe zaposlenih v
procesu odločanja vodi v napetost, tesnobo, frustracijo in vse skupaj v nezadovoljstvo s
svojim poklicem, kar povzroča dolgoročni stres (Lambret, 2010, str. 3).
Da so odnosi z nadrejenimi stresni za pravosodne policiste, ugotavljajo tudi drugi; npr.
Lombardo (v: Cheeseman et al., 2011, str. 84) je poročal, da je administracija tista, ki
11 Glej Gačeša Janko. Zaporska problematika v ZPKZ Dob – Kršenje človekovih pravic, 2010.
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pravosodnim policistom otežuje delo in ne zaprte osebe. Nadalje stres povezujejo z
odnosi s sodelavci, in sicer Finn (v: Cheeseman et al., 2011, str. 84) je poročal, da kar 20
% anketiranih pravosodnih policistov meni, da jim največji stres povzročajo ravno odnosi s
sodelavci. Neka druga raziskava je pokazala, da pravosodni policisti včasih sprejmejo
neke vrste kompromis med osebno integriteto in pridobitvijo podpore od sodelavcev
(Groosi in Berg v: Cheeseman et al., 2011, str. 84), nadalje pa Lombardo (v: Cheeseman
et al., 2011, str. 84) ugotavlja, da pravosodni policisti niso imeli pozitivnih odnosov s
sodelavci, kar je povečalo napetost med odnosi in pri delu.
Pravosodni policist nam je na vprašanje, ali meni, da je interakcija s sodelavci stresna,
odgovoril, da na splošno ne, vendar se pravosodni policisti med sabo grupirajo, te grupe
pa se med sabo »dajejo«. Sebe izpostavljajo v dobri luči, druge pa v slabi in tako
povzročajo škodo. To se posebej dogaja v času letnega ocenjevanja in napredovanja –
»mečejo si polena pod noge«, saj sam sistem to omogoča. Tisti, ki najbolj šikanira,
velikokrat napreduje, tisti pridni se pa skoraj ne opazijo (intervju, 2010).
Vsi našteti vzroki vodijo v občutek, da so pravosodni policisti dobesedno ujeti na
delovnem mestu in predstavljajo vzrok za slabo samopodobo, ki se kaže bodisi v
arogantnosti ali celo v sramovanju svojega poklica.

5.4

KONFLIKT IN NEJASNOST VLOG

Poglavitni nalogi pravosodnih policistov sta skrb za varnost ter zagotavljanje reda in
discipline v zaporih, hkrati pa so pravosodni policisti pomemben element v procesu
resocializacije zaprtih oseb (odvračanje zaprtih oseb od deliktnih dejanj ter usmerjanje k
sprejemanju družbeno priznanih norm, ki jih bodo zaprte osebe ponotranjile in upoštevale
po prestani kazni). Gre za dve skrajnosti pri poslanstvu pravosodnih policistov, ki ju
literatura poimenuje konflikt vlog. V prejšnjih sistemih izvrševanja kazni je bila vloga
pravosodnih policistov precej drugačna kot danes. Glavni cilj je bilo izvajanje represije kot
osnovne funkcije zaporov, v katerih so pazniki predstavljali avtoriteto in moč. To se je
spremenilo, ko se je začela v sistem uvajati resocializacija in so pravosodni policisti
postali nujen element tega procesa oz. nove ureditve (Milutinović, 1985). Tako so
pravosodni policisti začeli praktično opravljati vse naloge od varovanja do prevzgoje, saj
zavodi, kot pravi Brinc (2008), lahko največ vplivajo na obsojence preko paznikov, saj le-ti
nenehno »živijo« z obsojenci. Pazniki so pogosto slabo usposobljeni za takšno delo, zato
od njih ni mogoče pričakovati več, kot zmorejo ali znajo. Prvi cilj paznikov je varnost
oziroma nadzor; ne zanima jih penološka teorija, temveč varnost in preprečitev bega
obsojencev. Pazniki se ne ukvarjajo z rehabilitacijo, čeprav je ne zavračajo.
Rehabilitacija je naloga prevzgojne službe, vendar le-ta z zaprtimi osebami preživi le del
dneva, t.j. ob raznih delavnicah, skupinskih tretmajih ipd., kar je po mnenju nekaterih
premalo, da bi zaznali morebitno poboljšanje ali drugačen odnos do kaznivega dejanja
oziroma da bi lahko podali strokovno oceno. Pazniki z obsojenci prebijejo bistveno več
časa kot strokovni delavci, zato so zaradi rednega spremljanja obsojenčevega obnašanja,
odnosa, ravnanj absolutno bolj adekvatni in kredibilni za podajanje psihološke ocene
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obsojenca. Strokovni delavci te ocene podajajo na podlagi prebiranja dokumentacije v
spisu (Gačeša, 2010, str. 56−58).
Nadalje Brinc (2008, str. 113) ugotavlja, da negativen odnos paznikov do dela še poveča
njihovo represivno usmeritev. Nekateri pazniki kažejo surovost in nehumanost do
obsojencev in so nesposobni za zrel pristop k delu. Težki pogoji dela in življenja v zavodu
zaprtega tipa pripeljejo do tega, da tudi delavci z zdravo osebnostno strukturo občasno pri
delu pokažejo odklone v vedenju. Največ težav se pri delu pojavlja pri paznikih zaradi
zahtev po njihovem spreminjanju v pomožno tretmansko osebje. Doslej nikjer niso
zadovoljivo rešili nasprotja med nadzorstveno in tretmansko vlogo zapora. Pokazalo se je,
da izobraževanje paznikom le malo koristi pri praktičnem delu, ker je »daleč od zaporske
resničnosti in preveč humanistično usmerjeno«. Paznike zanimajo praktična vprašanja
zapora, ne pa problemi zapornikov.
Na koncu se pojavi paradoks, ko je večina uspehov pri delu z zaprtimi osebami pripisanih
prevzgojnemu sektorju, ki naj bi poskrbel za zaprte osebe v smislu prevzgoje in
pripravljanja na življenje po prestani kazni, v resnici pa grejo zasluge pravosodnim
policistom, ki z zaprtimi osebami preživijo 24 ur na dan. Pri takšnem obsegu »druženja« je
nemogoče pričakovati, da interakcija ne bi privedla do določenih problemov in konfliktov
ter splošnega nezadovoljstva, kar se na koncu ne kaže samo na delovnem mestu, temveč
tudi v zasebnem življenju pravosodnih policistov.
Nejasnost vlog pa povzroči management, ki od pravosodnih policistov zahteva, da svoje
naloge opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo, hkrati pa zahtevajo fleksibilnost v
odnosu pri ravnanju z zaprtimi osebami (Bada Math at. al. 2011).
Da je konflikt vlog eden izmed dejavnikov stresa, ugotavljata tudi Cheek in Miller (v:
Cheeseman et al., 2011, str. 83), ko pravita, da je le-ta bil ustvarjen s strani vodstva, ki
stalno spreminja pravila, cilje ter postopke. Raziskave so še pokazale, da konflikt in
nejasnost vlog dajeta negativen pečat zadovoljstvu pri delu ter povečujeta stres
pravosodnih policistov pri delu (Lambert et al. 2002, Hogan et al. 2006, Tewksbury in
Higgins 2006 v: Cheeseman et al., 2011, str. 83).

5.5

KADROVSKA PROBLEMATIKA

Služba pravosodnega policista dolgoročno pusti telesne in psihične posledice na ljudeh, ki
se odločijo za ta poklic, razmere pa slabša še dejstvo, da pravosodnih policistov v zavodih
primanjkuje in da kadrovanje ni učinkovito, prvič, zaradi nezanimanja za ta poklic ter
drugič, ker se za marsikoga po določenem času delo izkaže kot psihično prenaporno. Vse
to postavlja pravosodne policiste pod pritiske in obremenitve. Preobremenjenost z delom
sta raziskovala Moon in Maxwell (2004), ki sta na podlagi težavnosti in kompleksnosti
delovnih nalog (število in različnost delovnih nalog ter pričakovanja glede kvalitete
opravljenega dela) ugotovila, da je delovna preobremenjenost pomembno povezana s
stresom. Faktor preobremenjenosti z delom je tudi nadurno delo, dežurstvo in izmensko
delo; zaradi pomanjkanja kadra večina pravosodnih policistov presega zakonsko
dovoljeno število nadur na teden, t.j. 8 ur, kar večina doseže že v sredo. Posebej kritično
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je še v času letnih dopustov, ko imajo že v polovici julija 50 nadur. Nadrejeni, ki načrtujejo
delo in dežurstvo preko vikendov, sicer vedo, da kršijo delovno zakonodajo in da
podrejene izpostavljajo pretiranim obremenitvam, a kljub temu nadaljujejo takšno prakso
(Berdon, 2008).
Tabela 6: Število izplačanih nadur po lokacijah v letu 2014

Vir: Letno poročilo URSIKS (2015, str. 110).
Tabela 6 prikazuje število izplačanih nadur v letu 2014. Po poročilu URSIKS-a za leto
2014 je bilo nadurno delo potrebno opraviti zaradi nemotenega delovnega procesa, in
sicer zaradi povečanega števila spremstev na sodišča in v zdravstvene ustanove, zaradi
nadomeščanja odsotnih javnih uslužbencev ter zaradi nepredvidenega in nenačrtovanega
varovanja zaprtih oseb v raznih zdravstvenih ustanovah po Sloveniji. Število izplačanih
nadur je za 1.162 ur višje v primerjavi z letom 2013 oziroma za 2,78 % višje (Letno
poročilo URSIKS, 2015, str. 109−110).
Raziskave o premajhnem kadru in vplivu le-tega na stres si v rezultatih niso enotne, saj
ene kažejo na to, da premalo usposobljenega kadra pomembno vpliva na pojav stresa pri
paznikih, medtem ko druge te rezultate zanikajo, pri čemer so bile slednje izvedene v
zaporih, ki se niso soočali s prostorsko stisko, kar je morda pripomoglo k takšnim
rezultatom (Summerlin in Castle v: Finney et al., 2012).
Po poročilih URSIKS-a se je število moških pooblaščenih uradnih oseb v vseh nazivih od
leta 2011 do 31. 12. 2014 zmanjšalo za 15 pravosodnih policistov. Tabela 7 prikazuje
podatke o številu moških pravosodnih policistov od leta 2011 do konec leta 2014.
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Tabela 7: Število moških pooblaščenih uradnih oseb v letih od 2011 do 2014

PUO
pravosodni policist
višji pravosodni policist
inšpektor v UIKS
višji inšpektor v UIKS
svetnik v UIKS

2011
442
41
18
4
2

2012
437
39
20
3
3

2013
425
42
21
3
3

2014
425
41
20
3
3

skupaj

507

502

494

492

Vir: Letno poročilo URSIKS (2012−2015).
Skupno število se je zmanjšalo za 15, pri čemer moramo upoštevati delež prenehanja
delovnega razmerja javnih uslužbencev iz več razlogov, npr. prenehanje pogodbe na
podlagi sporazuma, premestitve v drug državni organ, odpovedi pogodbe s stani
delodajalca, upokojitve, invalidske upokojitve, smrti ali zaradi neuspešno opravljenega
strokovnega izpita, ki je bil pogoj za zasedbo delovnega mesta.
Poleg kadrovske problematike se v zadnjih letih kaže še problematika prostorske stiske
zavodov, saj so preko 100 % zasedeni, kar že obstoječe obremenitve še poveča.

Grafikon 1: Primerjava zasedenosti posameznih zavodov
in oddelkov v letih 2013 in 2014

Vir: Letno poročilo URSIKS (2015, str. 114).
Iz grafikona 1 je razvidno, da so v letu 2014 beležili čez 100 % zasedenost v vseh zavodih
za prestajanje kazni zapora, razen v Prevzgojnem domu Radeče, ZKPZ Ig, na Odprtem
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oddelku Puščava in Polodprtem oddelku Slovenska vas (oboje v okviru ZPKZ Dob).
Težave s prenapolnjenostjo zaporov so reševali predvsem s premestitvijo v druge
oddelke, kjer je bilo dovolj prostora.
Naslednja kadrovska problematika so bolniške odsotnosti, do katerih velikokrat pride
zaradi stresa. Posledice se kažejo predvsem kot tesnoba, hipertenzija, psihosomatske
motnje in vedenjske reakcije, med katere spadajo zatekanje k uživanju drog in alkohola,
nadalje še absentizem in krajša življenjska doba (Ghaddar et al., 2008, str. 92–93), visoki
krvni pritisk, bolezni srca in ožilja, želodčne bolezni (Klančar, 2008, str. 54), v zadnjem
času pa zdravniki pri zdravstvenem pregledu beležijo tudi stresno debelost kot posledico
opravljanja tega poklica.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v vsakoletnem poročilu poda podatke o bolniški
odsotnosti javnih uslužbencev v zavodih v urah. Za leto 2014 so zabeležili za 2,4 % manj
bolniških odsotnosti v primerjavi z letom 2013: v letu 2014 je bilo skupno 82.806 bolniških
odsotnosti v urah, od tega 67.267 zaradi bolezni javnih uslužbencev (URSIKS, 2015, str.
109). Podatki sicer zajemajo vse javne uslužbence v zavodih (832), pri čemer pravosodni
policisti predstavljajo več kot polovico kadra (531).

5.6

OBVLADOVANJE STRESA NA RAVNI ORGANIZACIJE

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij vsako leto določi oziroma
izbere različne oblike izobraževanj, to so različni posveti, domače in tuje konference ter
seminarji. Večje število usposabljanj je navadno predvideno za pazniški kader in
uslužbence, ki opravljajo strokovno delo z zaprtimi osebami.
V Letnih poročilih URSIKS-a je za vsako leto posebej zajeto število izobraževanj glede na
vsebine:
- priprave na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka,
- tečaji tujih jezikov (nemščina, angleščina, romščina),
- obravnava samomorilno ogroženih,
- obravnava storilcev spolnih kaznivih dejanj,
- obravnava nasilnih zaprtih oseb ipd. (URSIKS)
Po Letnem poročilu URSIKS-a za leto 2006 je moč zaslediti tudi delavnico na temo
Obvladovanja notranjih konfliktov ter seminar Stres − spoznavanje in obvladovanje. Pri
pregledu kasnejših letnih poročil podobnih seminarjev ni moč zaslediti, kar pomeni, da
URSIKS glede na obremenjujoče delo pravosodnih policistov in drugih strokovnih
delavcev daje premalo poudarka omenjeni problematiki (čeprav je bilo v letu 2010 za
izobraževanje porabljenih kar 87.272,88 EUR finančnih sredstev), vendar cilji URSIKS-a
za prihodnja leta predvidevajo povečanje možnosti za izobraževanje in usposabljanje tako
na strokovnem področju kakor tudi na področju mentalnega zdravja zaposlenih.
Zavodski psiholog je v pogovoru (intervju, 2012a) izpostavil idejo o socioterapevtski
usmeritvi zavoda, s čimer je mišljeno sodelovanje vseh zaposlenih v zavodu, predvsem
pravosodnih policistov in terapevtskega osebja. Oblikovala bi se t.i. oddelčna terapevtska
skupnost, v kateri bi potekali pogovori s pravosodnimi policisti o tem, kako poteka delo,
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družili pa bi se tudi izven delovnega mesta, npr. da bi bili organizirani sprehodi, obiski
muzejev, športni izleti ipd., česar pa več ni, predvsem zaradi družbenih sprememb.
Vendar bi bil zaporski sistem tako bolj povezan, saj bi posamezni oddelki in ostalo osebje
razumelo, kako delati z obsojenci, pazniki bi svoje izkušnje prenesli na zgornje službe,
med seboj bi si pomagali. Uvedel bi se lahko tudi diferenciran pristop glede na različne
tipe osebnosti (alkoholiki, narkomani), saj bi se tako spremenila vloga zapora kot togega
represivnega organa. Bistvo je, da bi morali delovati povezovalno med različnimi službami
zavoda in med zavodi. Trenutno pa se zaposleni med seboj premalo pogovarjajo, dajejo
vtis, da nimajo problemov, stremijo le k temu, da je delo opravljeno, dejansko pa bi se
moralo vedeti, s čim so pravosodni policisti obremenjeni pri svojem delu. Žal, tudi s strani
vodilnih ni posluha za kaj takšnega.
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6 PREDSTAVITEV RAZISKAVE

V tem poglavju magistrskega dela je prikazana organiziranost zavodov za prestajanje
kazni zapora v Sloveniji, upoštevaje številčno stanje javnih uslužbencev v Upravi na dan
31. 12. 2014 in število pravosodnih policistov na isti dan, ter v nadaljevanju v posameznih
poglavjih raziskava, ki vključuje podatke o zbiranju podatkov, poteku raziskave,
uporabljenih metodah in pridobljenih rezultatih s pomočjo anketnega vprašalnika.

6.1

ZAVODI ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V SLOVENIJI

Zavodi za prestajanje kazni zapora v Sloveniji spadajo pod okrilje Uprave Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju: URSIKS), ki je organ v sestavi
Ministrstva za pravosodje.
URSIKS ima nalogo izvrševati kazenske sankcije in pripora tako, da zagotavlja za družbo
varne zapore tako za zaposlene kot za zaprte osebe ter slednjim omogoča prevzgojo
oziroma resocializacijo. Taksativno pa naloge URSIKS-a našteva 202. člen Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1):
- skrbi za uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb,
- skrbi za razvoj specifičnih, psiholoških, socialnih, pedagoških, socioloških ter drugih
oblik in metod dela z zaprtimi osebami,
- skrbi za razvoj socialnega dela in postpenalne obravnave zaprtih oseb,
- skrbi za zdravstveno varstvo zaprtih oseb,
- skrbi za usklajeno izvajanje drugih kazenskih sankcij,
- skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev, tehnično in drugo opremo
paznikov,
- skrbi za razvoj sistemov zavarovanja zaprtih oseb,
- predlaga izboljšanje sistema izvrševanja kazenskih sankcij,
- odloča na prvi stopnji v upravnem postopku, kadar je tako določeno z zakonom,
- zbira in obdeluje statistične in druge podatke o izvrševanju kazenskih sankcij,
- skrbi za varovanje sodnih zgradb,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom.
Skupaj s prevzgojnim domom v Radečah in z generalnim uradom predstavljajo posamezni
zavodi notranje organizacijske enote; vseh je sedem, ki s prevzgojnim domom v Radečah,
z odprtimi in s polodprtim oddelkom delujejo na trinajstih lokacijah, novost v Sloveniji pa je
odprtje oddelka forenzične psihiatrije v Univerzitetno kliničnem centru Maribor, ki je
namenjen zapornikom, ki bodo imeli izrečen ukrep obveznega psihičnega zdravljenja.
Predviden je za tovrstne zapornike iz vse Slovenije, saj so se le-ti do sedaj zdravili po
vseh psihiatričnih bolnicah v Sloveniji (Rubin, 2011).
Organizacijska shema vsakega zavoda je približno enaka, razlikujejo se le po velikosti
zavoda in kategorijah zaprtih oseb. Zavodi za prestajanje kazni zapora sestojijo iz dveh
osnovnih sektorjev, to sta sektor za tretma, ki sestoji iz oddelka za vzgojo, oddelka za
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varnost in oddelka za delo, ter sektor za splošne, pravne in ekonomske zadeve
(Ministrstvo za pravosodje, 2014), kot je prikazano na sliki 8.
Slika 8: Organizacijska shema zavoda za prestajanje kazni zapora

Vir: prirejeno po: Ministrstvo za pravosodje, 2014.
Po podatkih v Letnem poročilu URSIKS-a za leto 2014 je bilo na dan 31. 12. 2014 v
Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij zaposlenih skupaj 832 javnih uslužbencev, kar je
10 zaposlenih manj v primerjavi z letom poprej, predvsem zaradi upokojitev in
sporazumnega prenehanja delovnega razmerja. Od skupnega števila javnih uslužbencev
v upravi je bilo na dan 31. 12. 2014 v vseh zavodih za prestajanja kazni zapora skupaj
zaposlenih 531 pravosodnih policistov, od tega 492 moških in 39 žensk. Specifikacijo po
nazivih številčno prikazuje tabela 8.
Tabela 8: Število pooblaščenih uradnih oseb − pravosodnih policistov

Vir: Letno poročilo URSIKS (2015, str. 107)
V okviru ključnih strateških ciljev na področju zaposlovanja v prihodnjih letih je zagotoviti
sredstva za zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom in v zvezi s tem povečati število
zaposlenih javnih uslužbencev, predvsem pravosodnih policistov in strokovnih delavcev,
ter usposobiti približno 20 novo sprejetih pravosodnih policistov (Letno poročilo URSIKS,
2015, str. 116).
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6.2

MERSKI INŠTRUMENT

Podatki so bili zbrani na podlagi samostojno izdelanega anketnega vprašalnika, ki je
zajemal 17 vprašanj, le-ta pa so bila razdeljena v 4 sklope: 1. sklop je zajemal vprašanja
demografskega značaja, kot so starost, pridobljena izobrazba, naziv delovnega mesta ter
doba zaposlitve v zavodu za prestajanje kazni zapora, 2. sklop vprašanj se je nanašal na
razloge za zaposlitev kot pravosodni policist (19 postavk), 3. sklop je zajemal možne
dejavnike, zaradi katerih pravosodni policisti smatrajo svoje delo za stresno (26 postavk),
subjektivno oceno stresnosti poklica, psihofizične težave, ki jih težijo kot morebitna
posledica stresa na delovnem mestu (26 postavk), njihovo trajanje, razpoloženja, ki jih
zaradi morebitnega stresa pri opravljanju poklica zaznajo v krogu družine in prijateljev (8
postavk) in na koncu 4. sklop vprašanj, ki je zajemal vprašanja, kako se sami soočajo s
stresom na delovnem mestu (11 postavk) in kaj za obvladovanje stresa stori zavod
oziroma URSIKS (12 postavk). Vprašanja so bila večinoma zaprtega tipa, tako da so
pravosodni policisti z obkroževanjem izrazili stopnjo strinjanja z oceno od 1 do 5 (zgled po
Likertovi petstopenjski lestvici, prirejeni za potrebe predmetnega anketnega vprašalnika) v
skladu z navodili pri posameznem vprašanju, pri čemer so bila nekatera podvprašanja
odprtega tipa in na katera so pravosodni policisti imeli možnost prostega odgovora
oziroma so lahko izrazili svoje mnenje ali podali predloge za izboljšave (glej Prilogo 1).

6.3

OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV

Po pridobitvi soglasja za izvedbo anketnega vprašalnika od URSIKS-a in dogovorjenem
načinu za zagotovitev anonimnosti zbiranja podatkov je le-to potekalo en mesec, in sicer
od 18. marca 2015 do 18. aprila 2015. Enomesečno obdobje za zbiranje podatkov je bilo
določeno predvsem iz razloga pridobitve čim več rešenih anketnih vprašalnikov, glede na
to, da delo pravosodnih policistov poteka izmensko in upoštevaje še morebitne odsotnosti.
Na podlagi števila zaposlenih pravosodnih policistov na dan 31. 12. 2014, t.j. 535, števila
zaposlenih pravosodnih policistov v posameznem zavodu ter verjetnosti uspešnosti
izvedbe oziroma vrnjenega števila pravilno rešenih anketnih vprašalnikov je bilo po pošti
odposlanih 300 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 56,49 % zaposlenih pravosodnih
policistov, in sicer 100 v ZPKZ Dob, 80 v ZPKZ Ljubljana, 45 v ZKPZ Maribor, 35 v ZPKZ
Celje in 40 v ZPKZ Koper. Zbiranje podatkov je potekalo v centralnih oddelkih
posameznega zavoda, brez ZKPZ Ig, v katerem delo varovanja opravljajo ženske oziroma
pravosodne policistke, saj se je smatralo, da bo število pravilno rešenih anketnih
vprašalnikov iz drugih enot zadostovalo. Po dogovoru z URSIKS-om je bila anonimnost
zagotovljena tako, da je bila k posameznemu anketnem vprašalniku pripeta pisemska
ovojnica, v katero je posamezni pravosodni policist vložil rešen anketni vprašalnik,
pisemsko ovojnico zapečatil ter jo oddal odgovorni osebi za zbiranje anketnih
vprašalnikov. Do dne 18. 04. 2015, ki je bil na podlagi navodil odgovornim osebam v
posameznem zavodu za zbiranje anketnih vprašalnikov določen kot skrajni rok za
zbiranje, je bilo prejetih skupaj 240 pravilno rešenih anketnih vprašalnikov, in sicer 92 iz
ZPKZ Dob, 63 iz ZKPZ Ljubljana, 38 iz ZPKZ Maribor, 31 iz ZPKZ Celje in 16 in ZPKZ
Koper, kar predstavlja 80,00 % odposlanih anketnih vprašalnikov.
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6.4

OPIS VZORCA

V tem poglavju so predstavljeni demografski podatki, ki so jih pravosodni policisti v
anketnem vprašalniku obkrožili, in sicer starost, dokončana izobrazba, uradniški naziv ter
delovna doba posameznika v zavodu za prestajanje kazni zapora.
Kot že povedano, je bilo od 300 odposlanih vrnjenih 240 anketnih vprašalnikov, kar
predstavlja 56,49 % zaposlenih pravosodnih policistov, ki so bili zaposleni na dan 31. 12.
2014. Vsi pravosodni policisti, ki so reševali anketne vprašalnike, niso odgovorili na vsa
vprašanja, zaradi česar velikost vzorca ni vedno enaka.
Povprečno starost pravosodnih policistov prikazuje grafikon 2.
Grafikon 2: Starost pravosodnih policistov

Vir: lasten, tabela 1
Na vprašanje o starosti je odgovorilo 238 pravosodnih policistov, torej dva na to vprašanje
nista podala odgovora − bodisi nista želela bodisi sta mlajša od 25 let (spodnja meja je
bila postavljena na 25 let). Iz grafikona 2 je torej razvidno, da je največ zaposlenih
pravosodnih policistov starih med 37 in 43 let (31,93 %), med 31 in 36 let je zaposlenih
26,05 %, med 44 in 50 let je starih 20,59 %, le 12,18 % je starih med 25 in 30 let, najmanj
pa je starih nad 50 let (9,24 %).
Na vprašanje o pridobljeni izobrazbi je odgovorilo vseh 240 pravosodnih policistov,
strukturo pa prikazuje grafikon 3.
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Grafikon 3: Pridobljena izobrazba pravosodnih policistov

Vir: lasten, tabela 2
Iz grafikona 3 je razvidno, da ima 72,92 % anketiranih pravosodnih policistov pridobljeno
gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško oziroma drugo strokovno izobrazbo, 15,42 % ima
pridobljeno višješolsko oziroma višješolsko strokovno izobrazbo, le 8,33 % je končalo
specializacijo, visokošolski strokovni ali univerzitetni program (1. bolonjska stopnja), 2.
bolonjsko stopnjo oziroma specializacijo po visokošolskem strokovnem programu pa je
zaključilo 3,33 % anketiranih pravosodnih policistov.
Strukturo glede na uradniški naziv pravosodnih policistov prikazuje grafikon 4.

54

Grafikon 4: Uradniški naziv pravosodnih policistov

Vir: lasten, tabela 3
Na vprašanje je odgovorili vseh 240 anketiranih pravosodnih policistov. Iz grafikona 4
izhaja, da je kar 65,13 % anketiranih pravosodnih policistov, ki imajo naziv pravosodni
policist I, II ali III, 14,29 % je pravosodnih policistov specialistov I, II ali III, pravosodnih
policistov operativni vodja I, II ali III je 10,50 % anketiranih, višjih pravosodnih policistov I,
II ali III je 8,82 %, najmanjši delež pa dosegajo pravosodni policisti pripravniki, ki jih je
izmed anketiranih le 1,26 %.
Strukturo glede na delovno dobo v zavodu za prestajanje kazni zapora prikazuje grafikon
5.
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Grafikon 5: Delovna doba v ZPKZ

Vir: lasten, tabela 4
Na vprašanje, koliko let so zaposleni v ZPKZ, je odgovorilo 238 pravosodnih policistov, 2
pravosodna policista torej odgovora nista podala, bodisi nista želela ali sta zaposlena
manj kot 5 let. Iz grafikona 5 je razvidno, da je struktura pravosodnih policistov glede na
delovno dobo v ZPKZ zelo podobna. Največ anketiranih pravosodnih policistov je v ZPKZ
zaposlenih med 11 in 20 let (34,87 %), sledijo pravosodni policisti, ki so v ZPKZ zaposleni
med 6 in 10 let (25,21 %), sledijo pravosodni policisti z delovno dobo v ZPKZ do 5 let
(24,37 %), 14,29 % anketiranih pravosodnih policistov je v ZPKZ zaposlenih med 21 in 30
let, le 1,26 % pa je zaposlenih več kot 30 let.
Anketni vprašalnik je zahteval tudi odgovor, ali je delovno razmerje pravosodnih policistov
v ZPKZ njihovo prvo delovno razmerje. Rezultate prikazuje grafikon 6.
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Grafikon 6: Prvo delovno razmerje v ZPKZ?

Vir: lasten, tabela 5
Na vprašanje, ali je delovno razmerje v ZPKZ prvo delovno razmerje, je odgovorilo 236
anketiranih pravosodnih policistov, in sicer je 82,63 % odgovorilo, da to ni njihovo prvo
delovno razmerje, preostalemu deležu, t.j. 17,37 %, pa je delovno razmerje v ZPKZ kot
pravosodni policist prvo delovno razmerje, kot to izhaja iz grafikona 6.

6.5

PREDSTAVITEV REZULTATOV

V tem poglavju so predstavljeni rezultati, pridobljeni na podlagi drugega, tretjega in
četrtega sklopa anketnega vprašalnika, in sicer sta prikazani povprečna cena (oziroma
aritmetična sredina) posamezne spremenljivke in standardni odklon. Rezultati
predstavljajo odgovore vseh anketiranih pravosodnih policistov, pri nekaterih vprašanjih
pa so dodani še rezultati primerjav glede na starost in glede na delovno dobo v ZPKZ.
Slednji primerjavi sta se izdelali zaradi morebitnih izstopajočih podatkov glede na splošno
sliko v vseh ZPKZ skupaj. Analize za posamezne ZPKZ so predstavljene v posebnih
podpoglavjih. Primerjava glede na izobrazbo in glede na uradniški naziv ni prikazana, saj
iz poglavja 6.4 (opis vzorca) izhaja, da je struktura pravosodnih policistov pri teh
demografskih podatkih nerazgibana; to je prevladujoč odstotek pravosodnih policistov s
končanim gimnazijskim, srednje poklicno-tehniškim izobraževanjem oziroma srednje
tehniškim ali drugim strokovnim izobraževanjem, kakor tudi prevladujoč odstotek
pravosodnih policistov z uradniškim nazivom pravosodni policist I, II ali III. Prav tako pri
splošni sliki in pri analizi podatkov za posamezni zavod niso zajeti vsi podatki vseh
vprašanj v anketnem vprašalniku, saj se nekatera izključno navezujejo na testiranje
postavljenih hipotez, kar je predstavljeno v posebnem poglavju.
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Zbrani podatki so obdelani s statističnim programom SPSS Statistics Version 22. Pri
analizi podatkov, ki so prikazani kot splošen prikaz vseh odgovorov, in pri analizi podatkov
za posamezen zavod so izračunane frekvence, tj. število oseb in odstotek oseb, ki so v
posamezni skupini, ter povprečja oz. aritmetične sredine, ki pokažejo, okoli katere
vrednosti se gibljejo odgovori posameznikov, in standardni odklon, ki nam pove, kako so
razpršeni odgovori posameznikov okoli povprečja − manjši je standardni odklon, bolj so
odgovori zgoščeni okoli povprečja, večje je strinjanje med anketiranci.
6.5.1

PREDSTAVITEV REZULTATOV VSEH ZBRANIH PODATKOV

Prvo vprašanje iz drugega sklopa anketnega vprašalnika je zahtevalo ocenjevanje nabora
razlogov glede odločitve posameznikov za poklic pravosodnega policista, pri čemer so pri
vsaki spremenljivki imeli možnost izbrati oceno od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni, da se ne
more opredeliti do navedenega razloga, ocena 2, da razlog zanje sploh ne drži, ocena 3,
da razlog zanje delno drži, delno ne drži, ocena 4, da razlog zanje drži in na koncu ocena
5, ki pomeni, da razlog zanje popolnoma drži.
Tabela 9: Razlogi za zaposlitev v ZPKZ
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Takojšnja zaposlitev za nedoločen čas

236

3,86

1,065

Možnost dela v timu

229

3,48

,896

Razgibano in zanimivo delo

232

3,46

,957

Možnost nadaljnjega usposabljanja

233

3,35

,984

Zaposlitev v javni upravi

232

3,32

1,102

Možnost napredovanja

232

3,18

,935

Ni bilo boljšega ali drugega poklica na izbiro

236

3,02

1,078

Možnost osebne rasti

232

2,82

1,016

Izvajanje zakonsko določenih pooblastil

229

2,80

1,064

Pozitiven ugled poklica

233

2,79

,975

Izvajanje nalog tudi zunaj zavoda

232

2,71

1,007

Delo z zaprtimi osebami

231

2,63

,913

Nestabilen oziroma razgiban delovni čas

232

2,63

,949

Prizadevanje za prevzgojo zaprtih oseb oziroma
sodelovanje v procesu resocializacije

232

2,62

,894

Možnost uporabe borilnih veščin

233

2,61

,959

Nošenje uniforme in prisilnih sredstev

233

2,57

,941

Pomoč zaprtim osebam

230

2,55

,923

Visoka plača

231

2,31

,800

Avtoriteta in moč
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

232

2,22

,724

Vir: lasten
Iz tabele 9 je razvidno, da je najpomembnejši razlog, zaradi katerega so se anketiranci
odločili za zaposlitev v ZPKZ kot pravosodni policisti, takojšna zaposlitev za nedoločen
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čas, saj je dosegel povprečno oceno 3,86. Sledijo razlogi, ki so dosegli povprečno oceno
nad 3, in sicer: možnost dela v timu (3,48), razgibano in zanimivo delo (3,46), možnost
nadaljnjega usposabljanja (3,35), zaposlitev v javni upravi (3,32), možnost napredovanja
(3,18) ter razlog, da ni bilo boljšega ali drugega poklica na izbiro (3,02). Najnižjo
povprečno oceno je dosegel razlog avtoriteta in moč (2,22). Na podlagi številčnih
vrednosti ocen je razlog takojšnja zaposlitev za nedoločen čas prevladoval oziroma so se
pravosodni policisti, ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,86, strinjali, da trditev »drži«.
Tabela 10: Razlogi za zaposlitev v ZPKZ (starost nad 50 let)
N

Povprečna
ocena

Standardni
odklon

Razgibano in zanimivo delo

20

3,40

1,046

Možnost dela v timu

19

3,37

,895

Takojšnja zaposlitev za nedoločen čas

20

3,35

1,182

Zaposlitev v javni upravi

20

3,25

1,164

Ni bilo boljšega ali drugega poklica na izbiro

21

3,14

1,236

Visoka plača

18

2,44

,984

Možnost uporabe borilnih veščin

19

2,37

,761

Avtoriteta in moč

20

2,20

,696

Izvajanje nalog tudi zunaj zavoda

20

2,15

,875

Nestabilen oziroma razgiban delovni čas
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

20

2,15

,745

Vir: lasten
V tabeli 10 so prikazani podatki (pet najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen) glede na
starost pravosodnih policistov, in sicer tistih, ki so stari nad 50 let. Iz tabele je razvidno, da
so pravosodni policisti razlogu razgibano in zanimivo delo dali najvišjo povprečno oceno
(3,40), nekoliko manj, vendar še vseeno visoko pa so ocenjeni možnost dela v timu (3,37),
takojšna zaposlitev za nedoločen čas (3,35), zaposlitev v javni upravi (3,25) in ni bilo
boljšega ali drugega poklica na izbiro (3,10). Glede na splošno sliko (tabela 16) je sicer
najvišjo povprečno oceno dosegel razlog razgibano in zanimivo delo, vendar v najvišji
povprečni oceni ni večje razlike.
Analiza podatkov po drugih starostnih skupinah in analiza glede na delovno dobo v ZPKZ
se glede razlogov za zaposlitev v ZPKZ ne razlikuje od splošne slike oziroma od
podatkov, prikazanih v tabeli 9.
Osmo vprašanje anketnega vprašalnika je zahtevalo, da pravosodni policisti z oceno od 1
do 5 ocenijo, v kolikšni meri menijo, da je pri opravljanju tega poklica prisoten stres, pri
čemer ocena 1 pomeni, da stresa pri opravljanju tega poklica ni in 5, da je stres pri
opravljanju tega poklica zelo prisoten.
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Grafikon 7: Ocena prisotnosti stresa

Vir: lasten, tabela 6
Iz grafikona 7 je razvidno, da 47,79 % pravosodnih policistov meni, da je stres pri
opravljanju njihovega poklica zelo prisoten, 36,73 % jih meni, da je srednje prisoten, 12,83
% jih meni, da je delno prisoten, malo jih meni 1,77 %, 0,88 % pa je tistih, ki menijo, da
stres pri opravljanju njihovega poklica sploh ni prisoten.
Pri naslednjem vprašanju (vprašanje 9) se je od pravosodnih policistov zahtevalo, da z
oceno od 1 do 5 ocenijo, katere naštete psihofizične težave opažajo pri sebi kot posledico
stresa, pri čemer ocena 1 pomeni, da se težava nikoli ne pojavlja, ocena 2 pomeni, da se
težava pojavlja zelo redko, ocena 3 pomeni, da se težava včasih pojavlja, ocena 4
pomeni, da se težava pojavlja pogosto in ocena 5 pomeni, da se težava vedno pojavlja.
Povprečne ocene prikazuje tabela 11.
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Tabela 11: Povprečna ocena psihofizičnih težav
N

Povprečna
ocena

Standardni

Razdraženost

239

2,77

1,131

Nervoza

239

2,71

1,113

Jeza

236

2,47

1,093

Konstantna utrujenost

234

2,46

1,146

Pridobivanje telesne teže

235

2,44

1,212

Povišan krvi tlak

232

2,38

1,186

Želodčne težave

240

2,38

2,320

Nespečnost

237

2,36

1,184

Glavobol

237

2,36

1,001

Zmanjšana odpornost (pogoste gripe in prehladi)

234

2,35

1,091

Bolečine v vratu

236

2,35

1,173

Pozabljivost

239

2,28

1,062

Raztresenost

237

2,27

1,014

Tesnoba

237

2,17

1,096

Zatajevanje čustev

238

2,11

1,078

Nezainteresiranost za družinsko okolje in dogajanje

234

2,00

,980

Izguba interesov

237

2,00

1,027

Čustvena osamitev

235

1,96

1,039

Trzanje mišic

235

1,89

,954

Izpadanje las

235

1,84

1,223

Težave s srcem

237

1,81

,956

Izguba samozavesti

238

1,76

,921

Depresija

237

1,76

1,003

Vrtoglavica

235

1,57

,831

Izguba telesne teže

236

1,47

,752

Bruhanje

236

1,29

,661

odklon

Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 11 je razvidno, da je najpogostejša psihofizična težava, ki jo pravosodni policisti
pri sebi opazijo kot posledico stresa, razdraženost (povprečna ocena 2,77), sledijo ji
nervoza (povprečna ocena 2,71), jeza (povprečna ocena 2,47) in konstantna utrujenost
(povprečna ocena 2,46). Najredkejše psihofizične težave so po oceni pravosodnih
policistov bruhanje (povprečna ocena 1,29), izguba telesne teže (povprečna ocena 1,47)
ter vrtoglavica (povprečna ocena 1,57). Upoštevaje številčno vrednost ocen (1 – nikoli do
5 – vedno) lahko zaključimo, da se navedene psihofizične težave pojavljajo zelo redko ali
nikoli.
Eno izmed najpomembnejših vprašanj v anketnem vprašalniku je bilo vprašanje 10, s
katerim se je spraševalo, kateri izmed nabora možnih dejavnikov je za pravosodne
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policiste v povezavi z njihovim delom najbolj stresen. Dejavnike so ocenjevali z ocenami
od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da dejavnik ne povzroča stresa, ocena 2 pomeni,
da dejavnik stres povzroča zelo redko, ocena 3 pomeni, da dejavnik stres povzroča le
včasih, ocena 4 pomeni, da dejavnik pogosto povzroča stres in ocena 5 pomeni, da
dejavnik stres vedno povzroča oziroma je to najbolj stresen dejavnik. Povprečne ocene
prikazuje tabela 12.
Tabela 12: Povprečna ocena možnih dejavnikov stresa
N

Povprečna
ocena

Standardni odklon

Nezadostno število pravosodnih policistov

239

3,72

1,188

Onemogočanje napredovanja

240

3,26

1,285

Preobremenjenost z delom (prevelika količina dela)

240

3,22

1,127

Strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo

239

3,13

1,128

Premalo prostega časa za družino in prijatelje

240

3,12

1,216

Prezasedenost zavodov

238

3,10

1,321

Neurejen delovni čas

239

3,00

1,320

Pomanjkanje izobraževanja in dodatnega usposabljanja

238

2,95

1,170

Strah, da zaprta oseba pobegne

240

2,92

1,121

Neupoštevanje vaših želja, predlogov in idej s strani
nadrejenih

240

2,89

1,152

Odnosi, komuniciranje z nadrejenimi

238

2,85

1,192

Nadurno delo

240

2,80

1,160

Samomori, poskusi samomorov in samopoškodbe zaprtih
oseb

240

2,80

1,275

Verbalno nasilje zaprte osebe (žalitve, zbadanje)

240

2,74

1,150

Preveč nadzora s strani nadrejenih

239

2,72

1,191

Pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in usposabljanju

239

2,71

1,215

Izključenost iz procesa sprejemanja odločitev v zvezi z
delom

239

2,69

1,165

Spremstva in straže

239

2,66

1,173

Neupoštevanje želja v zvezi z dodatnim izobraževanjem in
usposabljanjem

240

2,63

1,189

Delo ob dnevih prostih dela (nedelje in prazniki) in
dežurstvo

239

2,61

1,245

Pogostost bolniških odsotnosti sodelavcev

238

2,61

1,192

Strah pred fizičnim napadom zaprte osebe

239

2,53

1,024

Premalo zanimivo, razgibano delo

240

2,46

1,070

Konstantno izvrševanje ukazov in premalo samoodločanja

239

2,45

1,043

Neizkušenost mladih pravosodnih policistov

238

2,26

,992

Sodelovanje v procesu resocializacije zaprte osebe

237

2,06

,916

Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
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Tabela 12 prikazuje povprečno oceno možnih dejavnikov, ki povzročajo delovni stres
pravosodnih policistov. Kot izhaja iz tabele, je najvišjo povprečno oceno dosegel dejavnik
nezadostno število pravosodnih policistov (povprečna ocena 3,72), sledijo mu
onemogočanje napredovanja (povprečna ocena 3,26), preobremenjenost z delom
(povprečna ocena 3,22), strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo (povprečna ocena 3,13),
premalo prostega časa za družino in prijatelje (povprečna ocena 3,12), prezasedenost
zavodov (povprečna ocena 3,10) in neurejen delovni čas (povprečna ocena 3,00).
Najnižjo povprečno oceno je dosegel možni dejavnik sodelovanje v procesu
resocializacije zaprtih oseb (povprečna ocena 2,06). Upoštevaje številčno vrednost ocen
lahko rečemo, da so navedeni možni dejavniki pogosto, včasih ali zelo redko stresni.
Tabela 13: Povprečna ocena možnih dejavnikov stresa (delovna doba v ZPKZ nad 30 let)
N

Povprečna
ocena

Standardni odklon

Nezadostno število pravosodnih policistov

3

3,67

,577

Nadurno delo

3

3,67

1,155

Pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in usposabljanju

3

3,33

2,082

Pomanjkanje izobraževanja in dodatnega usposabljanja

3

3,33

,577

Neizkušenost mladih pravosodnih policistov

3

3,00

2,000

Premalo prostega časa za družino in prijatelje

3

3,00

1,732

Verbalno nasilje zaprte osebe (žalitve, zbadanje)

3

1,67

1,155

Izključenost iz procesa sprejemanja odločitev v zvezi z delom

3

1,67

,577

Preveč nadzora s strani nadrejenih
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

3

1,67

1,155

Vir: lasten
V tabeli 13 so prikazane povprečne ocene možnih dejavnikov stresa pravosodnih
policistov, ki so v ZPKZ zaposleni več kot 30 let. Čeprav so v tej skupini samo trije, le-ti
ocenjujejo, da je zanje poleg nezadostnega števila pravosodnih policistov delo stresno še
zaradi nadurnega dela, pomanjkanja mentorstva pri uvajanju in usposabljanju novega
oziroma mlajšega kadra, pomanjkanja izobraževanja in dodatnega usposabljanja ter
neizkušenosti mladih pravosodnih policistov, sicer pa večjih razlik med povprečnimi
ocenami ni.
Analiza podatkov po starostnih skupinah in analiza glede na drugo trajanje delovne dobe
v ZPKZ se glede možnih dejavnikov ne razlikuje od splošne slike oziroma od podatkov,
prikazanih v tabeli 12 (glej Prilogo 2 in 3).
Pri vprašanju 12 so pravosodni policisti z lestvico od 1 do 5 (1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 –
včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno) ocenjevali, v kolikšni meri zaradi opravljanja poklica v
krogu družine in prijateljev občutijo v tabeli 12 navedena razpoloženja. Rezultati
prikazujejo povprečno oceno.
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Tabela 14: Povprečna ocena razpoloženj
N

Povprečna
ocena

Standardni

Nepotrpežljivost

238

2,49

1,054

Razdražljivost

236

2,47

1,062

Nejevoljnost

236

2,36

1,040

Nervoza

236

2,25

1,041

Agresivnost/konfliktnost

238

2,14

,973

Odtujenost

234

2,10

1,001

Nekomunikativnost

238

2,08

,991

Depresivnost

235

1,83

,997

odklon

Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 14 je razvidno, da je izmed podanih odgovorov najvišjo povprečno oceno
doseglo razpoloženje nepotrpežljivost (2,49), za tem razdražljivost (2,47) in nejevoljnost
(2,36), najnižjo pa depresivnost (1,83).
Tabela 15: Razpoloženja (frekvenčna tabela)
%

Nikoli

Zelo redko

Včasih

Pogosto

Vedno

N

Agresivnost

31,5

31,5

29,8

5,9

1,3

238

Nepotrpežljivost

21,0

29,0

32,4

15,5

2,1

238

Odtujenost

35,0

29,1

27,4

7,7

0,9

234

Depresivnost

49,4

26,4

17,0

6,0

1,3

235

Nekomunikativnost

35,7

29,0

29,0

4,6

1,7

238

Razdražljivost

20,8

30,1

33,9

11,4

3,8

236

Nervoza

29,7

28,4

30,5

9,7

1,7

236

Nejevoljnost

24,6

30,5

32,2

10,2

2,5

236

Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Tabela 15 prikazuje odstotke, ki so jih dosegla posamezna razpoloženja glede na to, kako
pogosto jih pravosodni policisti občutijo (nikoli, zelo redko, včasih, pogosto ali vedno).
Poudarjeni podatki prikazujejo, da 31,5 % pravosodnih policistov nikoli ali zelo redko
občuti agresivnost, 32,4 % nepotrpežljivost občuti včasih, 35,0 % jih meni, da odtujenosti
nikoli ne občutijo, prav tako nikoli ne občutijo depresivnosti (49,4 %) in nekomunikativnosti
(35,7 %), nadalje pa jih 33,9 % meni, da včasih občutijo razdražljivost, nervozo (30,5 %) in
nejevoljnost (32,2 %). Glede na število podanih odgovorov in razliko med posameznimi
številnimi podatki v zgornji tabeli, med nekaterimi razpoloženji ni bistvene razlike, saj
lahko vidimo, da jih podoben delež meni, da nekatera razpoloženja »nikoli« ne zaznajo
oziroma se gibljejo vse do »včasih« (agresivnost, nervoza in tudi nejevoljnost).
Glede na morebiten stres, s katerim se pravosodni policisti soočajo pri svojem delu, je
prvo vprašanje zadnjega sklopa vprašanj v anketnem vprašalniku, t.j. vprašanje 14,
64

zahtevalo odgovor, kaj sami storijo za premagovanje stresa, pri čemer so izmed že
podanih možnosti lahko ocenili, česa se največ poslužujejo in česa najmanj, in sicer z
oceno od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se tega načina nikoli ne poslužujejo,
ocena 2 pomeni, da se načina poslužujejo redko, ocena 3 pomeni, da se načina včasih
poslužujejo, ocena 4 pogosto in ocena 5 pomeni, da se tega načina vedno poslužujejo.
Povprečne ocene posameznega načina so prikazane v tabeli 14.
Tabela 16: Premagovanje in obvladovanje stresa (pravosodni policisti)
N

Povprečna
ocena

Standardni odklon

Ukvarjanje s športom

163

3,70

1,197

Sprehodi v naravo

229

3,53

1,054

Veliko se pogovarjam z družino in prijatelji

231

3,38

1,112

Poslušanje glasbe in gledanje TV-ja

233

3,24

1,049

Brskanje po svetovnem spletu

232

3,09

1,078

Se dodatno izobražujem, da bom imel več možnosti za
napredovanje

228

2,48

1,222

Pri nadrejenih poskušam biti bolj opažen, tako da podajam
predloge za izboljšanje dela

227

2,41

1,067

Za zmanjšanje stresa ne naredim prav ničesar

217

1,81

1,112

Kolikor je možno, se izogibam neposrednemu delu z zaprtimi
osebami

227

1,73

1,032

Udeležujem se seminarjev oz. izobraževanj na temo
zmanjšanja stresa

227

1,59

,833

223

1,31

,844

Poslužujem se sprostitvenih tehnik, npr., joge, tai chija,
meditacije.
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 16 je razvidno, da se pravosodni policisti za zmanjševanje in obvladovanje
stresa najpogosteje ukvarjajo s športom (povprečna ocena 3,70), s povprečno oceno 3,53
so ocenili sprehode v naravo, nadalje se veliko pogovarjajo z družino in prijatelji
(povprečna ocena 3,38), poslušajo glasbo ali gledajo TV (povprečna ocena 3,24) ali
brskajo po svetovnem spletu (povprečna ocena 30,9). Izmed nabora vseh možnosti so
najslabše ocenili sprostitvene tehnike, kot so na primer joga, tai chi ali meditacija, saj je ta
možnost ocenjena s povprečno oceno 1,31. Upoštevaje številčno vrednost ocen lahko
rečemo, da se za zmanjševanje stresa včasih pretežno ukvarjajo s športom.
Če so izbrali, da se ukvarjajo s športom, so morali navesti, s katerim športom se za
namene zmanjšanja in obvladovanja stresa ukvarjajo. Odgovori so dokaj enotni, in sicer:
fitnes, nogomet, hoja, pohodništvo (hribi), košarka, borilne veščine, kolesarjenje, tek,
tenis, ribolov, potapljanje. Izmed navedenih odgovor so nekateri še zapisali, da se
ukvarjajo s strelstvom ali s streljanjem v tarče (glinasti golobi), igrajo badminton, smučajo,
kegljajo, igrajo šah, skvoš ali družabne igre.
Pri vprašanju 13, kaj bi še sami lahko (dodatno) storili za zmanjševanje in obvladovanje
stresa, so pravosodni policisti, ki so odgovorili, zapisali, da bi se lahko morda še več
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ukvarjali s športom, nekateri bi se upokojili, drugi bi imeli višjo plačo ali vsaj normalno
plačo za dostojno življenje in več dopusta, nekateri bi menjali zaposlitev, spet eni imeli več
hobijev, s prijatelji in družino bi se več družili. Nekateri so zapisali, da bi se morali bolj
zdravo prehranjevati, se posluževati sprostitvenih tehnik ali se udeležiti izobraževanja na
temo obvladovanje stresa, se ne obremenjevati s službenimi zadevami, drugi pa si želijo
več posluha s strani nadrejenih ter da bi se mobbing in grožnje s strani nadrejenih
prenehale. En pravosodni policist pa je zapisal, da se za zmanjševanje in obvladovanje
stresa druži z živalmi, saj je to odlična protistresna terapija.
Tabela 17: Premagovanje in obvladovanje stresa (pravosodni policisti − nad 50 let)
N

Povprečna
ocena

Standardni
odklon

Sprehodi v naravo

21

3,71

,902

Veliko se pogovarjam z družino in prijatelji

21

3,62

1,024

Poslušanje glasbe in gledanje TV-ja

21

3,57

,926

Brskanje po svetovnem spletu

20

3,35

1,182

Ukvarjanje s športom

10

3,30

1,059

Poslužujem se sprostitvenih tehnik, npr. joge, tai chija,
meditacije.

19

1,58

1,170

20

1,55

1,099

Kolikor je možno, se izogibam neposrednemu delu z zaprtimi
osebami
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
V tabeli 17 so prikazane povprečne ocene aktivnosti, ki se jih pravosodni policisti, starejši
od 50 let, poslužujejo za zmanjševanje stresa. Z razliko od splošne slike so pravosodni
policisti v tej starostni skupini na prvo mesto umestili sprehode v naravi (povprečna ocena
3,71) ter pogovore z družino in prijatelji (povprečna ocena 3,62).
Analiza podatkov po drugih starostnih skupinah in analiza glede na delovno dobo v ZPKZ
se glede aktivnosti za zmanjševanje stresa ne razlikuje od splošne slike oziroma od
podatkov, prikazanih v tabeli 16 (glej Prilogi 2 in 3).
Predzadnje vprašanje anketnega vprašalnika se je nanašalo na skrb zavoda za
prestajanja kazni zapora za zmanjševanje in obvladovanje stresa pravosodnih policistov,
ki so morali z oceno od 1 do 5 oceniti nabor možnosti, pri čemer ocena 1 pomeni, da
zavod načina nikoli ne zagotavlja, 2 – zelo redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno.
Povprečne ocene prikazuje tabela 15.
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Tabela 18: Zmanjševanje in obvladovanje stresa (zavod)
N

Povprečna
ocena

Standardni
odklon

Zagotavlja kvalitetno usposobljenost pravosodnih policistov

237

2,94

,964

Zagotavlja jasne in nedvoumne naloge

236

2,92

1,110

Poskrbi za čim manj nadurnega dela

235

2,66

,998

Zagotavlja dovoljšno količino prostih dni

235

2,59

,967

Poskrbi za čim bolj stalen urnik dela

237

2,59

1,126

Zavod ne stori prav ničesar za obvladovanje in zmanjšanje
stresa pravosodnih policistov

234

2,55

1,168

Razpisuje seminarje in delavnice na temo obvladovanja in
zmanjšanja stresa

110

2,55

3,028

Prizadeva si za boljši ugled poklica pravosodnega policista

235

2,38

,995

Zagotavlja dovoljšno število pravosodnih policistov

237

2,36

1,114

Prizadeva si za pozitivno delovno klimo oz. pozitivno
družbeno vzdušje v zavodu

235

2,29

1,019

Na željo pravosodnih policistov (v skladu z zmožnostmi
zavoda) odredi drugo delovno mesto, ki je manj stresno

235

2,29

,893

235

2,15

1,137

Zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa), h kateremu
se pravosodni policisti v primeru težav, povezanih s stresom
pri delu, lahko zatečejo
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 18 izhaja, da je najvišjo povprečno oceno dosegel način ali trditev zagotavljanje
kvalitetno usposobljenih pravosodnih policistov (2,94), nadalje zagotavljanje jasnih in
nedvoumnih nalog (2,92), skrb za manj nadurnega dela (2,66) ter zagotavljanje zadostne
količine prostih dni in skrb za čim bolj stalen urnik dela (oboje 2,59). Najnižjo povprečno
oceno (2,15) je dosegel način zagotavljanje delavca (npr. psihologa), h kateremu se
pravosodni policisti v primeru težav, povezanih s stresom pri delu, lahko zatečejo.
Upoštevaje številčno vrednost ocen so pravosodni policisti ocenili, da jim zavod navedene
aktivnosti zagotavlja včasih ali zelo redko.
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Tabela 19: Zmanjševanje in obvladovanje stresa − zavod (frekvenčna tabela)
%

Nikoli

Zelo redko

Včasih

Pogosto

Vedno

N

Razpisuje seminarje in delavnice na temo
obvladovanja in zmanjšanja stresa

11,8

56,4

23,6

7,3

0,9

110

Zagotavlja dovoljšno količino prostih dni

12,3

35,3

37,0

11,9

3,4

235

Poskrbi za čim manj nadurnega dela

12,8

30,2

40,0

12,8

4,3

235

Poskrbi za čim bolj stalen urnik dela

22,4

22,4

32,5

19,8

3,0

237

Zagotavlja jasne in nedvoumne naloge

9,7

25,4

34,7

25,0

4,7

236

Zagotavlja dovoljšno število pravosodnih
policistov

24,1

34,6

25,3

14,8

0,8

237

Zagotavlja kvalitetno usposobljenost
pravosodnih policistov

7,6

23,2

40,1

25,7

3,4

237

Zagotavlja strokovnega delavca (npr.
psihologa), h kateremu se pravosodni policisti
v primeru težav, povezanih s stresom pri delu,
lahko zatečejo

34,9

32,8

19,6

7,7

5,1

235

Prizadeva si za pozitivno delovno klimo oz.
pozitivno družbeno vzdušje v zavodu

24,7

35,3

28,5

8,9

2,6

235

Na željo pravosodnih policistov (v skladu z
zmožnostmi zavoda) odredi drugo delovno
mesto, ki je manj stresno

20,0

39,1

33,2

6,8

0,9

235

Prizadeva si za boljši ugled poklica
pravosodnega policista

20,9

34,5

32,3

10,2

2,1

235

21,4

29,9

27,4

15,0

6,4

234

Zavod ne stori prav ničesar za obvladovanje
in zmanjšanje stresa pravosodnih policistov
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Tabela 19 prikazuje odstotke, ki jih je dosegel posamezen način − glede na to, kako
pogosto se zavod tega načina poslužuje (nikoli, zelo redko, včasih, pogosto ali vedno).
Poudarjeni podatki prikazujejo najvišje odstotke pri posameznem načinu glede na število
odgovorov pri posameznem načinu. Na primer, 56,4 % pravosodnih policistov meni, da
zavod zelo redko razpisuje seminarje in delavnice na temo zmanjševanja in obvladovanja
stresa, 37,0 % jih meni, da zavod včasih zagotavlja zadostno količino prostih dni itd., pri
čemer, kot izhaja iz zgornje tabele, zavodi očitno le redko poskrbijo za zmanjševanje
stresa z uporabo zgoraj navedenih načinov, upoštevaje, da se najvišji odstotki gibljejo
ravno od »nikoli« do »včasih« in je razlika med njimi majhna.
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Tabela 20: Zmanjševanje in obvladovanje stresa − zavod (starost 37−43 let)
N

Povprečna
ocena

Standardni odklon

Razpisuje seminarje in delavnice na temo obvladovanja in
zmanjšanja stresa

32

3,28

5,473

Poskrbi za čim bolj stalen urnik dela

76

2,96

1,012

Zagotavlja jasne in nedvoumne naloge

76

2,89

,974

Zagotavlja kvalitetno usposobljenost pravosodnih policistov

76

2,87

,943

Poskrbi za čim manj nadurnega dela

75

2,87

1,004

Prizadeva si za pozitivno delovno klimo oz. pozitivno družbeno
vzdušje v zavodu

75

2,24

1,038

75

2,08

1,088

Zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa), h kateremu se
pravosodni policisti v primeru težav, povezanih s stresom pri
delu, lahko zatečejo
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
V tabeli 20 so prikazane povprečne ocene starostne skupine pravosodnih policistov 37–43
let, ki z razliko od splošne slike (tabela 18) s povprečno oceno 3,28 ocenjujejo trditev, da
zavod razpisuje seminarje in delavnice na temo obvladovanja in zmanjšanja stresa, ter s
podobno povprečno oceno, da zavod poskrbi za čim bolj stalen urnik dela (2,96), da
zagotavlja jasne in nedvoumne naloge (2,89), zagotavlja kvalitetno usposobljenost
pravosodnih policistov (2,87) in poskrbi za čim manj nadurnega dela (2,87).
Analiza podatkov po drugih starostnih skupinah in analiza glede na delovno dobo v ZPKZ
se glede aktivnosti za zmanjševanje stresa, ki jih zagotavlja zavod, ne razlikuje od
splošne slike oziroma od podatkov, prikazanih v tabeli 18 (glej Prilogi 2 in 3).
Na zadnje vprašanje anketnega vprašalnika so morali pravosodni policisti prosto
odgovarjati, in sicer so lahko podali mnenje in predloge, kaj bi lahko zavod še naredil za
zmanjšanje stresa. Veliko odgovor je bilo kratkih, nemalo pa jih je podalo konstruktivno
kritiko oziroma mnenja in predloge. Izmed zbranih odgovorov oziroma tistih, ki so mnenje
podali, je bilo kar nekaj kritik zoper vodstvo, in sicer si želijo »menjave vodstva« (tudi z
usposobljenim kadrom) oziroma da bi »pristojni izbrali vodje, ki so človeški in
razumevajoči, saj tega pri sedanji garnituri ni zaznati«, nadalje si želijo izboljšanja
odnosov na relaciji vodstvo – podrejeni, da bi se »vodstvo bolj približalo zaposlenim«
oziroma da bi »vodstvo imelo posluh za izboljšanje dela« (tudi, da bi »vodstvo upoštevalo
njihove želje, predloge in mnenja«), da bi se »vse pravosodne policiste enako
obravnavalo«, da bi »vodstvo dajalo jasne in nedvoumne naloge in navodila«, da bi »se
vzpostavila pozitivna delovna klima na relaciji pravosodni policist – nadrejeni«, da bi se
»vodstvo udeležilo izobraževanj na temo medsebojnih odnosov«, da bi »vodstvo bolj
pomagalo pravosodnim policistom ter da bi se obnašalo manj vzvišeno«, »da bi vodilni
vedeli, kaj je prioriteta – varnost zaposlenih v zavodih«, »da bi vodilni imeli posluh za
probleme« ter »da bi bili pravosodni policisti deležni pohvale za dobro opravljeno delo«.
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Nadalje so navedeni odgovori, ki se nanašajo na pogoje dela, in sicer predlagajo višje
plače, sprostitev napredovanj (tudi omogočanje napredovanj), zagotovitev urejenega
delovnega urnika (tudi drugačen razpored dela), zagotovitev zadostnega števila
pravosodnih policistov (tudi, da se sedanji pravosodni policisti razbremenijo), zagotovitev
zadostnega števila kvalitetno usposobljenih pravosodnih policistov, zmanjšanje
prezasedenosti zavodov, zagotovitev varnostnih pogojev pri konfliktih z zaprtimi osebami,
nadalje predlagajo plačilo nadur, več prostih dni, boljšo razporeditev dela, zmanjšanje
izrednih prihodov na delovno mesto, »zagotoviti motivacijo s finančne plati«, torej, »da
nagrade dobijo tudi pravosodni policisti« (tudi »ker le zadovoljen delavec, je dober
delavec«), predlagajo uvedbo ocenjevanja delovne uspešnosti, stimulacijo »tistih, ki si to
zaslužijo«, zagotovitev boljše infrastrukture delovne opreme ter vrednotenje dela, ki je
primerljivo z drugimi sorodnimi poklici in državami.
Nemalo je bilo predlogov v smeri zagotavljanja več in brezplačne rekreacije, fitnesa v
prostorih zavoda ali vsaj brezplačno letno karto za fitnes (tudi možnost rekreacije med
delovnim časom – v času pol urne malice v okviru 12 urnega delovnika) in zagotovitev
športne dvorane. Nadalje so nekateri navedli predloge oziroma želje za team building,
sindikalna srečanja, organizacijo športnih aktivnosti in sprostitev, organizacijo zabavnih
srečanj oziroma družabnih dogodkov, več druženja pravosodnih policistov med seboj,
med tem pa so drugi predlagali oziroma izrazili željo po treningu samoobrambe (da je
pravosodni policist v dani situaciji zmožen ustrezno ukrepati), usposabljanju (oziroma več
usposabljanja za vse pravosodne policiste), udeležbi na predavanjih ali seminarjih na
temo zmanjševanja in spopadanja s stresom, medsebojne komunikacije in komunikacije z
zaprtimi osebami (teh se namreč udeležujejo le »izbranci«) in dodelitvi strokovnega
delavca – psihologa oziroma zavodskega strokovnjaka, kadar je pravosodni policist npr.
priča samomoru obsojenca (»to naj ne bo zavodski psiholog«), le-ta bi prisluhnil
pravosodnim policistom, jim pomagal pri težavah in težav pravosodnih policistov ne bi delil
z nadrejenimi.
Na vprašanje Kaj bi po vašem mnenju zavod še lahko naredil za zmanjšanje stresa? so
pravosodni policisti zapisali naslednje (citirano):
-

»Boljše pozicioniranje (z viri) v okviru sistema javne uprave, vključno z izvzemom
represivnih organov iz sistema javne uprave v okviru določil Zakona o Javnih
uslužbencih.«

-

»Bolj ceniti poklic pravosodnega policista.«

-

»Dosledno spoštovanje delovnopravne zakonodaje.«

-

»Zmanjšanje nepotizma.«

-

»Pazniki so postranska škoda − protekcionizem do obsojenih.«

-

»Od nadrejenih pričakujem več prizadevanja za pozitivno delovno klimo in
družbeno vzdušje.«

70

-

»Povečanje števila PP, zmanjšanje obsega dela, povišanje plačilnega razreda.
Plače so mizerne za današnje čase in razmere, tega pa nihče ne vidi, kakor tudi
tega ne, da smo plačani skoraj enako kakor ena čistilka brez izobrazbe in poklica.
Da ne bo pomot, ne zanemarjam poklica čistilcev, ravno obratno, še dobro, da
obstajajo v tem s****, kjer živimo danes.«

-

»Zavodu je važno samo to, da se zaprte osebe ne pritožujejo, da se jim (vodilnim)
ni treba zagovarjati na URSIKS-u. Pazniki smo bolj postranska škoda. Pričakujem
boljši odnos vodstva do zaposlenih.«

-

»Ožje vodstvo zavoda bi se moralo z neformalnim in formalnim druženjem
zaposlenih približevati zaposlenim in ne iz pozicije moči oddaljevati.«

-

»Obravnavati vse pravosodne policiste enakovredno in stimulirati tiste, ki si to
zaslužijo in si za to prizadevajo s svojim delom. Nekateri nadrejeni bi morali
delovati in se obnašati manj vzvišeno in pomagati svojim podrejenim.«

-

»Pravosodne policiste ne pošiljajo na seminarje o komunikaciji z zaprtimi osebami,
psihologiji in uporabi prijemov v odnosu z obsojenimi osebami. Na te seminarje
hodijo samo šefi in vzgojno osebje. Paznik se z vsebino seznani le, kar izve iz
pogovorov s sodelavci in kar ve iz izkušenj. Tako prideš v situacijo, da z
obsojencem reagiraš po občutku, ker nimaš znanja.«

-

»Manj popustljivosti do zaprtih oseb, doslednejši in ne popuščati pritožbam.
Zagotoviti nedvoumne naloge. Pogosto se gleda na status obsojenca. Zavod bi
moral ščititi zaposlenega in ne obsojenca.«

-

»Ureditev fitnesa za PP in organizacija športne rekreacije, vendar za to ni
sredstev, za obsojence pa se sredstva vedno najdejo.«

-

»Ko je PP priča samomora ali smrti obsojenca, bi bilo potrebno zagotoviti
zunanjega psihologa za pogovor …«

-

»Več PP in več pooblastil. Zagotoviti pravo varnost − spremeniti zakone, ki
obsojene postavljajo v boljši položaj od PP. Obsojenec lahko poda neupravičeno
kazensko ovadbo zoper PP in za to ni odgovoren. Na sodišču se braniš sam,
čeprav gre za službene zadeve.«

-

»Glede zaprte osebe bi morali biti doslednejši – manj popustljivi oziroma ne bi
smeli popuščati pritiskom in pritožbam. Naloge, ki so nam dane, bi morale biti
nedvoumne. Pogosto se gleda na status obsojenca. Zavod bi moral bolj ščititi
hrbet zaposlenih. Ko pride do nezgodne situacije (pogosto se moraš odločiti v
delčku sekunde), v kasnejših postopkih ostaneš sam, brez podpore.«
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-

»PP smo podrejeni in izvajamo naloge nadrejenih. Ni zaželeno, da dajemo pobude
in razmišljanja za dobrobit zaposlenih, obsojenih in samega zavoda kot totalne
institucije. Če ti kaj ne paše …«

-

»… če gre za obsojenca, naredijo vse …«

Iz dobljenih odgovorov na zadnje vprašanje anketnega vprašalnika jasno izhaja, da si
pravosodni policisti želijo sprememb in za to podajajo konkretne predloge. Poleg delovnih
pogojev (s katerimi so sicer bili seznanjeni pred nastopom dela) so nezadovoljni še z
vodstvenim kadrom, v zvezi s tem pa obstajajo realne možnosti, da se težave odpravijo,
saj odprava marsikatere izmed teh težav ni pogojena s finančnimi izdatki.
6.5.2

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA MARIBOR – PREDSTAVITEV
REZULTATOV

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor (v nadaljevanju:
ZPKZ Maribor) zaposlenih skupaj 69 pravosodnih policistov, od tega 21 na Oddelku
Murska Sobota, 5 na Odprtem oddelku Rogoza, 8 pravosodnih policistov, zaposlenih v
ZPKZ Maribor, pa je delo opravljalo v Enoti za forenzično psihologijo v okviru Oddelka za
psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (interni vir). Upoštevaje število
zaposlenih pravosodnih policistov v ZPKZ Maribor na dan 31. 12. 2014 je bilo v zavodu
razdeljenih 45 anketnih vprašalnikov in od tega vrnjenih 38, kar predstavlja več kot
polovico zaposlenih pravosodnih policistov v ZPKZ Maribor. Rezultati so prikazani v
nadaljevanju.
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Tabela 21: Razlogi za zaposlitev v ZPKZ Maribor
N

Povprečna
ocena

Standardni odklon

Takojšnja zaposlitev za nedoločen čas

38

4,13

,935

Zaposlitev v javni upravi

36

3,78

,959

Možnost dela v timu

36

3,47

,878

Razgibano in zanimivo delo

36

3,39

,871

Možnost nadaljnjega usposabljanja

36

3,25

,967

Možnost napredovanja

36

3,19

,749

Ni bilo boljšega ali drugega poklica na izbiro

36

3,14

,931

Izvajanje nalog tudi zunaj zavoda

36

2,94

,924

Izvajanje zakonsko določenih pooblastil

36

2,81

,951

Pozitiven ugled poklica

37

2,78

,917

Možnost osebne rasti

36

2,78

1,124

Nošenje uniforme in prisilnih sredstev

37

2,76

1,011

Možnost uporabe borilnih veščin

37

2,70

,878

Nestabilen oziroma razgiban delovni čas

36

2,67

,862

Delo z zaprtimi osebami

36

2,67

,926

Prizadevanje za prevzgojo zaprtih oseb oziroma sodelovanje
v procesu resocializacije

36

2,64

,798

Pomoč zaprtim osebam

34

2,53

,788

Avtoriteta in moč

36

2,28

,741

Visoka plača
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

37

2,27

,652

Vir: lasten
V tabeli 21 so prikazane povprečne ocene posameznih razlogov za zaposlitev, ki so jih z
oceno od 1 do 5 ocenili pravosodni policisti. Iz tabele je razvidno, da je najvišjo povprečno
oceno dosegel razlog takojšnja zaposlitev za nedoločen čas (4,13), podobno razlog
zaposlitev v javni upravi (3,78), nekoliko nižje od navedenih pa možnost dela v timu (3,47)
ter razgibano in zanimivo delo (3,39). Najnižje so pravosodni policisti ocenili razlog za
zaposlitev zaradi visoke plače (2,27), avtoritete in moči (2,28) ter zaradi pomoči zaprtim
osebam (2,53). Upoštevaje lestvico od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se ne more
opredeliti do navedenega razloga, ocena 2, da razlog zanje sploh ne drži, ocena 3, da
razlog zanje delno drži, delno ne drži, ocena 4, da razlog zanje drži in na koncu ocena 5,
ki pomeni, da razlog zanje popolnoma drži, lahko zaključimo, da je razlog za zaposlitev
takojšnja zaposlitev za nedoločen čas, ocenjen s povprečno oceno 4,13, pri odločanju za
zaposlitev kot pravosodni policist prevladoval.
Na vprašanje 8, ki sprašuje, v kolikšni meri menijo, da je stres prisoten pri opravljanju
poklica pravosodnega policista, so pravosodni policisti v ZPKZ Maribor po lestvici od 1 do
5 (1 pomeni, da stresa ni, 5 pomeni, da je stres zelo prisoten) stopnjo prisotnosti stresa
ocenili s povprečno oceno 4,33, kot izhaja iz tabele 22.
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Tabela 22: Povprečna ocena
stopnje stresa v ZPKZ Maribor
Povprečna
ocena

N

Standardni
odklon

36
4,33
,828
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Pri vprašanju 9 so morali pravosodni policisti z oceno od 1 do 5 oceniti, katere naštete
psihofizične težave opažajo pri sebi kot posledico stresa, pri čemer ocena 1 pomeni, da
se težava nikoli ne pojavlja, ocena 2 pomeni, da se težava pojavlja zelo redko, ocena 3
pomeni, da se težava včasih pojavlja, ocena 4 pomeni, da se težava pojavlja pogosto in
ocena 5 pomeni, da se težava vedno pojavlja. Povprečne ocene v tabeli 23 prikazujejo pet
najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen.
Tabela 23: Povprečna ocena psihofizičnih težav − ZPKZ Maribor
N

Povprečna
ocena

Standardni odklon

Razdraženost

37

2,59

1,092

Nervoza

37

2,51

1,170

Zmanjšana odpornost (pogoste gripe in prehladi)

37

2,43

1,094

Jeza

38

2,37

1,149

Glavobol

37

2,35

1,060

Izguba samozavesti

38

1,61

,916

Depresija

37

1,57

,867

Vrtoglavica

37

1,49

,692

Bruhanje

37
37

1,35
1,35

,857
,588

Izguba telesne teže
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 23 je razvidno, da je bila najvišje ocenjena težava razdraženost, ki je ocenjena s
povprečno oceno 2,59, podobno tudi nervoza z oceno 2,51 in zmanjšanja odpornost
(pogoste gripe in prehladi) z oceno 2,43. Najnižje so ocenili izgubo telesne teže (1,35),
bruhanje (1,35) in vrtoglavico (1,49). Iz navedenega sledi, da se ocenjene težave,
upoštevaje ocenjevalno lestvico, pojavljajo zelo redko ali včasih.
Pri vprašanju 10 so morali pravosodni policisti oceniti nabor možnih dejavnikov, ki so za
pravosodne policiste najbolj stresni v povezavi z njihovim delom. Dejavnike so ocenjevali
z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da dejavnik ne povzroča stresa, ocena 2
pomeni, da dejavnik stres povzroča zelo redko, ocena 3 pomeni, da dejavnik stres
povzroča le včasih, ocena 4 pomeni, da dejavnik pogosto povzroča stres in ocena 5
pomeni, da dejavnik stres vedno povzroča oziroma je to najbolj stresen dejavnik.
Povprečne ocene v tabeli 24 prikazujejo pet najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen.
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Tabela 24: Povprečna ocena možnih dejavnikov stresa − ZPKZ Maribor
N

Povprečna
ocena

Standardni

Nezadostno število pravosodnih policistov

38

3,39

1,285

Strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo

38

3,21

1,143

Onemogočanje napredovanja

38

3,16

1,242

Preobremenjenost z delom (prevelika količina dela)

38

3,00

,986

Samomori, poskusi samomorov in samopoškodbe zaprtih
oseb

38

2,95

1,413

Neurejen delovni čas

38

2,42

1,004

Premalo zanimivo, razgibano delo

38

2,32

,873

Delo ob dnevih prostih dela (nedelje in prazniki) in dežurstvo

37

2,30

1,051

Neizkušenost mladih pravosodnih policistov

37

2,22

,976

37

2,05

,780

Sodelovanje v procesu resocializacije zaprte osebe
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

odklon

Vir: lasten
Tabela 24 prikazuje povprečno oceno možnih dejavnikov, ki povzročajo delovni stres
pravosodnih policistov v ZPKZ Maribor. Kot izhaja iz tabele, je najvišjo povprečno oceno
dosegel dejavnik nezadostno število pravosodnih policistov (povprečna ocena 3,39),
sledijo mu strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo (povprečna ocena 3,21),
onemogočanje napredovanja (povprečna ocena 3,16), preobremenjenost z delom
(povprečna ocena 3,00) in samomori, poskusi samomorov in samopoškodbe zaprtih oseb
(povprečna ocena 2,95), z isto povprečno oceno tudi preveč nadzora s strani nadrejenih.
Najnižjo povprečno oceno je dosegel možen dejavnik sodelovanje v procesu
resocializacije zaprtih oseb (povprečna ocena 2,05). Upoštevaje ocenjevalno lestvico
navedeni možni poklicni stresni dejavniki stres povzročajo včasih ali pa zelo redko.
Tabela 25: Povprečna ocena razpoloženj − ZPKZ Maribor
N

Povprečna
ocena

Standardni
odklon

Nepotrpežljivost

38

2,34

1,122

Razdražljivost

37

2,24

1,090

Nejevoljnost

37

2,05

,848

Nervoza

37

2,00

,972

Agresivnost/konfliktnost

38

1,97

,915

Nekomunikativnost

38

1,97

,972

Odtujenost

35

1,89

,832

Depresivnost
36
1,56
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

,877

Vir: lasten
Tabela 25 prikazuje povprečno oceno razpoloženj v zasebnem življenju pravosodnih
policistov zaradi opravljanja poklica pravosodnega policista. Iz nje je razvidno, da je
75

najvišjo povprečno oceno doseglo razpoloženje nepotrpežljivost (2,34), za tem
razdražljivost (2,24) in nejevoljnost (2,05), najnižjo pa depresivnost (1,56) izmed podanih
odgovorov. Upoštevaje vrednosti ocenjevalne lestvice se zaznana občutenja pojavljajo
zelo redko ali včasih.
Tabela 26: Premagovanje in obvladovanje stresa – ZPKZ Maribor
N

Povprečna
ocena

Standardni

Ukvarjanje s športom

24

3,96

,859

Sprehodi v naravo

35

3,57

1,008

Veliko se pogovarjam z družino in prijatelji

36

3,56

,969

Brskanje po svetovnem spletu

37

3,46

,803

Poslušanje glasbe in gledanje TV-ja

37

3,43

,987

Se dodatno izobražujem, da bom imel več možnosti za
napredovanje

36

2,69

1,167

Pri nadrejenih poskušam biti bolj opažen, tako da podajam
predloge za izboljšanje dela

36

2,39

1,022

Za zmanjšanje stresa ne naredim prav ničesar

35

1,91

1,245

Kolikor je možno, se izogibam neposrednemu delu z zaprtimi
osebami

36

1,81

1,009

Udeležujem se seminarjev oz. izobraževanj na temo
zmanjšanja stresa

36

1,64

,931

37

1,62

1,277

Poslužujem se sprostitvenih tehnik, npr. joge, tai chija,
meditacije.
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

odklon

Vir: lasten
Iz tabele 26 je razvidno, da se pravosodni policisti v ZPKZ Maribor za zmanjševanje in
obvladovanje stresa najpogosteje ukvarjajo s športom (povprečna ocena 3,96), s
povprečno oceno 3,57 so ocenili sprehode v naravo, se veliko pogovarjajo z družino in
prijatelji (povprečna ocena 3,56), brskajo po svetovnem spletu (povprečna ocena 3,46) ali
poslušajo glasbo ali gledajo TV (povprečna ocena 3,43). Izmed nabora vseh možnosti so
najslabše ocenili sprostitvene tehnike, kot so na primer joga, tai chi ali meditacija, saj je ta
možnost ocenjena s povprečno oceno 1,62.
V primerjavi s splošno sliko (tabela 16) se pravosodni policisti v ZPKZ Maribor poslužujejo
enakih aktivnosti za zmanjševanje stresa, torej najpogosteje športnih aktivnosti.
Povprečne ocene aktivnosti, s katerimi ZPKZ Maribor poskrbi za psihofizično zdravje
pravosodnih policistov, so prikazane v tabeli 27.
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Tabela 27: Zmanjševanje in obvladovanje stresa − ZPKZ Maribor (zavod)
N

Povprečna
ocena

Standardni

Zagotavlja jasne in nedvoumne naloge

38

3,13

1,436

Poskrbi za čim bolj stalen urnik dela

38

3,03

,915

Zagotavlja kvalitetno usposobljenost pravosodnih policistov

38

2,95

,957

Poskrbi za čim manj nadurnega dela

38

2,92

1,075

Zagotavlja dovoljšno število pravosodnih policistov

38

2,74

1,519

Zagotavlja dovoljšno količino prostih dni

38

2,61

1,001

Razpisuje seminarje in delavnice na temo obvladovanja in
zmanjšanja stresa

10

2,50

1,179

Zavod ne stori prav ničesar za obvladovanje in zmanjšanje
stresa pravosodnih policistov

38

2,45

1,245

Prizadeva si za pozitivno delovno klimo oz. pozitivno družbeno
vzdušje v zavodu

38

2,39

1,054

Zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa), h kateremu
se pravosodni policisti v primeru težav, povezanih s stresom
pri delu, lahko zatečejo

38

2,37

1,195

Prizadeva si za boljši ugled poklica pravosodnega policista

38

2,24

1,125

38

2,21

,935

Na željo pravosodnih policistov (v skladu z zmožnostmi
zavoda) odredi drugo delovno mesto, ki je manj stresno
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

odklon

Vir: lasten
Iz tabele 27 je razvidno, da je aktivnost oziroma trditev zagotavljanje jasnih in nedvoumnih
nalog dosegla najvišjo povprečno oceno izmed danih možnosti, in sicer 3,13, podobno
tudi zavod poskrbi za čim bolj stalen urnik, zavod zagotavlja kvalitetno usposobljenost
pravosodnih policistov (2,95) in zavod poskrbi za čim manj nadurnega dela (2,92); najnižjo
povprečno oceno pa sta dobili trditvi zavod si prizadeva za boljši ugled pravosodnega
policista (2,24) in na željo pravosodnih policistov (v skladu z zmožnostmi zavoda) odredi
drugo delovno mesto, ki je manj stresno (2,21). Upoštevaje vrednosti ocenjevalne lestvice
od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da zavod načina nikoli ne zagotavlja, 2 – zelo
redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno, zavod v tabeli 27 navedene aktivnosti
zagotavlja včasih ali celo zelo redko. Nobena izmed navedenih aktivnosti ni dosegla
povprečne ocene vsaj 4 ali največ 5, kar pomeni, da zavod nobene aktivnosti ne
zagotavlja pogosto ali celo vedno ali pa pravosodni policisti, ki so podali ocene, v te
aktivnosti niso (pogosto ali vedno) vključeni.
6.5.3

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA CELJE – PREDSTAVITEV
REZULTATOV

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Celje (v nadaljevanju:
ZPKZ Celje) zaposlenih skupaj 49 pravosodnih policistov (interni vir). Upoštevaje število
zaposlenih pravosodnih policistov v ZPKZ Celje na dan 31. 12. 2014 je bilo v zavodu
razdeljenih 35 anketnih vprašalnikov in od tega vrnjenih 31, kar predstavlja več kot
polovico zaposlenih pravosodnih policistov v ZPKZ Celje. Rezultati so prikazani v
nadaljevanju.
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V tabeli 28 je prikazanih pet najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen razlogov za
zaposlitev v zavodu.
Tabela 28: Razlogi za zaposlitev v ZPKZ Celje
N

Povprečna
ocena

Standardni

Takojšnja zaposlitev za nedoločen čas

31

4,03

,836

Zaposlitev v javni upravi

30

3,60

1,003

Možnost dela v timu

29

3,59

,825

Razgibano in zanimivo delo

30

3,50

,900

Možnost nadaljnjega usposabljanja

30

3,43

,971

Možnost uporabe borilnih veščin

30

2,70

1,022

Nošenje uniforme in prisilnih sredstev

30

2,63

,928

Nestabilen oziroma razgiban delovni čas

29

2,48

,829

Visoka plača

30

2,43

,935

Avtoriteta in moč
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

30

2,30

,837

odklon

Vir: lasten
Iz tabele 28 je razvidno, da je najvišjo povprečno oceno dosegel razlog takojšnja
zaposlitev za nedoločen čas (4,03), malenkost nižjo razlog zaposlitev v javni upravi (3,60),
možnost dela v timu (3,59) ter razgibano in zanimivo delo (3,50). Najnižje so pravosodni
policisti ocenili razlog za zaposlitev zaradi visoke plače (2,43), avtoritete in moči (2,43) ter
zaradi nestabilnega oziroma razgibanega delovnega časa (2,48). Upoštevaje lestvico od 1
do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se ne more opredeliti do navedenega razloga, ocena
2, da razlog zanje sploh ne drži, ocena 3, da razlog zanje delno drži, delno ne drži, ocena
4, da razlog zanje drži in na koncu ocena 5, ki pomeni, da razlog zanje popolnoma drži,
lahko zaključimo, da je razlog za zaposlitev takojšnja zaposlitev za nedoločen čas,
ocenjen s povprečno oceno 4,03, pri odločanju za zaposlitev kot pravosodni policist
prevladoval.
Na vprašanje 8, ki sprašuje, v kolikšni meri menijo, da je stres prisoten pri opravljanju
poklica pravosodnega policista, so pravosodni policisti v ZPKZ Celje po lestvici od 1 do 5
(1 pomeni, da stresa ni, 5 pomeni, da je stres zelo prisoten) stopnjo prisotnosti stresa
ocenili s povprečno oceno 4,16, kot izhaja iz tabele 29.
Tabela 29: Povprečna ocena
stopnje stresa v ZPKZ Celje
N

Povprečna
ocena

Standardni
odklon

31
4,16
,969
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
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Pri vprašanju 9 so morali pravosodni policisti z oceno od 1 do 5 oceniti, katere naštete
psihofizične težave opažajo pri sebi kot posledico stresa, pri čemer ocena 1 pomeni, da
se težava nikoli ne pojavlja, ocena 2 pomeni, da se težava pojavlja zelo redko, ocena 3
pomeni, da se težava včasih pojavlja, ocena 4 pomeni, da se težava pojavlja pogosto in
ocena 5 pomeni, da se težava vedno pojavlja. Povprečne ocene v tabeli 30 prikazujejo pet
najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen.
Tabela 30: Povprečna ocena psihofizičnih težav− ZPKZ Celje
N

Povprečna
ocena

Standardni

Želodčne težave

31

3,29

5,792

Nervoza

31

2,77

1,087

Razdraženost

31

2,71

1,131

Pridobivanje telesne teže

30

2,67

1,184

Jeza

30

2,53

1,306

Izguba interesov

30

1,73

9,07

Izguba teže

30

1,70

,877

Depresija

30

1,53

,973

Vrtoglavica

30

1,43

,774

1,27

,583

Bruhanje
30
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

odklon

Vir: lasten
Iz tabele 30 je razvidno, da je bila najvišje ocenjena težava želodčne težave, ki je
ocenjena s povprečno oceno 3,29, nekoliko nižje nervoza z oceno 2,77 in razdraženost z
oceno 2,71. Najnižje so bile ocenjene depresija (1,53), vrtoglavica (1,43) in bruhanje
(1,27). Iz navedenega sledi, da se ocenjene težave, upoštevaje ocenjevalno lestvico,
pojavljajo včasih (želodčne težave) ali zelo redko.
Pri vprašanju 10 so morali pravosodni policisti oceniti nabor možnih dejavnikov, ki so za
pravosodne policiste najbolj stresni v povezavi z njihovim delom. Dejavnike so ocenjevali
z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da dejavnik ne povzroča stresa, ocena 2
pomeni, da dejavnik stres povzroča zelo redko, ocena 3 pomeni, da dejavnik stres
povzroča le včasih, ocena 4 pomeni, da dejavnik pogosto povzroča stres in ocena 5
pomeni, da dejavnik stres vedno povzroča oziroma je to najbolj stresen dejavnik.
Povprečne ocene v tabeli 31 prikazujejo pet najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen.
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Tabela 31: Povprečna ocena možnih dejavnikov stresa − ZPKZ Celje
N

Povprečna
ocena

Standardni

Nezadostno število pravosodnih policistov

31

3,97

1,278

Premalo prostega časa za družino in prijatelje

31

3,52

1,235

Preobremenjenost z delom (prevelika količina dela)

31

3,48

1,235

Neurejen delovni čas

30

3,37

1,299

Prezasedenost zavodov

31

3,35

1,199

Konstantno izvrševanje ukazov in premalo samoodločanja

31

2,42

,992

Spremstva in straže

31

2,42

1,057

Strah pred fizičnim napadom zaprte osebe

31

2,35

,839

Sodelovanje v procesu resocializacije zaprte osebe

31

2,16

,934

Neizkušenost mladih pravosodnih policistov
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

31

2,00

,816

odklon

Vir: lasten
Tabela 31 prikazuje povprečno oceno možnih dejavnikov, ki povzročajo delovni stres
pravosodnih policistov v ZPKZ Celje. Kot izhaja iz tabele, je najvišjo povprečno oceno
dosegel dejavnik nezadostno število pravosodnih policistov (povprečna ocena 3,97),
sledijo mu premalo prostega časa za družino in prijatelje (povprečna ocena 3,52),
neurejen delovni čas (povprečna ocena 3,37), prezasedenost zavodov (povprečna ocena
3,35). Najnižjo povprečno oceno je dosegel možen dejavnik neizkušenost mladih
pravosodnih policistov (povprečna ocena 2,00). Upoštevaje ocenjevalno lestvico navedeni
možni poklicni stresni dejavniki stres povzročajo pogosto (le nezadostno število
pravosodnih policistov), včasih ali pa zelo redko.
Tabela 32 prikazuje povprečno oceno razpoloženj v zasebnem življenju pravosodnih
policistov, ki ji občutijo zaradi opravljanja poklica pravosodnega policista. Razvidno je, da
sta najvišjo povprečno oceno dosegli občutenji nepotrpežljivosti (2,58) in razdražljivosti
(2,58), nato nervoza (2,39), najnižjo pa depresivnost (1,55) izmed podanih odgovorov.
Upoštevaje vrednosti ocenjevalne lestvice se zaznana občutenja pojavljajo zelo redko ali
včasih.
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Tabela 32: Povprečna ocena razpoloženj − ZPKZ Celje
N

Povprečna
ocena

Standardni

Nepotrpežljivost

31

2,58

1,057

Razdražljivost

31

2,58

1,025

Nervoza

31

2,39

,955

Nejevoljnost

31

2,39

1,054

Agresivnost/konfliktnost

31

2,32

,871

Odtujenost

30

2,13

1,008

Nekomunikativnost

31

2,06

,929

Depresivnost
31
1,55
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

,888

odklon

Vir: lasten
V tabeli 33 so prikazani podatki, da se pravosodni policisti v ZPKZ Celje za zmanjševanje
in obvladovanje stresa najpogosteje sprehajajo v naravi (povprečna ocena 3,58), s
povprečno oceno 3,40 so ocenili ukvarjanje s športom, se veliko pogovarjajo z družino in
prijatelji (povprečna ocena 3,13) ali poslušajo glasbo ali gledajo TV (povprečna ocena
3,06). Izmed nabora vseh možnosti so najslabše ocenili sprostitvene tehnike, kot so na
primer joga, tai chi ali meditacija, saj je ta možnost ocenjena s povprečno oceno 1,39.
Tabela prikazuje pet najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen.
Tabela 33: Premagovanje in obvladovanje stresa – ZPKZ Celje
N

Povprečna
ocena

Standardni

Sprehodi v naravo

31

3,58

1,259

Ukvarjanje s športom

25

3,40

1,500

Veliko se pogovarjam z družino in prijatelji

31

3,13

1,335

Poslušanje glasbe in gledanje TV-ja

31

3,06

1,063

Brskanje po svetovnem spletu

31

2,94

1,093

Pri nadrejenih poskušam biti bolj opažen, tako da
podajam predloge za izboljšanje dela

31

2,39

1,086

Se dodatno izobražujem, da bom imel več možnosti
za napredovanje

31

2,16

1,157

Za zmanjšanje stresa ne naredim prav ničesar

30

1,67

1,061

Udeležujem se seminarjev oz. izobraževanj na temo
zmanjšanja stresa

31

1,61

,919

Kolikor je možno, se izogibam neposrednemu delu z
zaprtimi osebami

31

1,55

,888

31

1,39

,955

Poslužujem se sprostitvenih tehnik, npr. joge, tai
chija, meditacije.
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
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odklon

V primerjavi s splošno sliko (tabela 16) se pravosodni policisti v ZPKZ Celje poslužujejo
enakih aktivnosti za zmanjševanje stresa kot v ostalih zavodih, pri čemer na prvo mesto
po povprečni oceni uvrščajo sprehode v naravi.
Povprečna ocena aktivnosti, s katerimi ZPKZ Celje poskrbi za psihofizično zdravje
pravosodnih policistov, so prikazani v tabeli 34.
Tabela 34: Zmanjševanje in obvladovanje stresa − ZPKZ Celje (zavod)
N

Povprečna
ocena

Standardni

Zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa), h kateremu se
pravosodni policisti v primeru težav, povezanih s stresom pri delu,
lahko zatečejo

30

2,87

1,106

Zagotavlja kvalitetno usposobljenost pravosodnih policistov

30

2,80

1,064

Zagotavlja jasne in nedvoumne naloge

30

2,73

,907

Zavod ne stori prav ničesar za obvladovanje in zmanjšanje stresa
pravosodnih policistov

29

2,41

1,119

Zagotavlja dovoljšno količino prostih dni

30

2,33

,802

Poskrbi za čim bolj stalen urnik dela

29

2,31

1,072

Prizadeva si za boljši ugled poklica pravosodnega policista

30

2,23

1,073

Prizadeva si za pozitivno delovno klimo oz. pozitivno družbeno
vzdušje v zavodu

30

2,17

1,020

Razpisuje seminarje in delavnice na temo obvladovanja in
zmanjšanja stresa.

26

2,12

,588

Na željo pravosodnih policistov (v skladu z zmožnostmi zavoda)
odredi drugo delovno mesto, ki je manj stresno

30

2,07

,785

Poskrbi za čim manj nadurnega dela

30

2,03

,718

Zagotavlja dovoljšno število pravosodnih policistov
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

30

1,63

,718

odklon

Vir: lasten
Iz tabele 34 je razvidno, da je aktivnost zagotavljanje strokovnega delavca (npr.
psihologa), h kateremu se pravosodni policisti v primeru težav, povezanih s stresom pri
delu, lahko zatečejo dosegla najvišjo povprečno oceno izmed danih ocen, in sicer 2,87,
podobno tudi, da zavod zagotavlja kvalitetno usposobljenost pravosodnih policistov (2,80)
in zagotavlja jasne in nedvoumne naloge (2,73), najnižjo povprečno oceno pa je dobila
trditev, da zavod zagotavlja zadostno število pravosodnih policistov (1,63). Upoštevaje
vrednosti ocenjevalne lestvice od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da zavod načina
nikoli ne zagotavlja, 2 – zelo redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno, zavod v tabeli 27
navedene aktivnosti zagotavlja včasih ali celo zelo redko. Nobena izmed navedenih
aktivnosti ni dosegla povprečne ocene vsaj 4 ali največ 5, kar pomeni, da zavod nobene
aktivnosti ne zagotavlja pogosto ali celo vedno ali pa pravosodni policisti, ki so podali
ocene, v te aktivnosti (pogosto ali vedno) niso vključeni.
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6.5.4

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA – PREDSTAVITEV
REZULTATOV

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana (v
nadaljevanju: ZPKZ Ljubljana) zaposlenih skupaj 104 pravosodnih policistov, od tega 22
pravosodnih policistov na Oddelku Novo mesto in 5 na Odprtem oddelku Ig (interni vir).
Upoštevaje število zaposlenih pravosodnih policistov v ZPKZ Ljubljana na dan 31. 12.
2014 je bilo v zavodu razdeljenih 80 anketnih vprašalnikov in od tega vrnjenih 63, kar
predstavlja več kot polovico zaposlenih pravosodnih policistov v ZPKZ Ljubljana. Rezultati
so prikazani v nadaljevanju.
V tabeli 35 so prikazane najvišje in najnižje povprečne ocene ocenjenih razlogov za
zaposlitev v zavodu.
Tabela 35: Razlogi za zaposlitev v ZPKZ − ZPKZ Ljubljana
N

Povprečna
ocena

Standardni

Takojšnja zaposlitev za nedoločen čas

62

3,89

1,103

Možnost dela v timu

62

3,48

,936

Razgibano in zanimivo delo

62

3,39

,964

Možnost nadaljnjega usposabljanja

62

3,37

,996

Zaposlitev v javni upravi

61

3,34

,998

Možnost napredovanja

62

3,11

1,073

Ni bilo boljšega ali drugega poklica na izbiro

63

2,98

1,171

Izvajanje nalog tudi zunaj zavoda

62

2,77

1,047

Izvajanje zakonsko določenih pooblastil

60

2,75

1,099

Možnost osebne rasti

62

2,74

1,039

Pozitiven ugled poklica

61

2,72

1,002

Nošenje uniforme in prisilnih sredstev

62

2,56

,880

Pomoč zaprtim osebam

62

2,55

1,003

Delo z zaprtimi osebami

62

2,53

1,036

Prizadevanje za prevzgojo zaprtih oseb oziroma sodelovanje v
procesu resocializacije

62

2,50

,954

Možnost uporabe borilnih veščin

62

2,42

,897

Nestabilen oziroma razgiban delovni čas

62

2,42

,897

Visoka plača

60

2,28

,804

Avtoriteta in moč
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

62

2,18

,666

odklon

Vir: lasten
Tabela 35 prikazuje povprečne ocene posameznih razlogov za zaposlitev, ki so jih z
oceno od 1 do 5 ocenili pravosodni policisti. Iz tabele je razvidno, da je najvišjo povprečno
oceno dosegel razlog takojšnja zaposlitev za nedoločen čas (3,89), nekoliko nižje razlog
možnost dela v timu (3,48) ter podobno razgibano in zanimivo delo (3,39) in možnost
nadaljnjega usposabljanja (3,37). Najnižje so pravosodni policisti ocenili razlog za
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zaposlitev zaradi avtoritete in moči (2,18), visoke plače (2,28) ter zaradi nestabilnega
delovnega časa (2,42). Upoštevaje lestvico od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se
ne more opredeliti do navedenega razloga, ocena 2, da razlog zanje sploh ne drži, ocena
3, da razlog zanje delno drži, delno ne drži, ocena 4, da razlog zanje drži in na koncu
ocena 5, ki pomeni, da razlog zanje popolnoma drži, lahko zaključimo, da je razlog za
zaposlitev takojšnja zaposlitev za nedoločen čas, ocenjen s povprečno oceno 3,89, pri
odločanju za zaposlitev kot pravosodni policist prevladoval.
Na vprašanje 8, ki sprašuje, v kolikšni meri menijo, da je stres prisoten pri opravljanju
poklica pravosodnega policista, so pravosodni policisti v ZPKZ Ljubljana po lestvici od 1
do 5 (1 pomeni, da stresa ni, 5 pomeni, da je stres zelo prisoten) stopnjo prisotnosti stresa
ocenili s povprečno oceno 4,20, kot izhaja iz tabele 36.
Tabela 36: Povprečna ocena
stopnje stresa v ZPKZ Ljubljana
N

Povprečna
ocena

Standardni
odklon

59
4,20
,761
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Pri vprašanju 9 so morali pravosodni policisti z oceno od 1 do 5 oceniti, katere izmed
naštetih psihofizičnih težav opažajo pri sebi kot posledico stresa, pri čemer ocena 1
pomeni, da se težava nikoli ne pojavlja, ocena 2 pomeni, da se težava pojavlja zelo redko,
ocena 3 pomeni, da se težava včasih pojavlja, ocena 4 pomeni, da se težava pojavlja
pogosto in ocena 5 pomeni, da se težava vedno pojavlja. Povprečne ocene v tabeli 37
prikazujejo pet najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen.
Tabela 37: Povprečna ocena psihofizičnih težav − ZPKZ Ljubljana
N

Povprečna
ocena

Standardni

Nervoza

63

2,75

1,244

Razdraženost

63

2,73

1,167

Konstantna utrujenost

62

2,61

1,285

Nespečnost

62

2,40

1,247

Jeza

62

2,37

1,059

Izpadanje las

62

1,65

1,132

Težave s srcem

62

1,60

,819

Vrtoglavica

62

1,58

,801

Izguba telesne teže

63

1,41

,754

Bruhanje
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

62

1,26

,626

Vir: lasten

84

odklon

Iz tabele 37 je razvidno, da je bila najvišje ocenjena težava nervoza, ki je ocenjena s
povprečno oceno 2,75, podobno razdraženost z oceno 2,73 in nekoliko nižje konstantna
utrujenost z oceno 2,61. Najnižje je bilo ocenjeno bruhanje (1,26), izguba telesne teže
(1,41) in vrtoglavica (1,27). Iz navedenega sledi, da se ocenjene težave, upoštevaje
ocenjevalno lestvico, pojavljajo včasih (nervoza) ali zelo redko.
Pri vprašanju 10 so morali pravosodni policisti oceniti nabor možnih dejavnikov, ki so za
pravosodne policiste najbolj stresni v povezavi z njihovim delom. Možne dejavnike so
ocenjevali z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da dejavnik ne povzroča
stresa, ocena 2 pomeni, da dejavnik stres povzroča zelo redko, ocena 3 pomeni, da
dejavnik stres povzroča le včasih, ocena 4 pomeni, da dejavnik pogosto povzroča stres in
ocena 5 pomeni, da dejavnik stres vedno povzroča oziroma je to najbolj stresen dejavnik.
Povprečne ocene v tabeli 24 prikazujejo pet najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen.
Tabela 38: Povprečna ocena možnih dejavnikov stresa − ZPKZ Ljubljana
N

Povprečna
ocena

Standardni

Nezadostno število pravosodnih policistov

63

3,76

1,228

Preobremenjenost z delom (prevelika količina dela)

63

3,44

1,241

Onemogočanje napredovanja

63

3,43

1,364

Neurejen delovni čas

63

3,41

1,410

Prezasedenost zavodov

63

3,35

1,297

Premalo zanimivo, razgibano delo

63

2,59

1,042

Pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in usposabljanju

63

2,44

1,292

Konstantno izvrševanje ukazov in premalo samoodločanja

63

2,41

1,227

Sodelovanje v procesu resocializacije zaprte osebe

63

1,94

,982

Neizkušenost mladih pravosodnih policistov
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

63

1,94

,931

odklon

Vir: lasten
Tabela 38 prikazuje povprečno oceno možnih dejavnikov, ki povzročajo delovni stres
pravosodnih policistov v ZPKZ Ljubljana. Kot izhaja iz tabele, je najvišjo povprečno oceno
dosegel dejavnik nezadostno število pravosodnih policistov (povprečna ocena 3,76),
sledijo mu preobremenjenost z delom (prevelika količina dela) (povprečna ocena 3,44),
onemogočanje napredovanja (povprečna ocena 3,43) in neurejen delovni čas (povprečna
ocena 3,41), podobno tudi prezasedenost zavodov (povprečna ocena 3,35). Najnižjo
povprečno oceno je dosegel možen dejavnik neizkušenost mladih pravosodnih policistov
(povprečna ocena 1,94). Upoštevaje ocenjevalno lestvico navedeni možni poklicni stresni
dejavniki stres povzročajo pogosto (le nezadostno število pravosodnih policistov), včasih
ali pa zelo redko.
V tabeli 39 so prikazani podatki, da se pravosodni policisti v ZPKZ Ljubljana za
zmanjševanje in obvladovanje stresa najpogosteje sprehajajo v naravi (povprečna ocena
3,58), s povprečno oceno 3,40 so ocenili ukvarjanje s športom, se veliko pogovarjajo z
družino in prijatelji (povprečna ocena 3,13) ali poslušajo glasbo ali gledajo TV (povprečna
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ocena 3,06). Izmed nabora vseh možnosti so najslabše ocenili sprostitvene tehnike, kot
so na primer joga, tai chi ali meditacija, saj je ta možnost ocenjena s povprečno oceno
1,39. Tabela prikazuje povprečne ocene.
Tabela 39: Premagovanje in obvladovanje stresa – ZPKZ Ljubljana
N

Povprečna
ocena

Standardni

Ukvarjanje s športom

42

3,79

1,159

Veliko se pogovarjam z družino in prijatelji

63

3,54

1,175

Sprehodi v naravo

63

3,51

1,014

Poslušanje glasbe in gledanje TV-ja

63

3,13

1,171

Brskanje po svetovnem spletu

63

2,95

1,197

Se dodatno izobražujem, da bom imel več možnosti za
napredovanje

61

2,56

1,373

Pri nadrejenih poskušam biti bolj opažen, tako da podajam
predloge za izboljšanje dela

62

2,39

1,121

Za zmanjšanje stresa ne naredim prav ničesar

61

1,92

1,229

Kolikor je možno, se izogibam neposrednemu delu z zaprtimi
osebami

62

1,81

1,053

Udeležujem se seminarjev oz. izobraževanj na temo
zmanjšanja stresa

62

1,71

,876

61

1,36

,876

Poslužujem se sprostitvenih tehnik, npr. joge, tai chija,
meditacije.
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

odklon

Vir: lasten
V primerjavi s splošno sliko (tabela 16) se pravosodni policisti v ZPKZ Ljubljana
poslužujejo enakih aktivnosti za zmanjševanje stresa, pri čemer na prvo mesto po
povprečni oceni umeščajo ukvarjanje s športom.
Povprečna ocena aktivnosti, s katerimi ZPKZ Ljubljana poskrbi za psihofizično zdravje
pravosodnih policistov, so prikazani v tabeli 40.
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Tabela 40: Zmanjševanje in obvladovanje stresa − ZPKZ Ljubljana (zavod)
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Zagotavlja kvalitetno usposobljenost pravosodnih policistov

63

2,98

,959

Poskrbi za čim manj nadurnega dela

63

2,70

1,072

Zagotavlja jasne in nedvoumne naloge

62

2,61

1,092

63

2,54

1,189

62

2,50

1,036

62

2,19

,865

21

2,19

,512

63

2,17

1,040

63

2,10

,962

63

2,08

1,168

Zavod ne stori prav ničesar za obvladovanje in zmanjšanje
stresa pravosodnih policistov.
Zagotavlja dovoljšno količino prostih dni
Na željo pravosodnih policistov (v skladu z zmožnostmi zavoda)
odredi drugo delovno mesto, ki je manj stresno
Razpisuje seminarje in delavnice na temo obvladovanja in
zmanjšanja stresa
Prizadeva si za pozitivno delovno klimo oz. pozitivno družbeno
vzdušje v zavodu
Poskrbi za čim bolj stalen urnik dela
Zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa), h kateremu se
pravosodni policisti v primeru težav, povezanih s stresom pri
delu, lahko zatečejo
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 40 je razvidno, da je aktivnost zagotavljanje kvalitetnih pravosodnih policistov
dosegla najvišjo povprečno oceno izmed danih ocen, in sicer 2,98, nekoliko manj, da
zavod poskrbi za čim manj nadurnega dela (2,70) in zagotavlja jasne in nedvoumne
naloge (2,61), najnižjo povprečno oceno pa je dobila trditev, da zavod zagotavlja
strokovnega delavca (npr. psihologa) za potrebe morebitnih težav pravosodnih policistov
(3,08). Upoštevaje vrednosti ocenjevalne lestvice od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni,
da zavod načina nikoli ne zagotavlja, 2 – zelo redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno,
zavod v tabeli 40 navedene aktivnosti zagotavlja včasih ali celo zelo redko. Nobena izmed
navedenih aktivnosti ni dosegla povprečne ocene vsaj 4 ali največ 5, kar pomeni, da
zavod nobene aktivnosti ne zagotavlja pogosto ali celo vedno ali pa pravosodni policisti, ki
so podali ocene, v te aktivnosti niso (pogosto ali vedno) vključeni.
6.5.5

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB – PREDSTAVITEV
REZULTATOV

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob (v nadaljevanju:
ZPKZ Dob) zaposlenih skupaj 135 pravosodnih policistov, od tega 6 pravosodnih
policistov na Polodprtem oddelku Slovenska vas in 6 na Odprtem oddelku Puščava
(interni vir). Upoštevaje število zaposlenih pravosodnih policistov v ZPKZ Dob na dan 31.
12. 2014 je bilo v zavodu razdeljenih 100 anketnih vprašalnikov in od tega vrnjenih 92, kar
predstavlja več kot polovico zaposlenih pravosodnih policistov v ZPKZ Dob. Rezultati so
prikazani v nadaljevanju.
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V tabeli 41 so prikazane najvišje in najnižje povprečne ocene ocenjenih razlogov za
zaposlitev v zavodu.
Tabela 41: Razlogi za zaposlitev v ZPKZ − ZPKZ Dob
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Takojšnja zaposlitev za nedoločen čas

91

3,65

1,089

Razgibano in zanimivo delo

90

3,62

,955

Možnost dela v timu

88

3,53

,843

Možnost nadaljnjega usposabljanja

91

3,40

,965

Možnost napredovanja

90

3,21

,906

Zaposlitev v javni upravi

91

3,03

1,130

Ni bilo boljšega ali drugega poklica na izbiro

92

2,98

1,016

Možnost osebne rasti

90

2,88

,958

Nestabilen oziroma razgiban delovni čas

91

2,86

1,039

Pozitiven ugled poklica

91

2,86

,995

Izvajanje zakonsko določenih pooblastil

90

2,74

1,097

Možnost uporabe borilnih veščin

90

2,69

,990

91

2,68

,880

Delo z zaprtimi osebami

91

2,62

,866

Izvajanje nalog tudi zunaj zavoda

91

2,56

,968

Nošenje uniforme in prisilnih sredstev

90

2,48

,951

Pomoč zaprtim osebam

90

2,47

,877

Visoka plača

90

2,27

,761

90

2,18

,696

Prizadevanje za prevzgojo zaprtih oseb oziroma sodelovanje v
procesu resocializacije

Avtoriteta in moč
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Tabela 41 prikazuje povprečne ocene posameznih razlogov za zaposlitev, ki so jih z
oceno od 1 do 5 ocenili pravosodni policisti. Iz tabele je razvidno, da je najvišjo povprečno
oceno dosegel razlog takojšnja zaposlitev za nedoločen čas (3,65), podobno tudi razlog
razgibano in zanimivo delo (3,62) ter možnost dela v timu (3,53) in možnost nadaljnjega
usposabljanja (3,40). Najnižje so pravosodni policisti ocenili razlog za zaposlitev zaradi
avtoritete in moči (2,18), visoke plače (2,27) ter zaradi pomoči zaprtim osebam (2,47).
Upoštevaje lestvico od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se ne more opredeliti do
navedenega razloga, ocena 2, da razlog zanje sploh ne drži, ocena 3, da razlog zanje
delno drži, delno ne drži, ocena 4, da razlog zanje drži in na koncu ocena 5, ki pomeni, da
razlog zanje popolnoma drži, lahko zaključimo, da je razlog za zaposlitev takojšnja
zaposlitev za nedoločen čas, ocenjen s povprečno oceno 3,65, pri odločanju za zaposlitev
kot pravosodni policist prevladoval.
Na vprašanje 8, ki sprašuje, v kolikšni meri menijo, da je stres prisoten pri opravljanju
poklica pravosodnega policista, so pravosodni policisti v ZPKZ Ljubljana po lestvici od 1
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do 5 (1 pomeni, da stresa ni, 5 pomeni, da je stres zelo prisoten) stopnjo prisotnosti stresa
ocenili s povprečno oceno 4,33, kot izhaja iz tabele 42.
Tabela 42: Povprečna ocena
stopnje stresa v ZPKZ Dob
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

83
4,33
,804
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Pri vprašanju 9 so morali pravosodni policisti z oceno od 1 do 5 oceniti, katere naštete
psihofizične težave opažajo pri sebi kot posledico stresa, pri čemer ocena 1 pomeni, da
se težava nikoli ne pojavlja, ocena 2 pomeni, da se težava pojavlja zelo redko, ocena 3
pomeni, da se težava včasih pojavlja, ocena 4 pomeni, da se težava pojavlja pogosto in
ocena 5 pomeni, da se težava vedno pojavlja. Povprečne ocene v tabeli 43 prikazujejo pet
najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen.
Tabela 43: Povprečna ocena psihofizičnih težav − ZPKZ Dob
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Razdraženost

92

2,86

1,085

Nervoza

92

2,70

,980

Konstantna utrujenost

91

2,56

1,128

Nespečnost

92

2,55

1,152

Povišan krvi tlak

90

2,54

1,133

Depresija

92

1,84

1,019

Izguba samozavesti

92

1,82

,889

Vrtoglavica

91

1,67

,883

Izguba telesne teže

91

1,51

,736

92

1,32

,645

Bruhanje
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 43 je razvidno, da je bila najvišje ocenjena težava razdraženost, ki je ocenjena s
povprečno oceno 2,86, podobno nervoza z oceno 2,70 in nekoliko nižje pa konstantna
utrujenost z oceno 2,56. Najnižje so bili ocenjeni bruhanje (1,32), izguba telesne teže
(1,51) in vrtoglavica (1,67). Iz navedenega sledi, da se ocenjene težave, upoštevaje
ocenjevalno lestvico, pojavljajo včasih (razdraženost) ali zelo redko.
Pri vprašanju 10 so morali pravosodni policisti oceniti nabor možnih dejavnikov, ki so za
pravosodne policiste najbolj stresni v povezavi z njihovim delom. Dejavnike so ocenjevali
z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da dejavnik ne povzroča stresa, ocena 2
pomeni, da dejavnik stres povzroča zelo redko, ocena 3 pomeni, da dejavnik stres
povzroča le včasih, ocena 4 pomeni, da dejavnik pogosto povzroča stres in ocena 5
89

pomeni, da dejavnik stres vedno povzroča oziroma je to najbolj stresen dejavnik.
Povprečne ocene so prikazane v tabeli 44.
Tabela 44: Povprečna ocena možnih dejavnikov stresa − ZPKZ Dob
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Nezadostno število pravosodnih policistov

91

3,67

1,076

Strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo

92

3,29

1,033

Onemogočanje napredovanja

92

3,27

1,196

Pomanjkanje izobraževanja in dodatnega usposabljanja

90

3,07

1,003

Preobremenjenost z delom (prevelika količina dela)

92

3,03

,999

Premalo prostega časa za družino in prijatelje

92

3,01

1,043

Prezasedenost zavodov

91

2,96

1,307

Strah, da zaprta oseba pobegne

92

2,89

,988

Verbalno nasilje zaprte osebe (žalitve, zbadanje)

92

2,85

1,089

Pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in usposabljanju

92

2,83

1,096

Spremstva in straže

92

2,80

1,082

Neurejen delovni čas

92

2,78

1,175

Samomori, poskusi samomorov in samopoškodbe zaprtih oseb

92

2,77

1,178

Nadurno delo

92

2,76

1,010

Neupoštevanje vaših želja, predlogov in idej s strani nadrejenih

92

2,71

1,000

Odnosi, komuniciranje z nadrejenimi

91

2,65

1,058

Delo ob dnevih prostih dela (nedelje in prazniki) in dežurstvo

92

2,64

1,144

92

2,57

1,072

Neizkušenost mladih pravosodnih policistov

91

2,54

,981

Izključenost iz procesa sprejemanja odločitev v zvezi z delom

91

2,53

,993

Strah pred fizičnim napadom zaprte osebe

91

2,52

,911

Preveč nadzora s strani nadrejenih

92

2,50

1,000

Konstantno izvrševanje ukazov in premalo samoodločanja

91

2,43

,944

Pogostost bolniških odsotnosti sodelavcev

92

2,36

,956

Premalo zanimivo, razgibano delo

92

2,30

,969

91

2,10

,870

Neupoštevanje želja v zvezi z dodatnim izobraževanjem in
usposabljanjem

Sodelovanje v procesu resocializacije zaprte osebe
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Tabela 44 prikazuje povprečno oceno možnih dejavnikov, ki povzročajo delovni stres
pravosodnih policistov v ZPKZ Dob. Kot izhaja iz tabele, je najvišjo povprečno oceno
dosegel dejavnik nezadostno število pravosodnih policistov (povprečna ocena 3,67),
sledijo mu strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo (povprečna ocena 3,29),
onemogočanje napredovanja (povprečna ocena 3,27) in pomanjkanje izobraževanja in
dodatnega usposabljanja (povprečna ocena 3,07), podobno tudi preobremenjenost z
delom (povprečna ocena 3,03). Najnižjo povprečno oceno je dosegel možen dejavnik
sodelovanje v procesu resocializacije zaprtih oseb (povprečna ocena 2,10). Upoštevaje
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ocenjevalno lestvico navedeni možni poklicni stresni dejavniki stres povzročajo pogosto
(le nezadostno število pravosodnih policistov), včasih ali pa zelo redko.
V tabeli 45 so prikazani podatki, da se pravosodni policisti v ZPKZ Dob za zmanjševanje
in obvladovanje stresa najpogosteje ukvarjajo s športom (povprečna ocena 3,66), s
povprečno oceno 3,52 so ocenili sprehode v naravo in s povprečno oceno 3,28 pogovore
z družino in prijatelji. Izmed nabora vseh možnosti so najslabše ocenili sprostitvene
tehnike, kot so na primer joga, tai chi ali meditacija, saj je ta možnost ocenjena s
povprečno oceno 1,14. Tabela 45 prikazuje povprečne ocene.
Tabela 45: Premagovanje in obvladovanje stresa – ZPKZ Dob
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Ukvarjanje s športom

62

3,66

1,200

Sprehodi v naravo

86

3,52

1,003

Veliko se pogovarjam z družino in prijatelji

88

3,28

,982

Poslušanje glasbe in gledanje TV-ja

88

3,24

,959

Brskanje po svetovnem spletu

87

3,01

,994

87

2,48

1,033

88

2,48

1,144

80

1,76

,971

86

1,62

,948

86

1,49

,732

83

1,14

,472

Pri nadrejenih poskušam biti bolj opažen, tako da podajam
predloge za izboljšanje dela
Se dodatno izobražujem, da bom imel več možnosti za
napredovanje
Za zmanjšanje stresa ne naredim prav ničesar
Kolikor je možno, se izogibam neposrednemu delu z zaprtimi
osebami
Udeležujem se seminarjev oz. izobraževanj na temo zmanjšanja
stresa
Poslužujem se sprostitvenih tehnik, npr. joge, tai chija,
meditacije
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
V primerjavi s splošno sliko (tabela 16) se pravosodni policisti v ZPKZ Dob poslužujejo
enakih aktivnosti za zmanjševanje stresa, pri čemer na prvo mesto po povprečni oceni
umeščajo ukvarjanje s športom.
Povprečne ocene aktivnosti, s katerimi ZPKZ Dob poskrbi za psihofizično zdravje
pravosodnih policistov, so prikazane v tabeli 46.
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Tabela 46: Zmanjševanje in obvladovanje stresa − ZPKZ Dob (zavod)
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Zagotavlja jasne in nedvoumne naloge

90

3,24

,878

Zagotavlja kvalitetno usposobljenost pravosodnih policistov

90

3,07

,909

46

3,07

4,587

Poskrbi za čim bolj stalen urnik dela

91

3,00

1,106

Zagotavlja dovoljšno količino prostih dni

89

2,80

,956

Poskrbi za čim manj nadurnega dela

89

2,76

,917

Prizadeva si za boljši ugled poklica pravosodnega policista

89

2,65

,943

Zagotavlja dovoljšno število pravosodnih policistov

90

2,60

,992

89

2,56

,878

88

2,52

1,072

88

2,48

,959

88

1,97

,999

Razpisuje seminarje in delavnice na temo obvladovanja in
zmanjšanja stresa

Na željo pravosodnih policistov (v skladu z zmožnostmi
zavoda) odredi drugo delovno mesto, ki je manj stresno
Zavod ne stori prav ničesar za obvladovanje in zmanjšanje
stresa pravosodnih policistov
Prizadeva si za pozitivno delovno klimo oz. pozitivno
družbeno vzdušje v zavodu
Zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa), h
kateremu se pravosodni policisti v primeru težav, povezanih
s stresom pri delu, lahko zatečejo
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 46 je razvidno, da je aktivnost Zagotavljanje jasnih in nedvoumnih nalog dosegla
najvišjo povprečno oceno izmed danih ocen, in sicer 3,24, nekoliko manj, da zavod
zagotavlja kvalitetno usposobljenost pravosodnih policistov (3,07) in razpisuje seminarje in
delavnice na temo (3,07), najnižjo povprečno oceno pa je dobila trditev, da zavod
zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa) za potrebe morebitnih težav pravosodnih
policistov (1,97). Upoštevaje vrednosti ocenjevalne lestvice od 1 do 5, pri čemer ocena 1
pomeni, da zavod načina nikoli ne zagotavlja, 2 – zelo redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5
– vedno, zavod v tabeli 27 navedene aktivnosti zagotavlja včasih ali celo zelo redko.
Nobena izmed navedenih aktivnosti ni dosegla povprečne ocene vsaj 4 ali največ 5, kar
pomeni, da zavod nobene aktivnosti ne zagotavlja pogosto ali celo vedno ali pa
pravosodni policisti, ki so podali ocene, v te aktivnosti (pogosto ali vedno) niso vključeni.
6.5.6

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA KOPER – PREDSTAVITEV
REZULTATOV

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (v nadaljevanju:
ZPKZ Koper) zaposlenih skupaj 56 pravosodnih policistov, od tega 16 pravosodnih
policistov na Oddelku Nova Gorica (interni vir). Upoštevaje število zaposlenih pravosodnih
policistov v ZPKZ Koper na dan 31. 12. 2014 je bilo v zavodu razdeljenih 40 anketnih
vprašalnikov in od tega vrnjenih 16, kar predstavlja manj kot polovico zaposlenih
pravosodnih policistov v ZPKZ Koper. Rezultati so prikazani v nadaljevanju.
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V tabeli 47 so prikazane najvišje in najnižje povprečne ocene ocenjenih razlogov za
zaposlitev v zavodu.
Tabela 47: Razlogi za zaposlitev v ZPKZ − ZPKZ Koper
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Takojšnja zaposlitev za nedoločen čas

14

4,00

1,359

Zaposlitev v javni upravi

14

3,36

1,447

Možnost nadaljnjega usposabljanja

14

3,00

1,177

Možnost napredovanja

14

2,93

1,072

Možnost dela v timu

14

2,93

1,141

Razgibano in zanimivo delo

14

2,79

1,051

Ni bilo boljšega ali drugega poklica na izbiro

14

2,79

1,311

Možnost uporabe borilnih veščin

14

2,57

1,089

Pomoč zaprtim osebam

14

2,57

,938

Izvajanje zakonsko določenih pooblastil

14

2,50

1,019

Nošenje uniforme in prisilnih sredstev

14

2,50

1,019

Visoka plača

14

2,50

1,092

14

2,50

,855

Možnost osebne rasti

14

2,50

,760

Izvajanje nalog tudi zunaj zavoda

14

2,43

1,016

Delo z zaprtimi osebami

14

2,36

,842

Pozitiven ugled poklica

14

2,36

,842

Avtoriteta in moč

14

2,29

,914

14

2,29

,726

Prizadevanje za prevzgojo zaprtih oseb oziroma sodelovanje v
procesu resocializacije

Nestabilen oziroma razgiban delovni čas
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Tabela 47 prikazuje povprečne ocene posameznih razlogov za zaposlitev, ki so jih z
oceno od 1 do 5 ocenili pravosodni policisti. Iz tabele je razvidno, da je najvišjo povprečno
oceno dosegel razlog takojšnja zaposlitev za nedoločen čas (4,00), nekoliko manj razloga
zaposlitev v javni upravi (3,36) ter možnost nadaljnjega usposabljanja (3,00). Najnižje so
pravosodni policisti ocenili razlog za zaposlitev zaradi nestabilnega oziroma razgibanega
delovnega časa (2,29), isto zaradi avtoritete in moči (2,29) ter zaradi pozitivnega ugleda
poklica (2,36). Upoštevaje lestvico od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se ne more
opredeliti do navedenega razloga, ocena 2, da razlog zanje sploh ne drži, ocena 3, da
razlog zanje delno drži, delno ne drži, ocena 4, da razlog zanje drži in na koncu ocena 5,
ki pomeni, da razlog zanje popolnoma drži, lahko zaključimo, da je razlog za zaposlitev
takojšnja zaposlitev za nedoločen čas, ocenjen s povprečno oceno 4,00, pri odločanju za
zaposlitev kot pravosodni policist prevladoval.
Na vprašanje 8, ki sprašuje, v kolikšni meri menijo, da je stres prisoten pri opravljanju
poklica pravosodnega policista, so pravosodni policisti v ZPKZ Koper po lestvici od 1 do 5
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(1 pomeni, da stresa ni, 5 pomeni, da je stres zelo prisoten) stopnjo prisotnosti stresa
ocenili s povprečno oceno 4,57, kot izhaja iz tabele 48.
Tabela 48: Povprečna ocena
stopnje stresa v ZPKZ Koper
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

14
4,57
,852
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Pri vprašanju 9 so morali pravosodni policisti z oceno od 1 do 5 oceniti, katere naštete
psihofizične težave opažajo pri sebi kot posledico stresa, pri čemer ocena 1 pomeni, da
se težava nikoli ne pojavlja, ocena 2 pomeni, da se težava pojavlja zelo redko, ocena 3
pomeni, da se težava včasih pojavlja, ocena 4 pomeni, da se težava pojavlja pogosto in
ocena 5 pomeni, da se težava vedno pojavlja. Povprečne ocene v tabeli 48 prikazujejo pet
najvišjih in pet najnižjih povprečnih ocen.
Tabela 49: Povprečna ocena psihofizičnih težav − ZPKZ Koper
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Nervoza

16

3,00

1,265

Razdraženost

16

2,94

1,389

Pridobivanje telesne teže

15

2,80

1,265

Konstantna utrujenost

16

2,75

1,000

Jeza

15

2,67

1,047

Izguba samozavesti

15

1,73

1,163

Čustvena osamitev

15

1,73

1,163

Vrtoglavica

15

1,47

1,060

Izguba telesne teže

15

1,33

,900

15

1,20

,561

Bruhanje
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 49 je razvidno, da je bila najvišje ocenjena težava nervoza, ki je ocenjena s
povprečno oceno 3,00, podobno razdraženost z oceno 2,94 in pridobivanje telesne teže z
oceno 2,80. Najnižje so bile ocenjene bruhanje (1,20), izguba telesne teže (1,33) in
vrtoglavica (1,47). Iz navedenega sledi, da se ocenjene težave, upoštevaje ocenjevalno
lestvico, pojavljajo včasih (nervoza, tudi razdraženost in pridobivanje telesne teže) ali zelo
redko.
Pri vprašanju 10 so morali pravosodni policisti oceniti nabor možnih dejavnikov, ki so za
pravosodne policiste najbolj stresni v povezavi z njihovim delom. Dejavnike so ocenjevali
z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da dejavnik ne povzroča stresa, ocena 2
pomeni, da dejavnik stres povzroča zelo redko, ocena 3 pomeni, da dejavnik stres
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povzroča le včasih, ocena 4 pomeni, da dejavnik pogosto povzroča stres in ocena 5
pomeni, da dejavnik stres vedno povzroča oziroma je to najbolj stresen dejavnik.
Povprečne ocene so prikazane v tabeli 50.
Tabela 50: Povprečna ocena možnih dejavnikov stresa − ZPKZ Koper
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Nezadostno število pravosodnih policistov

16

4,19

1,109

Odnosi, komuniciranje z nadrejenimi

16

3,56

1,263

Onemogočanje napredovanja

16

3,50

1,366

Pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in usposabljanju

16

3,50

1,461

Preobremenjenost z delom (prevelika količina dela)

16

3,44

1,263

Neupoštevanje vaših želja, predlogov in idej s strani nadrejenih

16

3,25

1,390

Neurejen delovni čas

16

3,25

1,770

Premalo zanimivo, razgibano delo

16

3,19

1,424

Premalo prostega časa za družino in prijatelje

16

3,13

1,500

Preveč nadzora s strani nadrejenih

15

3,07

1,223

Izključenost iz procesa sprejemanja odločitev v zvezi z delom

16

3,00

1,265

Pogostost bolniških odsotnosti sodelavcev

16

2,94

1,340

Delo ob dnevih prostih dela (nedelje in prazniki) in dežurstvo

16

2,88

1,746

Prezasedenost zavodov

16

2,88

1,500

Samomori, poskusi samomorov in samopoškodbe zaprtih oseb

16

2,81

1,377

16

2,75

1,238

Konstantno izvrševanje ukazov in premalo samoodločanja

16

2,69

1,250

Nadurno delo

16

2,63

1,544

Strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo

15

2,60

1,352

Pomanjkanje izobraževanja in dodatnega usposabljanja

16

2,56

1,413

Verbalno nasilje zaprte osebe (žalitve, zbadanje)

16

2,50

1,211

Neizkušenost mladih pravosodnih policistov

16

2,50

1,211

Sodelovanje v procesu resocializacije zaprte osebe

15

2,20

1,207

Strah, da zaprta oseba pobegne

16

2,13

1,088

Strah pred fizičnim napadom zaprte osebe

16

2,13

1,088

Spremstva in straže
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

16

2,06

1,340

Neupoštevanje želja v zvezi z dodatnim izobraževanjem in
usposabljanjem

Vir: lasten
Tabela 50 prikazuje povprečno oceno možnih dejavnikov, ki povzročajo delovni stres
pravosodnih policistov v ZPKZ Koper. Kot izhaja iz tabele, je najvišjo povprečno oceno
dosegel dejavnik nezadostno število pravosodnih policistov (povprečna ocena 4,19),
nekoliko manj odnosi, komuniciranje z nadrejenimi (povprečna ocena 3,56),
onemogočanje napredovanja (povprečna ocena 3,50), isto pomanjkanje mentorstva pri
uvajanju in usposabljanju (povprečna ocena 3,50), podobno tudi preobremenjenost z
delom (povprečna ocena 3,44). Najnižjo povprečno oceno je dosegel možen dejavnik
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spremstva in straže (povprečna ocena 2,06). Upoštevaje ocenjevalno lestvico navedeni
možni poklicni stresni dejavniki stres povzročajo pogosto (le nezadostno število
pravosodnih policistov), včasih ali pa zelo redko.
V tabeli 51 so prikazani podatki, da pravosodni policisti v ZPKZ Koper za zmanjševanje in
obvladovanje stresa najpogosteje poslušajo glasbo in gledajo TV (povprečna ocena 3,71),
podobno so ocenili s povprečno oceno 3,70 ukvarjanje s športom in s povprečno oceno
3,50 brskanje po svetovne spletu. Izmed nabora vseh možnosti so najslabše ocenili
sprostitvene tehnike, kot so na primer joga, tai chi ali meditacija, saj je ta možnost
ocenjena s povprečno oceno 1,50. Tabela 51 prikazuje povprečne ocene.
Tabela 51: Premagovanje in obvladovanje stresa – ZPKZ Koper
N

Povprečna

Standardni

ocena

odklon

Poslušanje glasbe in gledanje tv

14

3,71

1,069

Ukvarjanje s športom

10

3,70

1,252

Brskanje po svetovnem spletu

14

3,50

1,401

Sprehodi v naravo

14

3,43

1,284

Veliko se pogovarjam z družino in prijatelji

13

3,38

1,387

12

2,42

1,621

12

2,25

1,288

11

2,18

1,250

11

1,64

1,206

12

1,50

,798

11

1,09

,302

Kolikor je možno, se izogibam neposrednemu delu z
zaprtimi osebami
Se dodatno izobražujem, da bom imel več možnosti za
napredovanje
Pri nadrejenih poskušam biti bolj opažen, tako da podajam
predloge za izboljšanje dela
Za zmanjšanje stresa ne naredim prav ničesar
Udeležujem se seminarjev oz. izobraževanj na temo
zmanjšanja stresa
Poslužujem se sprostitvenih tehnik, npr, joga, tai chi,
meditacija.
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
V primerjavi s splošno sliko (tabela 16) se pravosodni policisti v ZPKZ Koper na prvem
mestu poslužujejo poslušanja glasbe in gledanja TV-ja ter se ukvarjajo s športom.
Povprečne ocene aktivnosti, s katerimi ZPKZ Koper poskrbi za psihofizično zdravje
pravosodnih policistov, so prikazane v tabeli 52.
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Tabela 52: Zmanjševanje in obvladovanje stresa − ZPKZ Koper (zavod)
Povprečna

Standardni

ocena

odklon

16

3,25

1,390

Poskrbi za čim manj nadurnega dela

15

2,40

,986

Zagotavlja kvalitetno usposobljenost pravosodnih policistov

16

2,31

,946

Zagotavlja dovoljšno količino prostih dni

16

2,19

,750

Zagotavlja jasne in nedvoumne naloge

16

2,13

1,147

7

1,86

,690

16

1,81

,911

16

1,81

,834

16

1,75

1,000

Prizadeva si za boljši ugled poklica pravosodnega policista

15

1,67

,816

Poskrbi za čim bolj stalen urnik dela

16

1,63

,957

16

1,63

1,088

N
Zavod ne stori prav ničesar za obvladovanje in zmanjšanje
stresa pravosodnih policistov

Razpisuje seminarje in delavnice na temo obvladovanja in
zmanjšanja stresa
Zagotavlja dovoljšno število pravosodnih policistov
Na željo pravosodnih policistov (v skladu z zmožnostmi zavoda)
odredi drugo delovno mesto, ki je manj stresno
Prizadeva si za pozitivno delovno klimo oz. pozitivno družbeno
vzdušje v zavodu

Zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa), h kateremu se
pravosodni policisti v primeru težav, povezanih s stresom pri
delu, lahko zatečejo
Opombe: N je število PP, ki so podali oceno

Vir: lasten
Iz tabele 52 je razvidno, da je s povprečno oceno 3,25 ocenjena trditev, da zavod ne stori
prav ničesar za obvladovanje in zmanjšanje stresa pravosodnih policistov, nekoliko manj,
da zavod poskrbi za čim manj nadurnega dela (3,40) ter da zavod zagotavlja kvalitetno
usposobljenost pravosodnih policistov (2,31), najnižjo povprečno oceno pa je dobila
trditev, da zavod zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa) za potrebe morebitnih
težav pravosodnih policistov (1,62). Upoštevaje vrednosti ocenjevalne lestvice od 1 do 5,
pri čemer ocena 1 pomeni, da zavod načina nikoli ne zagotavlja, 2 – zelo redko, 3 –
včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno, zavod v tabeli 52 navedene aktivnosti zagotavlja včasih
ali celo zelo redko. Nobena izmed navedenih aktivnosti ni dosegla povprečne ocene vsaj
4 ali največ 5, kar pomeni, da zavod nobene aktivnosti ne zagotavlja pogosto ali celo
vedno ali pa pravosodni policisti, ki so podali ocene, v te aktivnosti niso (pogosto ali
vedno) vključeni.

6.6

PREVERJANJE HIPOTEZ

Namen magistrske naloge se je poskušal upravičiti na podlagi izvedene raziskave, in sicer
s testiranjem spodaj navedenih postavljenih hipotez.
Hipoteza 1: Problematika poklicnega stresa pri pravosodnih policistih ima širše, svetovne
razsežnosti, saj se pravosodni policisti po vsem svetu soočajo z enakimi ali s podobnimi
stresorji in posledicami poklicnega stresa.
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Hipoteza 2: Nezadostna usposobljenost novih pravosodnih policistov, odnosi z zaprtimi
osebami, odnosi z nadrejenimi ter delovni pogoji so poglavitni dejavniki za pojav stresa pri
pravosodnih policistih.
- Hipoteza 2 a: Neizkušenost novih pravosodnih policistov in pomanjkanje mentorstva
pri uvajanju in usposabljanju novih pravosodnih policistov pomembno prispevata k
zaznani stopnji stresa.
- Hipoteza 2 b: Neposredni kontakti z zaprtimi osebami, kot so samomori, poskusi
samomorov, samopoškodbe zaprtih oseb, strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo,
sodelovanje v procesu resocializacije zaprtih oseb, strah pred fizičnim napadom
zaprte osebe, verbalno nasilje zaprte osebe in strah, da zaprta oseba ne pobegne,
pomembno prispevajo k zaznani stopnji stresa.
- Hipoteza 2 c: Neupoštevanje želja, predlogov in idej s strani nadrejenih,
neupoštevanje želja v zvezi z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem,
izključenost iz procesa sprejemanja odločitev, odsotnost možnosti samoodločanja,
onemogočanje napredovanja, preveč nadzora s strani nadrejenih, konstantno
izvrševanje ukazov ter odnosi in komunikacija z nadrejenimi pomembno prispevajo k
zaznani stopnji stresa.
- Hipoteza 2 d: Preobremenjenost z delom, pogostost bolniških odsotnosti
sodelavcev, nezadostno število pravosodnih policistov, nadurno delo in delo ob
dnevih prostih dela, neurejen delovni čas, delo zunaj zavoda za prestajanje kazni
(spremstva in straže) pomembno prispevajo k zaznani stopnji stresa.
Hipoteza 3: Pravosodni policisti so zaradi stresnega dela bistveno bolj izpostavljeni
zdravstvenim težavam ter so velikokrat nezmožni vzdrževati pristne socialne odnose v
krogu družine in prijateljev.
- Hipoteza 3 a: Pravosodne policiste po različnih zavodih za prestajanje kazni v
Sloveniji težijo iste psihofizične težave.
- Hipoteza 3 b: Obstaja linearna povezanost med zaznanim stresom in dejstvom, da
so pravosodni policisti z nastopom službe začeli uživati alkohol, tobačne izdelke in
psihotropne substance.
- Hipoteza 3 c: Kvaliteta zasebnega življenja pravosodnih policistov se je po
zaposlitvi v zavodu za prestajanje kazni spremenila na slabše.
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati postavljenih hipotez.
Hipoteza 1: Problematika poklicnega stresa pri pravosodnih policistih ima širše,
svetovne razsežnosti, saj se pravosodni policisti po vsem svetu soočajo z enakimi
ali s podobnimi stresorji in posledicami poklicnega stresa.
Hipotezo 1 smo preverjali s pomočjo študije dostopne literature, pri čemer smo poskušali
izbrati izvedene raziskave, ki so bile opravljene v različnih državah sveta. Povzetki tujih
študij so sicer predstavljeni v poglavju 5.1, vendar so za testiranje postavljenih hipotez
uporabljeni v nadaljevanju navedeni izsledki.
Raziskava, izvedena leta 2008 v Združenih državah Amerike, ki je poskušala dokazati, da
delo pravosodnih policistov vpliva na njihovo zasebno življenje ob predpostavki, da se z
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višanjem starosti in delovne dobe viša tudi stres, je pokazala, da se pri moških
pravosodnih policistih stopnja stresa niža, pri pravosodnih policistkah pa viša (Micieli,
2008). Raziskava, izvedena za namene te magistrske naloge, je zajemala le moške
pravosodne policiste. Ugotovili smo, da se v zavodih za prestajanje kazni v Sloveniji
stopnja stresa pravosodnih policistov z višanjem starosti in delovne dobe viša, kot je
ponazorjeno v grafikonu 8 in grafikonu 9.
Grafikon 8: Ocena prisotnosti stresa glede na starostno skupino

Vir: lasten, tabela 6
V grafikonu 8 je prikazana rast povprečne ocene glede na starostno skupino pravosodnih
policistov, in sicer višja kot je starost, višja je tudi povprečna ocena stopnje prisotnosti
stresa pri delu.
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Grafikon 9: Ocena prisotnosti stresa glede na delovno dobo v ZPKZ
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Vir: lasten, tabela 7
V grafikonu 9 je prikazana rast povprečne ocene glede na delovno dobo pravosodnih
policistov, in sicer višja kot je delovna doba, višja je tudi povprečna ocena stopnje
prisotnosti stresa pri delu.
Leta 2010 je bila v severnoameriški državi Alabama izvedena raziskava glede stopnje
stresa v povezavi z zasedenostjo zavodov in vpliva na psihofizično počutje pravosodnih
policistov, pri čemer je bilo ugotovljeno, da prostorska stiska vpliva na varnost paznikov,
na kakovost in učinkovitost dela, prav tako pa prezasedenost zavodov vodi do stresnih
delovnih pogojev (Martin et al., 2012). V okviru predmetne magistrske naloge je bila med
možnimi dejavniki stresa, ki so jih pravosodni policisti morali oceniti z ocenami od 1 do 5,
navedena postavka/dejavnik, ali je prezasedenost zavodov zanje stresna, glede na to, da
so zavodi za prestajanje kazni v Sloveniji nad 100,00 odstotno zasedeni (glej grafikon 1).
Ugotovljeno je bilo, da so pravosodni policisti s povprečno oceno 3,10 ocenili, da je
prezasedenost zavodov zanje le včasih stresna (tabela 12), pri tem pa je bila postavka
uvrščena na šesto mesto po povprečni oceni. Višja povprečna ocena, to je 3,35, je bila
ugotovljena le v ZPKZ Celje in ZPKZ Ljubljana.
Vplivi prostorske stiske na delo pravosodnih policistov so se pokazali tudi v raziskavi v
Indiji, kjer kot posledico prezasedenosti opažajo razne psihofizične težave pravosodnih
policistov, kot so povečanje krvnega pritiska, srčne bolezni, težave s hrbtenico, depresija
ter odvisnost od alkohola in tobačnih izdelkov (Bada Math et al., 2011). Pravosodni
policisti v Sloveniji ocenjujejo, da se iste težave pri njih sicer pojavljajo, vendar zelo redko,
pri čemer pa po povprečni oceni (nad 2 in do 3) na višje mesto uvrščajo razdraženost,
nervozo, jezo in konstantno utrujenost (tabela 11), vendar analiza ni opravljena glede na
vpliv prostorske stiske na psihofizično zdravje pravosodnih policistov.
Raziskava, izvedena leta 2004 v zaporih v Litvi, je med drugim pokazala, da so se kot
stresorji poklicnega stresa pokazali slaba plača, slabe karierne možnosti, odsotnost
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podpore s strani nadrejenih, hitro spreminjanje zakonodaje in pretirana skrb za zaprte
osebe (Baranauskiene et al., str. 29–39, 2010). V raziskavi na Irskem so se v okviru
delovnih nalog kot najmočnejši dejavniki pokazali opravljanje delovnih nadur, premalo
podpore s strani starejših sodelavcev, kakor tudi pomanjkanje povratnih informacij o
kvaliteti opravljenega dela (Regan, 2009), raziskava v Izraelu pa je izpostavila izmensko
delo, opravljanje nadur (brez možnosti kakršnekoli kompenzacije), nizko plačo in
preobremenitev z delovnimi nalogami (Keinan in Malach – Pines, str. 380–298, 2007). 61
odstotkov pravosodnih policistov, ki so sodelovali v raziskavi v Južnoafriški republiki, se je
zelo strinjalo, da stres povzroča izpostavljenost nevarnim zaprtim osebam, 31 odstotkov je
menilo, da je to izmensko delo, 27 odstotkov vprašanih pa izključenost iz sistema
sprejemanja odločitev (Mambo, 2005). Pravosodni policisti v Sloveniji po najvišji povprečni
oceni (3,72) na prva mesta uvrščajo nezadostno število pravosodnih policistov,
onemogočanje napredovanja in preobremenjenost z delom (prevelika količina dela),
nadurno delo pa ocenjujejo nižje, in sicer z 2,80, izključenost iz sistema sprejemanja
odločitev v zvezi z delom z 2,69, nekoliko višje pa neupoštevanje želja, predlogov in idej s
strani nadrejenih, z 2,89 (tabela 12).
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati testa preostalih hipotez, ki smo jih preverjali z
analizo podatkov, dobljenih s predmetno raziskavo, pri čemer je hipoteza 2 sestavljena iz
štirih podhipotez, hipoteza 3 pa iz treh podhipotez.
Zbrani podatki so obdelani s statističnim programom SPSS Statistics Version 22. Pri testu
hipotez je za preverjanje normalnosti porazdelitve spremenljivk uporabljen KolmogorovSmirnov in Shapiro-Wilkov test (Field, 2005). Nobena izmed spremenljivk ni bila normalno
porazdeljena (sig. < .05), zato se je za izračun korelacij uporabil Spearmanov
neparametrični test, ki ga uporabljamo za računanje korelacij pri nenormalno
porazdeljenih spremenljivkah (Field, 2005). Za ugotavljanje relativnega prispevka
posameznega dejavnika stresa k zaznani stopnji stresa se je uporabila multipla linearna
regresija. Uporabljena metoda je standardna/direktna metoda (Enter). Po tej metodi so v
model vključeni vsi prediktorji naenkrat, tudi tisti, ki minimalno pojasnijo varianco. To
metodo uporabimo, ko želimo raziskati odnos med večjim številom prediktorjev in
kriterijsko spremenljivko (Field, 2005).
Hipoteza 2 a: Neizkušenost novih pravosodnih policistov in pomanjkanje
mentorstva pri uvajanju in usposabljanju novih pravosodnih policistov pomembno
prispevata k zaznani stopnji stresa.
Pri tej hipotezi se je z linearno multiplo regresijo testiralo povezanost dejavnikov
neizkušenost novih pravosodnih policistov in pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in
usposabljanju novih pravosodnih policistov (Model 1) z zaznano stopnjo stresa (odvisna
spremenljivka).
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Tabela 53: Povezanost prediktorjev z zaznano stopnjo stresa (Model 1)

Model 1

df

R²

F

Sig.

2

0,091

11,127

0,000

Opombe: df je stopnja prostosti, R² je delež pojasnjene variance, F je vrednost F statistike, Sig je stopnja
statistične pomembnosti.

Vir: lasten
Iz tabele 53 je razvidno, da z dejavnikoma Modela 1 (neizkušenost novih pravosodnih
policistov in pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in usposabljanju novih pravosodnih
policistov) pojasnimo 9,10 % variance oziroma razpršenosti podatkov kriterijske
spremenljivke, to je zaznani stres. Preostali del variance ostane nepojasnjen.
Tabela 53 prikazuje še vrednost F statistike in pripadajočo p-vrednost (Sig), ki je manjša
od 0,05, zaradi česar Model 1 (oba dejavnika) statistično pomembno napoveduje zaznani
stres.
Tabela 54: Prispevanje Modela 1 k pojasnjevanju stresa
β

T

Sig.

Neizkušenost mladih pravosodnih policistov

0,188

2,352

0,20

Pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in usposabljanju

0,149

1,865

0,63

Model 1

Opombe: β je vrednost Beta koeficienta, T je vrednost t-statistike, Sig je stopnja statistične pomembnosti.

Vir: lasten
Ali posamezni dejavnik pomembno prispeva k pojasnjevanju stresa, nam pove t-test in
pripadajoča stopnja statistične pomembnosti. Da lahko trdimo, da dejavnik pomembno
prispeva k pojasnjevanju, mora biti signifikanca oziroma stopnja statistične značilnosti
manjša od 0,05. Iz tabele 54 je razvidno, da le dejavnik neizkušenost novih pravosodnih
policistov pomembno prispeva k zaznani stopnji stresa. Rezultat dodatno pojasnjujejo še
vrednosti beta koeficientov, ki povedo, kateri od dejavnikov najbolj prispeva k
pojasnjevanju spremenljivke – večja kot je vrednost, bolj pomemben je dejavnik. V tabeli
54 lahko vidimo, da je v tem modelu najpomembnejši dejavnik neizkušenost novih
pravosodnih policistov, ki najbolj prispeva k pojasnjevanju stresa.
Na podlagi navedenega smo Hipotezo 2 a potrdili le delno, saj le neizkušenost novih
pravosodnih policistov pomembno prispeva k zaznanemu stresu.
Hipoteza 2 b: Neposredni kontakti z zaprtimi osebami, kot so samomori, poskusi
samomorov, samopoškodbe zaprtih oseb, strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo,
sodelovanje v procesu resocializacije zaprtih oseb, strah pred fizičnim napadom
zaprte osebe, verbalno nasilje zaprte osebe in strah, da zaprta oseba ne pobegne,
pomembno prispevajo k zaznani stopnji stresa.
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Pri tej hipotezi se je z linearno multiplo regresijo testirala povezanost dejavnikov
neposrednega kontakta z zaprtimi osebami, to so samomori, poskusi samomorov,
samopoškodbe zaprtih oseb, strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo, sodelovanje v
procesu resocializacije zaprtih oseb, strah pred fizičnim napadom zaprte osebe, verbalno
nasilje zaprte osebe in strah, da zaprta oseba ne pobegne (Model 2), z zaznano stopnjo
stresa (odvisna spremenljivka).
Tabela 55: Povezanost prediktorjev z zaznano stopnjo stresa (Model 2)

Model 2

df

R²

F

Sig.

6

0,132

5,441

0,000

Opombe: df je stopnja prostosti, R² je delež pojasnjene variance, F je vrednost F statistike, Sig je stopnja
statistične pomembnosti.

Vir: lasten
Iz tabele 55 je razvidno, da z dejavniki Modela 2 pojasnimo 13,02 % variance, kar je malo
glede na to, da je v model vključenih 6 dejavnikov oziroma spremenljivk. Preostali del
variance ostane nepojasnjen. Tabela 55 prikazuje še vrednost F statistike in pripadajočo
p-vrednost (Sig), ki je manjša od 0,05, kar pomeni, da Model 2 (vseh 6 dejavnikov)
statistično pomembno napoveduje spremenljivko stres oziroma pojasnjujejo njeno
varianco.
Tabela 56: Prispevanje Modela 2 k pojasnjevanju stresa
β

T

Sig.

Samomori, poskusi samomorov in samopoškodbe zaprtih oseb

,017

,225

,822

Strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo

,035

,440

,661

Sodelovanje v procesu resocializacije zaprte osebe

,033

,451

,652

Strah, da zaprta oseba ne pobegne

,028

,321

,749

Strah pred fizičnim napadom zaprte osebe

,222

2,348

,020

Verbalno nasilje zaprte osebe

,105

1,166

,245

Model 2

Opombe: β je beta koeficienta, T je vrednost t-statistike, Sig je stopnja statistične pomembnosti.

Vir: lasten
Vsi dejavniki v Modelu 2 se sicer statistično pomembno povezujejo s kriterijsko
spremenljivko, to je zaznani stres, vendar pa samo eden izmed dejavnikov iz Modela 2
pomembno prispeva k zaznani stopnji stresa, in sicer strah pred fizičnim napadom zaprte
osebe (Sig. ‹ 0,05).
Na podlagi navedenega Hipoteze 2b nismo potrdili oziroma smo jo le delno, saj le en
dejavnik izmed šestih pomembno prispeva k zaznanemu stresu, to je strah pred fizičnim
napadom zaprte osebe.
Hipoteza 2 c: Neupoštevanje želja, predlogov in idej s strani nadrejenih,
neupoštevanje želja v zvezi z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem,
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izključenost iz procesa sprejemanja odločitev, odsotnost možnosti samoodločanja,
onemogočanje napredovanja, preveč nadzora s strani nadrejenih, konstantno
izvrševanje ukazov ter odnosi in komunikacija z nadrejenimi pomembno prispevajo
k zaznani stopnji stresa.
Pri tej hipotezi se je z linearno multiplo regresijo preverjala povezanost naslednjih
dejavnikov: neupoštevanje želja, predlogov in idej s strani nadrejenih, neupoštevanje želja
v zvezi z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem, izključenost iz procesa
sprejemanja odločitev, odsotnost možnosti za samoodločanje, onemogočanje
napredovanja, preveč nadzora s strani nadrejenih, konstantno izvrševanje ukazov ter
odnosi in komunikacija z nadrejenimi (Model 3) z zaznano stopnjo stresa (odvisna
spremenljivka).
Tabela 57: Povezanost prediktorjev z zaznano stopnjo stresa (Model 3)

Model 3

df

R²

F

Sig.

7

,153

5,529

0,000

Opombe: df je stopnja prostosti, R² je delež pojasnjene variance, F je vrednost F statistike, Sig je stopnja
statistične pomembnosti.

Vir: lasten
Iz tabele 57 je razvidno, da z dejavniki Modela 3 pojasnimo 15,3 % razpršenosti podatkov,
kar je ponovno malo glede na to, da je v model vključenih 7 dejavnikov. Preostali del
variance ponovno ostane nepojasnjen. Glede na vrednost F statistike in pripadajočo pvrednost (Sig), ki je manjša od 0,05, rezultati pomenijo, da Model 3 statistično pomembno
napoveduje spremenljivko stres oziroma pojasnjujejo njeno varianco.
Tabela 58: Prispevanje Modela 3 k pojasnjevanju stresa
β

T

Sig.

Onemogočanje napredovanja

,097

1,151

,251

Odnosi, komuniciranje z nadrejenimi

,088

,785

,433

Neupoštevanje želja, predlogov in idej s strani nadrejenih

,151

1,347

,179

Izključenost iz procesa sprejemanja odločitev v zvezi z delom

-,090

-,681

,497

Neupoštevanje želja v zvezi z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem

-,041

-,358

,721

Konstantno izvrševanje ukazov in premalo samoodločanja

,030

,313

,755

Preveč nadzora s strani nadrejenih

,224

2,493

,013

Model 3

Opombe: β je vrednost beta koeficienta, T je vrednost t-statistike, Sig je stopnja statistične pomembnosti.

Vir: lasten
Enako kot v Modelu 2 se tudi dejavniki v Modelu 3 statistično pomembno povezujejo s
kriterijsko spremenljivko, vendar ponovno le eden izmed dejavnikov iz Modela 3
pomembno prispeva k zaznani stopnji stresa, in sicer preveč nadzora s strani nadrejenih
(Sig. ‹ 0,05). Vsi ostali dejavniki minimalno prispevajo k zaznani stopnji stresa.
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Vsled navedenega Hipoteze 2 c nismo potrdili oziroma smo jo le delno, saj le en dejavnik
izmed sedmih pomembno prispeva k zaznanemu stresu, to je preveč nadzora s strani
nadrejenih.
Hipoteza 2 d: Preobremenjenost z delom, pogostost bolniških odsotnosti
sodelavcev, nezadostno število pravosodnih policistov, nadurno delo in delo ob
dnevih prostih dela, neurejen delovni čas, delo zunaj zavoda za prestajanje kazni
(spremstva in straže) pomembno prispevajo k zaznani stopnji stresa.
Pri tej hipotezi se je z linearno multiplo regresijo testirala povezanost dejavnikov:
preobremenjenost z delom, pogostost bolniških odsotnosti sodelavcev, nezadostno število
pravosodnih policistov, nadurno delo in delo ob dnevih prostih dela, neurejen delovni čas,
delo zunaj zavoda za prestajanje kazni − spremstva in straže (Model 4) z zaznano stopnjo
stresa (odvisna spremenljivka).
Tabela 59: Povezanost prediktorjev z zaznano stopnjo stresa (Model 4)

Model 4

df

R²

F

Sig.

7

,140

4,924

,000

Opombe: df je stopnja prostosti, R² je delež pojasnjene variance, F je vrednost F statistike, Sig je stopnja
statistične pomembnosti.

Vir: lasten
Iz tabele 59 izhaja, da z dejavniki Modela 4 pojasnimo 14,00 % razpršenosti podatkov, kar
je ponovno nizko glede na to, da je v model vključenih 7 dejavnikov oziroma spremenljivk.
Preostali del variance ostane nepojasnjen. Tabela 59 prikazuje še vrednost F statistike in
pripadajočo p-vrednost (Sig), ki je manjša od 0,05, kar pomeni, da Model statistično
pomembno napoveduje spremenljivko stres oziroma pojasnjujejo njeno varianco.
Tabela 60: Prispevanje Modela 4 k pojasnjevanju stresa
β

T

Sig.

Preobremenjenost z delom (prevelika količina dela)

,300

3,268

,001

Nezadostno število pravosodnih policistov

-,012

-,128

,898

Spremstva in straže

,137

1,718

,087

Pogostost bolniških odsotnosti sodelavcev

,043

,541

,589

Nadurno delo

,051

,513

,609

Delo ob dnevih prostih dela (nedelje in prazniki) in dežurstvo

-,063

-,618

,537

Neurejen delovni čas

-,033

-,373

,710

Model 4

Opombe: β je vrednost beta koeficient, T je vrednost t-statistike, Sig je stopnja statistične pomembnosti.

Vir: lasten
Vsi dejavniki v Modelu 4 se sicer statistično pomembno povezujejo s kriterijsko
spremenljivko, vendar pa samo eden izmed dejavnikov iz Modela 4 pomembno prispeva k
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zaznani stopnji stresa, in sicer preobremenjenost z delom oziroma preverila količina dela
(Sig. ‹ 0,05).
Na podlagi navedenega Hipoteze 2 d nismo potrdili oziroma smo jo le delno, saj le en
dejavnik izmed sedmih pomembno prispeva k zaznanemu stresu, to je preobremenjenost
z delom oziroma prevelika količina dela.
Povezanost med vsemi dejavniki in zaznano stopnjo stresa pravosodnih policistov se je
preverjala s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Rezultati so pokazali, da se
dejavniki stresa statistično pomembno povezujejo z zaznanim stresom. Vrednosti
koeficientov so se gibale med .172 za povezanost med stresom in premalo zanimivim,
razgibanim delom in .394 za povezanost med stresom in preobremenjenostjo z delom
(prevelika količina dela).
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati testiranja Hipoteze 3.
Hipoteza 3: Pravosodni policisti so zaradi stresnega dela bistveno bolj izpostavljeni
zdravstvenim težavam ter so velikokrat nezmožni vzdrževati pristne socialne
odnose v krogu družine in prijateljev.
Naslednja hipoteza je razdeljena na tri dele. Preverjalo se je ali pravosodne policiste
zaradi opravljanja svojega poklica težijo zdravstvene težave, ali se zaradi opravljanja
svojega poklica zatekajo k uživanju alkohola, tobačnih izdelkov ter morebiti tudi k uživanju
psihotropnih substanc. Prav tako se je preverjalo ali se je kvaliteta življenja spremenila in
kako se je spemenila.
Hipoteza 3 a: Pravosodne policiste po različnih zavodih za prestajanje kazni v
Sloveniji težijo iste psihofizične težave.
Rezultati analize so prikazani v tabeli 61, v kateri sta za vsak posamezen ZPKZ navedeni
povprečna ocena in standardni odklon za vsako posamezno psihofizično težavo. S
Kruskal-Walis testom se je preverjalo, ali med posameznimi zavodi obstajajo statistično
pomembne razlike.
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Tabela 61: Porazdelitev odvisnih spremenljivk (Kruskal-Wallis test)
Psihofizične
težave

ZPKZ

ZPKZ

ZPKZ

ZPKZ

ZPKZ

Sig.

Maribor

Celje

Ljubljana

Dob

Koper

(KW test)

PO

SD

PO

SD

PO

PO

SD

PO

Glavobol

2,35 1,278 2,37 1,129 2,21 1,003 2,47

,907

2,33 1,175

,519

239

Želodčne težave

2,24 1,235 3,29 5,792 2,05 1,069 2,36 1,012 2,38 1,310

,429

239

Trzanje mišic

1,76 1,235 1,97 ,944

1,67

,898

2,00

,936

2,31 1,250

,074

236

Težave s srcem

1,82 1,299 2,00 ,983

1,60

,819

1,89

,977

1,87 1,060

,298

234

Bolečine v vratu

2,13 1,199 2,17 1,053 2,35 1,256 2,45 1,098 2,60 1,454

,507

235

Povišan krvi tlak

2,05 1,237 2,32 1,124 2,35 1,216 2,54 1,133 2,50 1,454

,246

232

Zmanjšana odpornost
(pogoste gripe in
prehladi)

2,43 1,193 2,23 1,165 2,30 1,186 2,47

,955

1,93 1,280

,214

240

Bruhanje

1,35 1,237 1,27 ,583

,645

1,20

,561

,877

237

Izpadanje las

1,92 1,169 1,77 1,305 1,65 1,132 1,97 1,242 1,80 1,424

,254

237

Izguba telesne teže

1,35

,900

,191

234

Pridobivanje telesne
teže

2,03 1,278 2,67 1,184 2,35 1,310 2,54 1,143 2,80 1,265

,082

236

Nervoza

2,51 1,140 2,77 1,087 2,75 1,244 2,70

3,00 1,265

,696

239

Razdraženost

2,59 1,375 2,71 1,131 2,73 1,167 2,86 1,085 2,94 1,389

,851

237

Tesnoba

2,08 1,248 2,03 1,033 2,02 1,118 2,30 1,046 2,44 1,365

,339

237

Nespečnost

1,95 1,195 2,20 1,186 2,40 1,247 2,55 1,152 2,38 1,408

,107

238

Raztresenost

2,05 1,125 2,17 1,053 2,37 1,097 2,29

,934

2,50 1,265

,553

234

Pozabljivost

1,97 1,276 2,29 1,101 2,17 1,100 2,43

,976

2,50 1,366

,152

237

Konstantna utrujenost

2,03

,851 2,21 1,114 2,61 1,285 2,56 1,128 2,75 1,000

,073

235

Vrtoglavica

1,49 1,092 1,43 ,774

1,67

,883

1,47 1,060

,398

235

Nezainteresiranost za
družinsko okolje in
dogajanje

1,86 1,288 1,87 1,008 2,00 1,056 2,10

,955

2,00 1,109

,645

235

Jeza

2,37 1,312 2,53 1,306 2,37 1,059 2,53 1,036 2,67 1,047

,828

237

Izguba samozavesti

1,61

1,73 1,163

,579

238

Zatajevanje čustev

1,81 1,057 2,16 1,214 2,10 1,103 2,23 1,023 2,06 1,237

,319

237

Čustvena osamitev

1,78

,839 1,87 1,074 1,98 1,070 2,09

,990

1,73 1,163

,290

235

Izguba interesov

2,00

,934 1,73 ,907

,966

2,06 1,289

,948 1,70 ,877

,992 1,80 ,887

1,26

1,41

1,58

1,78

SD

N

,626

,754

,801

,941

1,32

1,51

1,82

2,06 1,105 2,02

,736

,980

,889

1,33

SD

,694
236
Opombe: Po je povprečna ocena, SD je standardni odklon, KW test je Kruskal-Wallis test, N je število PP, ki
so podali oceno

Vir: lasten
Nobena odvisna spremenljivka, to so psihofizične težave se ni porazdeljevala normalno,
zato se je za preverjanje razlik v psihofizičnih težavah med posameznimi zavodi uporabil
Kruskal-Wallis test. Rezultati so pokazali, da med zavodi ne obstajajo statistično
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pomembne razlike v psihofizičnih težavah, zato smo hipotezo 3 potrdili (Sig. je povsod
višja od 0,05).
Hipoteza 3 b: Obstaja linearna povezanost med zaznanim stresom in dejstvom, da
so pravosodni policisti z nastopom službe začeli uživati alkohol, tobačne izdelke in
psihotropne substance.
Vprašanje 13 v anketnem vprašalniku je od pravosodnih policistov zahtevalo odgovor na
vprašanje, ali so po nastopu delovnega razmerja v ZPKZ pri sebi opazili, da so bodisi
začeli kaditi ali prekomerno kaditi, uživati alkohol ali prekomerno uživati alkohol, uživati
psihotropne substance ali nič od naštetega. Rezultati analize so pokazali, da je 9,70 % PP
začelo kaditi, 10,92 % prekomerno kaditi, 9,66 % uživati alkohol in 4,24 % prekomerno
uživati alkohol.
Za preverjanje hipoteze 3 b se je uporabil točkovni biserialni korelacijski koeficient
(Pearsonov koeficient), ki meri povezanost med dihotomno (kajenje, uživanje alkohola) in
intervalno spremenljivko (zaznani stres).
Tabela 62: Povezanost kajenja in uživanja alkohola z zaznanim stresom

Stres

PC
Stres

Sig.

1

Prekomerno

Prekomerno

Uživati

kaditi

alkohol

-,093

-,141*

-,184**

-,095

,168

,035

,006

,157

Kaditi

uživati
alkohol

N
226
223
224
224
222
Opombe: PC je Pearsonov koeficient, N je število PP, ki so podali oceno, Sig. je statistična pomembnost

Vir: lasten
Iz tabele 62 je razvidno, da obstaja v vseh primerih linearna povezanost med zaznanim
stresom in uživanjem alkohola ter tobačnih izdelkov. Le v dveh primerih je korelacijski
koeficient tako velik, da bi lahko rekli, da tudi na populaciji obstaja linearna povezanost
med spremenljivkama, in sicer v primeru uživanja alkohola in prekomernega kajenja. S
tem smo hipotezo 2 c potrdili.
Hipoteza 3 c: Kvaliteta zasebnega življenja pravosodnih policistov se je po
zaposlitvi v zavodu za prestajanje kazni spremenila na slabše.
Pri zadnji hipotezi smo preverjali, ali se je kvaliteta zasebnega življenja pravosodnih
policistov po nastopu delovnega razmerja spremenila na slabše. Rezultati grafikona 10
kažejo, da se za dobro polovico kvaliteta zasebnega življenja ni spremenila, za skoraj
41,0 % vprašanih pa se je spremenila na slabše.
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Grafikon 10: Kvaliteta zasebnega življenja

Vir: lasten, tabela 8
Pri vprašanju, ali se je kvaliteta življenja spremenila na bolje ali na slabše, so lahko
pravosodni policisti dodali razloge, zakaj se je bodisi spremenila na boljše ali slabše. Pod
razlogi, da se je kvaliteta življenja spremenila na boljše, so pravosodni policisti zapisali:
napredovanje, urejen urnik, redna plača, socialni status, zanimivo delo, novi sodelavci,
večja odgovornost in koncentracija, urejena družina, osebna rast, izkušnje, napredovanje,
dopoldansko delo, delo s službenimi psi. Pod razlogi, da se je kvaliteta življenja
spremenila na slabše, pa so zapisali: nič socialnega življenja (odsotnost od družine in
prijateljev), neurejen delovni čas, slaba plača, opravljanje nadur, delo med vikendi in
praznikih, nezmožnost napredovanja, ukinitev bonificiranega delovnega staža, nihanje
odpornosti, občutek manjvrednosti, dolga vožnja v službo in mizerno plačilo potnih
stroškov, nespoštljiv odnos zaprtih oseb in nadrejenih, slabi odnosi med zaposlenimi in
vodstvom, občutek napetosti, nervoze, jeze, vzkipljivosti, razdražljivosti, občasne
utrujenosti, čustvene otopelosti itd.
Pri tej hipotezi se je s hierarhično multiplo regresijo testirala še povezanost dejavnika
premalo prostega časa za družino in prijatelje (Model 5) z zaznano spremembo kvalitete
življenja (odvisna spremenljivka).
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Tabela 63: Povezanost prediktorjev in prispevanje k zaznani spremembi kvalitete življenja
(Model 5)

Model 5

df

R

F

Sig.

β

T

Sig.

1

,116

3,187

,038

-,116

-1,785

0,75

Opombe: df je stopnja prostosti, R² je delež pojasnjene variance, F je vrednost F statistike, Sig je stopnja
statistične pomembnosti, β je vrednost beta koeficienta, T je vrednost t-statistike.

Vir: lasten
Iz tabele 63 izhaja, da z dejavnikom Modela 5 pojasnimo 11,6 % razpršenosti podatkov.
Preostali del variance ostane nepojasnjen.
Tabela 63 prikazuje še vrednost F statistike in pripadajočo p-vrednost (Sig), ki je večja od
0,05, kar pomeni, da Model 5 ne napoveduje pomembno spremenljivko spremembo
kvalitete življenja oziroma pojasnjuje njeno varianco. Dejavnik premalo prostega časa za
družino in prijatelje ne prispeva pomembno k zaznani spremembi kvalitete zasebnega
življenja.

6.7

UGOTOVITVE IN PREDLOGI

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali je poklicni stres prisoten pri delu pravosodnih policistov,
kateri so možni dejavniki poklicnega stresa pri njihovem delu, njegove posledice in načini
za njegovo zmanjševanje oziroma obvladovanje − tako z vidika posameznika kot z ukrepi,
ki jih zagotavlja posamezen zavod oziroma Uprava Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij. Glede na to, da je delo pravosodnih policistov v prvi vrsti vezano na
neposreden kontakt in odnose z zaprtimi osebami, za katere lahko rečemo, da gre za
specifično skupino ljudi, ki zaradi storitve kaznivih dejanj predstavlja nevarnost za zunanjo
okolico in jo je pred njo potrebno obvarovati (odvzem pravice do svobode), je bilo
pričakovano, da bo zaznani stres (subjektivna ocena pravosodnih policistov stopnje stresa
pri delu) povezan ravno z neposrednim kontaktom pravosodnih policistov (samomori,
poskusi samomorov, samopoškodbe zaprtih oseb, strah pred okužbo z nalezljivo
boleznijo, sodelovanje v procesu resocializacije zaprtih oseb, strah pred fizičnim napadom
zaprte osebe, verbalno nasilje zaprte osebe in strah, da zaprta oseba ne pobegne) z
zaprtimi osebami. Pokazalo se je, da sicer dejavniki statistično pomembno napovedujejo
spremenljivko stres, vendar le en dejavnik pomembno prispeva k zaznani stopnji stresa,
to je strah pred fizičnim napadom zaprte osebe. Prav tako se je enako izkazalo že pri
podajanju ocen pravosodnih policistov pri naboru dejavnikov, ki zajemajo delo z zaprtimi
osebami, delovne poredgoje in odnose z zaposlenimi in vodstvom. Dejavniki, ki so
uvrščeni v sklop neposrednega kontakta z zaprtimi osebami po povprečni oceni sploh niso
na samem vrhu lestvice, temveč dejavniki, ki spadajo v drugi in tretji sklop, to so na primer
nezadostno število pravosodnih policistov, onemogočanje napredovanja in
preobremenjenost z delom zaradi prevelike količine dela. Pri ugotavljanju drugih možnih
dejavnikov stresa, ki se nanašajo na delovne pogoje in interne medsebojne odnose, se je
pokazalo, da tudi ti dejavniki sicer statistično pomembno vplivajo na zaznani stres, vendar
le dejavniki preveč nadzora s strani nadrejenih, pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in
usposabljanju novih pravosodnih policistov in preobremenjenost z delom oziroma
prevelika količina dela pomembno prispevajo k zaznani stopnji stresa. Pri teh ugotovitvah
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lahko rečemo, da se preobremenjenost z delom kaže kot posledica pomanjkanja števila
pravosodnih policistov ali neenakomerne razporeditve delovnih nalog ali morebitnih
odsotnosti, zaradi česar morajo nekateri pravosodni policisti opraviti več dela kot drugi. S
to ugotovitvijo lahko povežemo ugotovitev, da pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in
usposabljanju novih pravosodnih policistov pomembno vpliva na zaznani stres, saj so novi
pravosodni policisti neizkušeni, s čemer niso v pomoč že izkušenim pravosodnim
policistom, poleg tega pa očitno bodisi ni na voljo ustreznega števila mentorjev bodisi
mentorji nimajo ustreznega znanja in veščin za uvajanje novih pravosodnih policistov v
okolje zavodov.
V povezavi z zaznanim stresom in njegovimi posledicami, to so v našem primeru
psihofizične težave, se je ugotovilo, da pravosodne policiste po vseh ZPKZ za prestajanje
kazni zapora v Sloveniji težijo iste psihofizične težave zaradi opravljanja poklica. Na prvih
mestih po povprečnih ocenah ocenjevalne lestvice se izmenjujejo razdraženost, nervoza,
jeza in konstanta utrujenost, ki jih pravosodni policisti zaznajo redko ali včasih. Analiza
podatkov ni pokazala, da bi se v katerem ZPKZ pokazale druge psihofizične težave, prav
tako analiza podatkov glede na delovno dobo v ZPKZ in glede na starost pravosodnih
policistov ni podala izstopajočih podatkov.
Z raziskavo se je želelo ugotoviti še, ali se je kvaliteta zasebnega življenja pravosodnih
policistov po nastopu delovnega razmerja v ZPKZ spremenila na boljše ali na slabše.
Ugotovljeno je, da se je slabi polovici vprašanih kvaliteta življenja spremenila na slabše,
pri čemer pa so rezultati enostavne linearne analize pokazali, da dejavnik oziroma
prediktor premalo prostega časa za družino in prijatelje ne prispeva pomembno k zaznani
spremembi kvalitete življenja, čeprav so pravosodni policisti, tisti, ki so menili, da se je
kvaliteta zasebnega življenja spremenila na slabše, zapisali, da je to zaradi pomanjkanja
časa za družino in prijatelje, nadalje zaradi nizke plače, neurejenih internih odnosov,
nezmožnosti napredovanja, neurejenega delovnega časa itd. V povezavi s tem se je z
raziskavo želelo ugotoviti, ali pravosodni policisti zaradi opravljanja svojega poklica pri
sebi opažajo razpoloženja, kot so agresivnost, razdražljivost, nejevoljnost, odtujenost,
depresivnost in nekomunikativnost v krogu družine in prijateljev, pri čemer se je izkazalo,
da se navedena razpoloženja, upoštevaje lestvico povprečnih ocen, pojavljajo včasih ali
zelo redko.
V povezavi z zaznano stopnjo stresa, ki po ugotovitvah glede na starost in delovno dobo
narašča, je raziskava pokazala, da so nekateri pravosodni policisti po nastopu delovnega
razmerja pričeli uživati alkohol in prekomerno uživati tobačne izdelke. To dejstvo olepšuje
naslednje dejstvo, da se pravosodni policisti zavedajo, da je stres pri njihovem delu
prisoten, zaradi česar se za njegovo zmanjševanje in obvladovanje pretežno ukvarjajo z
različnimi športi, se pogovarjajo z družino in s prijatelji, odhajajo na sprehode v naravo ali
se sproščajo z gledanjem TV-ja, s poslušanjem glasbe in z brskanjem po različnih
vsebinah na svetovnem spletu. Kot so nekateri vprašani zapisali, je sicer posameznik v
večji meri sam odgovoren za obvladovanje stresa, a se je z raziskavo želelo ugotoviti še,
kakšen je prispevek ZPKZ oziroma Generalnega urada k zmanjševanju in obvladovanju
poklicnega stresa ter katere aktivnosti izvajajo v okviru svojih zmožnosti. Ugotovljeno je
bilo, upoštevaje povprečne ocene po ocenjevalni lestvici, da ZPKZ ali Generalni urad sicer
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razpisuje seminarje in delavnice na temo zmanjševanja in obvladovanja stresa, zagotavlja
ustrezno usposobljenost pravosodnih policistov, jasne in nedvoumne naloge, zadostno
količino prostih dni, poskrbi za čim bolj stalen urnik dela, vendar vse to včasih ali pa zelo
redko. Vsled navedenega lahko rečemo, da bodisi vprašani v te aktivnosti niso vključeni
ali pa so vključeni včasih oziroma zelo redko. Zaradi morebitnega pomanjkanja že danih
ukrepov za zmanjševanje in obvladovanje stresa, ki so jih pravosodni policisti ocenjevali,
je bila v anketnem vprašalniku še dana možnost, da prosto zapišejo svoje predloge za
ukrepe, ki bi jih naj ali moral ZPKZ še izvajati v okviru teh aktivnosti. Predloge in mnenja je
zapisala več kot polovica vprašanih, pri čemer se je presenetljivo veliko število odgovorov
nanašalo na nezadovoljstvo z vodstvom in željo po menjavi vodstva, na postavitev
vodilnega kadra, ki bo človeški in dovzeten do svojih podrejenih in jim bo nudil varnost, ali
vsaj na napotitev vodilnega kadra na predavanja in seminarje na temo učinkovitega
vodenja. Nadalje so izpostavili neenakomerno obravnavo pravosodnih policistov, mobbing
na delovnem mestu, nezadostno število pravosodnih policistov, nizko plačo, nezmožnost
napredovanja, izključenost iz sistema soodločanja, podajanja mnenj, predlogov in idej v
zvezi z delom ter protekcionizem do zaprtih oseb. Drugi pa so izpostavili željo po
organizaciji športnih prireditev (sicer vsako leto v Strunjanu potekajo športne igre), ureditvi
športnih prostorov, brezplačni letni vstopnici za fitnes ter udeležbi na seminarjih na temo
obvladovanja in premagovanja poklicnega stresa, pa tudi željo po zagotovitvi ustreznega
strokovnjaka, psihologa, h kateremu bi se lahko pravosodni policisti zatekli v primeru
težav in jih rešili z njegovo pomočjo. Druge države v javnem in zasebnem sektorju to
prakso že izvajajo.
Iz podanih prostih odgovor in rezultatov raziskave (povprečne ocene in test hipotez) lahko
zaključimo, da je poklicni stres prisoten v vseh ZPKZ, a ne prinaša alarmantnih
psihofizičnih posledic in ni pretežno povezan s poslanstvom pravosodnega poklica,
temveč so težave interne narave in nanašajoče se na socialni status (slab ugled poklica,
nizka plača, nezmožnost napredovanja ipd.). V tej zvezi velja predlagati ustrezno
usposabljanje pravosodnih policistov z zagotovitvijo ustreznega števila pravosodnih
policistov, kvalificiranih mentorjev za uvajanje v delovno okolje posameznih ZPKZ ter
usposobitvijo vodij za pravilno in učinkovito vodenje. Kar se tiče nizkih plač, zoper katere
se pravosodni policisti pritožujejo, in nezmožnosti napredovanja, lahko povemo, da so ta
dejstva posledice varčevalnih ukrepov v okviru javne uprave, s katerimi so začasno
zamrznili napredovanja (napredovanje v višji plačilni razred in višji uradniški naziv je med
seboj povezano), znižali dodatke za uspešnost, znižali dodatke za posebne delovne
pogoje, kot recimo dodatek za nočno in izmensko delo in delo ob nedeljah in praznikih,
letni dopust odmerili na višino bruto plače in uredili nesorazmerja pri povračilu
nadomestila za potne stroške in malico. Kritike zoper neurejen delovni čas so morda
neupravičene v tej meri, da so se pravosodni policisti pred sklenitvijo delovnega razmerja
(oziroma v okviru javnih natečajev) s tem seznanili in bi lahko sklenitev pogodbe o
zaposlitvi odklonili, upravičene pa morda zaradi neenakopravne obravnave vseh
pravosodnih policistov, v smislu, da se pri sestavljanju urnika vedno ali pogosto upošteva
le želje nekaterih.
Nadaljnji predlogi za odpravljanje ne ravno pozitivnega stanja se nanašajo na izbiro
ustreznih kandidatov za poklic pravosodnega policista ali določitev ustrezne natečajne
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komisije, ki bi kandidatom natančno opisala vloge in naloge pravosodnih policistov v
zaporskem okolju s poudarkom na negativne segmente dela. Iz tabele 9 namreč izhajajo
povprečne ocene posameznih razlogov za zaposlitev v ZPKZ, pri čemer so na prva mesta
uvrščeni razlogi takojšnja zaposlitev za nedoločen čas, možnost napredovanja in nekoliko
nižje zaposlitev v javni upravi. Res je, da je stopnja brezposelnosti v Sloveniji od leta 2008
naprej visoka in si marsikateri posameznik s katerokoli zaposlitvijo le rešuje svoj socialni
in finančni status že zaradi preskrbe družinskih članov in rednega prihodka, vendar se je
pri analizi podatkov pričakovala želja po zaposlitvi v ZPKZ zaradi poslanstva pravosodnih
policistov, torej zaradi zagotavljanja reda, discipline in miru in njihove vloge v okviru
sistema resocializacije zaprtih oseb, ki je v sistemu humanega prestajanja zaporne kazni
nujna. V magistrski nalogi so sicer navedeni testi psihofizičnih sposobnosti, pri čemer se
do njihove ustreznosti ne smemo in moremo opredeliti, kakor tudi ne do ocenjevalcev teh
testov, ki so zavodski psihologi, vendar gre predlog v smeri uporabe testa, ki bi lahko
podal natančno oceno o kandidatovi primernosti za delo v zavodskem okolju in ustrezni
usposobljenosti interpreta takega testa. Pri zaposlovanju novih kandidatov ne gre izpustiti
morebitnega nepotizma ali t.i. zaposlovanja po vezah, tudi v primeru, ko se na podlagi
psihofizičnih testov izkaže, da tak kandidat ni primeren za ta poklic, saj tak kandidat na
koncu povzroči le škodo.

6.8

PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI TER PREDLOG ZA NADALJNJE
RAZISKAVE

Temeljno vodilo predmetne naloge je bilo ugotoviti poklicni stres in njegove dejavnike pri
delu pravosodnih policistov ter v splošnem predstaviti problematiko. Namen je bil tudi
prikazati temeljne ugotovitve za prihodnje raziskovalce, predvsem pa pristojnim državnim
organom predstaviti stanje, ki je bilo ugotovljeno s predmetno nalogo, in jih pozvati k
rešitvam. Pravosodni policisti so državni uslužbenci, državni uradniki, pooblaščene uradne
osebe, ki jih ne gre šteti za drugorazredne zaposlene, saj v procesu zagotavljanja varnosti
opravljajo pomembno nalogo. Naloga je namreč dala splošen pregled nad zadovoljstvom
oziroma nezadovoljstvom teh javnih uslužbencev in njihove konkretne kritike ter predloge,
zato se pričakuje, da bodo podatki in ugotovljena dejstva prispevala k izboljšanju njihovih
poklicnih težav, katerih rešitve, upoštevaje varčevalne ukrepe v okviru javne uprave, niso
vedno povezane s finančnimi izdatki ali z večjimi finančnimi izdatki.
Magistrska naloga bo poslana na Generalni urad URSIKS ter posameznemu zavodu na
njihovo željo, prav tako pa bo javno objavljena (v zbirki »Dela FU«) in tako dostopna
vsem, ki jih tematika zanima, posebej pa bodočim raziskovalcem, ki bi imeli ambicijo
tematiko nadaljevati oziroma jo poglobiti in razširiti, tudi primerjalno na evropski/svetovni
ravni ali primerjalno po različnih sistemih izvrševanja kazni zapora.
Predmetna raziskava je ustrezna osnova za raziskovalce, ki bi možne dejavnike
poklicnega stresa pri pravosodnih policistih želeli natančneje in poglobljeno opredeliti, v
posledici česar se predlaga izvedba raziskave, ki bi zajela vse zaposlene pravosodne
policiste, saj je v konkretni raziskavi zajeta le ena tretjina pravosodnih policistov po
podatkih o številu zaposlenih pravosodnih policistih na dan 31. 12. 2014. Predlaga se tudi
uporaba standardiziranega vprašalnika za ugotavljanje poklicnega stresa, ki je ali bi bil
prirejen za ugotavljanje poklicnega stresa pri pravosodnih policistih in ugotavljanje
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morebitnih drugih dejavnikov stresa, ki jih s predmetno raziskavo nismo ugotovili ali
možnih dejavnikov v anketnem vprašalniku nismo zajeli. Glede na nemalo število kritik
pravosodnih policistov zoper vodstvo se predlaga izvedba raziskave o nezadovoljstvu
pravosodnih policistov z vodilnim kadrom, ki bi ugotovila temeljne faktorje nezadovoljstva
s ciljem njihove odprave ter bi rešila morebitna druga vprašanja v zvezi z vzpostavitvijo
pravilnega in učinkovitega vodenja.
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7 ZAKLJUČEK
Magistrska naloga, katere namen je bil v osnovi ugotoviti možne dejavnike poklicnega
stresa pri pravosodnih policistih, prehaja iz teoretične zasnove v raziskovalni del, tako da
sprva predstavi osnovne teoretične opredelitve stresa ter v nadaljevanju preide k
poklicnemu stresu, vzrokom njegovega nastanja in k posledicam. Teorija dejavnike
poklicnega stresa v osnovi deli na dejavnike, ki so neločljivo povezani z delom, ter na
dejavnike, ki se nanašajo na zunanje okolje in individualne karakteristike. Posledice se pri
posameznikih bolj ali manj kažejo v psihofizičnih težavah (glavobol, visok krvni pritisk,
kronična utrujenost itd.), lahko pa stres vodi v izčrpanost in izgorelost, kar sta najhujši
posledici poklicnega stresa. Za organizacije se posledice kažejo v obliki zmanjšane
produktivnosti, napak pri delu, odsotnosti zaposlenih ali menjavanju novih sodelavcev, kar
nazadnje pomeni tudi povečane stroške. Na podlagi navedenega ter kot uvod v empirični
del naloga podaja osnovne informacije o poklicu pravosodnega policista, tako da
predstavi postopek izbora in šolanja, pri čemer v okviru izbora s pomočjo izvedenega
intervjuja z zavodskim psihologom v enem izmed zavodov za prestajanje kazni zapora v
Sloveniji na kratko predstavi psihološko testiranje ter težo podane psihološke ocene pri
izboru kandidatov. Glede na to, da predpisi zaradi narave dela, posebnih delovnih pogojev
in pooblastil, ki jih imajo pravosodni policisti, določajo psihološko testiranje vsakih pet let,
je v nalogi na kratko predstavljen intervju s specialistom klinične psihologije, ki
pravosodne policiste testira za njihovo nadaljnjo usposobljenost za opravljanje tega
poklica.
Na osnovi nalog, ki jih imajo pravosodni policisti v okviru opravljanja svojega poklica,
dogajanj v zavodskem okolju in študije preteklih raziskav glede dejavnikov poklicnega
stresa pri pravosodnih policistih, naloga v nadaljevanju predvideva možne dejavnike tega
poklicnega stresa, katerih obstoj nato ugotavlja v raziskovalnem delu na vzorcu 240
pravosodnih policistov v Sloveniji. Raziskava je potekala v obdobju od 18. marca 2015 do
18. aprila 2015 v petih glavnih zavodih za prestajanje kazni, in sicer v Zavodih za
prestajanje kazni zapora Maribor, Celje, Ljubljana, Dob in Koper. Podatki, pridobljeni na
podlagi samostojno izdelanega anketnega vprašalnika, z upoštevanjem ugotovitev
izvedenih preteklih študij v različnih državah sveta, so pokazali, da je poklicni stres pri
pravosodnih policistih prisoten tudi v Sloveniji, pri čemer se dejavniki poklicnega stresa po
zavodih za prestajanje kazni zapora po svetu razlikujejo glede na sistem izvrševanja
kazni, zasedenost zavodov za prestajanje kazni, njihovo notranjo organizacijo in število
zaposlenih pravosodnih policistov. Predmetna raziskava, ki je bolj kot ne ugotavljala
organizacijske dejavnike stresa oziroma dejavnike, ki so neločljivo povezani z delom, je
pokazala, da izbrani možni dejavniki napovedujejo stres, nekaj izmed teh pa statistično
pomembno prispeva k poklicnemu stresu. Na podlagi postavljenih hipotez je bilo
ugotovljeno, da oba prediktorja, to sta neizkušenost novih pravosodnih policistov in
pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in usposabljanju novih pravosodnih policistov, v
povezavi z zaznano stopnjo stresa napovedujeta stres, vendar le prva spremenljivka
statistično pomembno prispeva k poklicnemu stresu, zaradi česar je bila hipoteza le delno
potrjena. Glede na podobno vrednost beta koeficienta in signifikance lahko morda vseeno
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rečemo, da sta navedena dejavnika povezana oziroma oba pomembno vplivata k zaznani
stopnji stresa, saj če v organizaciji ni ustreznega mentorstva, potem tudi ni mogoče
pričakovati, da bodo novi zaposleni učinkovito izvajali delovne naloge. Sicer pravosodni
policisti opravijo ustrezno usposabljanje, ki je bolj teoretične narave, težava pa se očitno
pojavi pri prenosu pridobljenega teoretičnega znanja v praktični del oziroma v dejansko
zavodsko okolje. Če pri tem ni ustreznega mentorstva, je za uvajanje potrebno veliko več
časa, kot pa če bi novinci imeli ustreznega mentorja, ki bi jih hitreje uvedel v novo delovno
okolje. V tem primeru neizkušenost ne bi povzročala poklicnega stresa pri tem poklicu,
vsaj ne v takšni meri.
Glede na to, da je delo pravosodnih policistov neločljivo povezano s kontaktom z zaprtimi
osebami, se je preverjalo, kateri izmed možnih dejavnikov poklicnega stresa, ki je
povezan z odnosi z zaprtimi osebami, je poglaviten. Ugotovljeno je bilo, da sicer vsi
izbrani možni dejavniki glede na zaznano stopnjo stresa napovedujejo odvisno
spremenljivko, vendar pa strah pred fizičnim napadom zaprte osebe statistično
pomembno prispeva k zaznanemu stresu, zaradi česar je bila hipoteza le delno potrjena.
Ugotovitev lahko obrazložimo z dejstvom, da so zaprte osebe nepredvidljive in izkoristijo
vsako priložnost za namenski fizični napad na pravosodne policiste − bodisi iz
maščevanja bodisi kar tako. Zaradi tega morajo biti pravosodni policisti neprestano na
preži in imeti zaprte osebe pod nadzorom, da ne pride do fizičnih obračunov. Temu
botruje še dejstvo, da pravosodnih policistov primanjkuje, zaprtih oseb je preveč, kar
omogoča več možnosti za napade, saj eni zaprti osebi pripada manj pravosodnih
policistov, le-ti pa so zaradi pomanjkanja osebja in zaradi posebnih delovnih pogojev
izčrpani.
Raziskava je poleg navedenega še ugotavljala možne dejavnike v okviru formaliziranih
odnosov v totalizirani instituciji in posebnih pogojev dela, pri čemer je bilo ugotovljeno, da
spremenljivki preveč nadzora s strani nadrejenih in preobremenitev z delom statistično
pomembno prispevata k pojasnjevanju stresa. Pri prvem dejavniku se postavlja vprašanje,
zakaj pravosodni policisti ocenjujejo, da nadrejeni preveč izvajajo nadzor nad njimi. Bodisi
so nadrejeni vodje, ki enostavno želijo imeti vse pod nadzorom, bodisi enostavno ni
zaupanja s strani vodij do podrejenih. Vprašanje je morda primerno za novo raziskovalno
nalogo, lahko pa predvidevamo dve možnosti, in sicer da podrejeni ne izvršujejo ukazov v
skladu s predpisi in delovne naloge opravljajo pomanjkljivo ali pa da vodstveno funkcijo
izvajajo osebe brez vodstvenih izkušenj, osebe, ki so le z gradnjo kariere v zavodu
dosegle vodstveni položaj, brez izobraževanj in usposabljanj za izvajanje vodstvenih
funkcij s poudarkom na interni komunikaciji. Preobremenjenost z delom, ki se je pokazala
kot statistično pomemben podatek v okviru zaznane stopnje stresa, pa je najverjetneje
ponovno posledica pomanjkanja števila pravosodnih policistov ter tudi neurejenega ali
gibljivega delovnega urnika.
V sklopu raziskovanja posledic poklicnega stresa pri pravosodnih policistih je bilo
ugotovljeno, da sicer pravosodni policisti kot posledice poklicnega stresa pri sebi
zaznavajo določene psihofizične težave, ki pa se pojavljajo včasih ali pa zelo redko, poleg
tega pa v nobenem izmed v raziskavi vključenih zavodov za prestajanje kazni zapora ni
bilo ugotovljeno, da bi pravosodni policisti zaznavali druge psihofizične posledice ali bi
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katere izmed njih občutno izstopale. Pri ugotavljanju drugih posledic poklicnega stresa v
smeri uživanja alkohola, tobačnih izdelkov ali psihotropnih substanc oziroma
prekomernega uživanja naštetega je raziskava pokazala obstoj linearne povezanosti med
dvema spremenljivkama, in sicer v primeru uživanja alkohola in prekomernega kajenja. V
okviru prostih odgovorov na konkretno tematiko so nekateri pravosodni policisti zapisali,
da za zmanjševanje stresa uživajo pomirjevala. Nasproti temu je razveseljujoča pozitivna
ugotovitev, da se pravosodni policisti zavedajo, da je poklicni stres pri njih prisoten ter da
je v končni fazi vsak posameznik odgovoren za svoje zdravje. Raziskava je pokazala, da
se pravosodni policisti v večji meri za zmanjševanje stresa ukvarjajo s športom, z
brskanjem po svetovnem spletu ali svoje težave delijo s svojimi bližnjimi, že zaradi
dejstva, ker zavod oziroma pristojni organ po njihovi oceni ne naredi dovolj za
zmanjševanje stresa, jim ne omogoči seminarjev in delavnic na to temo oziroma tega ne
omogoči vsem oziroma v zadostni meri, čeprav iz prostih odgovorov izhaja izrazita želja
po tem, kakor tudi po drugih aktivnostih, ki bi jih zavod lahko omogočil. Namreč, polovici v
raziskavi sodelujočih pravosodnih policistov se je kvaliteta zasebnega življenja spremenila
na slabše, pri čemer posledic ne zaznavajo v pomanjkanju časa za družino in prijatelje,
čeprav je bil to pogost prosti odgovor, poleg odgovorov, ki se nanašajo na neurejen
delovni čas in nizko plačo, ki sta posledici sprejetih varčevalnih ukrepov v sistemu javne
uprave.
Ne glede na navedeno je raziskava podala predloge pravosodnih policistov za izboljšanje
stanja ter s tem morda odprla dodatna raziskovalna vprašanja glede nezadovoljstva
pravosodnih policistov z njihovim delom oziroma je v raziskavi razvidna konkretna kritika
zoper vodstveni kader ter izločenosti pravosodnih policistov iz sodelovanja v procesu
sprejemanja odločitev oziroma vsaj neupoštevanja njihovih predlogov za izboljšave v
procesu dela. Sicer so naloge pravosodnih policistov oprte na zakonske predpise, po
katerih se morajo dosledno ravnati in jih izvajati, vendar med temi obstaja dovolj prostora
za dodatne predloge in ideje, ki niso tako močno vezane na izvajanje zakonskih pooblastil
in bi jih bilo moč vzeti na znanje za izboljšanje ali olajšanje delovnega procesa. Iz
ugotovitev raziskave pa izhaja, da vodstveni kader ni dovzeten za mnenja in predloge
svojih podrejenih ter se obnaša večvredno. To za nobeno organizacijo, ne le za zavode za
prestajanje kazni zapora kot hierarhično organizirano institucijo, ni zdravo, saj se
posamezniki ne počutijo del organizacije, s čimer le-ta izgublja na lojalnosti svojih
zaposlenih. Morda se predvideva, da je sleherni pravosodni policist zamenljiv, vendar
glede na statistiko o številu pravosodnih policistov in želje ter ambicije za povečanje tega
števila, ni tako. Družbeno vzdušje ali klima, ki je v zavodih že zaradi svoje totalnosti vse
prej kot pozitivna, bi bila vsekakor boljša, če bi se konstruktivna mnenja in predlogi
podrejenih upoštevali ne glede na uradniški naziv ali položaj ter bi se izboljšali odnosi na
relaciji podrejeni – nadrejeni. Dokler pa se bo vodstvo zaradi svoje moči, povezane s t.i.
položajem, obnašalo nedostopno, bo gluho za probleme in težave svojih podrejenih ter jih
bo hkrati še neenakopravno obravnavalo in jim odrekalo varnost, se bodo kritike zoper
njih nadaljevale ter stopnjevale.
Na podlagi navedenega in kot izhaja iz ugotovitev predmetne raziskave je poklicni stres
pri pravosodnih policistih prisoten, pri čemer je bilo pričakovano, da bo v večji meri
povezan z neposrednim kontaktom z zaprtimi osebami kot s specifično kategorijo
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posameznikov, ki so sicer nepredvidljivi, vendar obvladljivi, ne pa v tolikšni meri z
medsebojnimi odnosi.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK O DEJAVNIKIH STRESA PRAVOSODNIH
POLICISTOV NA DELOVNEM MESTU
V okviru skupnega magistrskega študijskega programa Management v upravi na Fakulteti
za upravo Univerze v Ljubljani in Fakulteti za organizacijske vede v Beogradu (Fakultet
organizacionih nauka) pri mentorju izr. prof. dr. Janezu Staretu izdelujem magistrsko
nalogo z naslovom Dejavniki stresa na delovnem mestu pri pravosodnih policistih. Vsled
navedenega Vas naprošam, da izpolnite vprašalnik, in sicer tako, da pri vsakem vprašanju
pozorno preberete navodila za izpolnjevanje ter na vprašanja odgovarjate iskreno.
Vprašalnik je popolnoma anonimen. Pridobljeni podatki se bodo uporabili izključno za
potrebe magistrskega dela.

1. Navedite zavod za prestajanje kazni zapora, v katerem ste zaposleni:
__________________________________________
2. Starost (obkrožite):
a) 18–24
b) 25–30
c) 31–36
d) 37−43
e) 44–50
f) 50 in več
3. Vaša dokončana izobrazba (obkrožite)?
a) gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo
strokovno izobraževanje
b) višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program
c) specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi,
visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st.)
d) specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program,
magisterij stroke (2. bol. st.)
e) specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti
f) doktorat znanosti, doktorat znanosti (3. bol. st.)
4. Vaš uradniški naziv (obkrožite):
a) Pravosodni policist pripravnik
b) Pravosodni policist I, II ali III
c) Pravosodni policist specialist I, II ali III
d) Pravosodni policist operativni vodja I, II ali III
e) Višji pravosodni policist I, II in III

126

5. Koliko let ste zaposleni kot pravosodni policist (obkrožite)?
a) 5 let
b) od 6 do 10 let
c) od 11 do 20 let
d) od 21 do 30 let
e) več kot 30 let
6. Ali je delovno razmerje kot pravosodni policist v zavodu vaše prvo delovno
razmerje?
Navodila za izpolnjevanje:
Če je to vaše prvo delovno razmerje, obkrožite odgovor »a«, če ni, obkrožite odgovor
»b« ter zraven navedite, kaj je bilo vaše prvo delovno razmerje in kako dolgo ste bili
zaposleni.
a) Da, to je moje prvo delovno razmerje
b) Ne, moje prvo delovno razmerje je bilo __________________________________
 Zaposlen sem bil pri/v__________________________________________
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7. Iz katerih spodaj naštetih razlogov ste se odločili za poklic pravosodnega
policista?
Navodila za izpolnjevanje:
Obkrožene razloge rangirajte tako, da obkrožite oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni,
da se do navedenega razloga ne morete opredeliti (ne vem), 2 – sploh ne drži, 3 –
delno drži in delno ne drži, 4 – drži in 5 – popolnima drži.
Delno
Sploh ne drži in
drži
delno ne
drži

Se ne
morem
opredeliti
Takojšnja zaposlitev za
nedoločen čas
Zaposlitev v javni upravi
Izvajanje zakonsko
določenih pooblastil
Nošenje uniforme in prisilnih
sredstev
Možnost uporabe borilnih
veščin
Izvajanje nalog tudi zunaj
zavoda
Avtoriteta in moč
Visoka plača
Nestabilen oziroma
razgiban delovni čas
Delo z zaprtimi osebami
Pomoč zaprtim osebam
Prizadevanje za prevzgojo
zaprtih oseb oziroma
sodelovanje v procesu
resocializacije
Možnost napredovanja
Razgibano in zanimivo delo
Možnost dela v timu
Možnost nadaljnjega
usposabljanja
Pozitiven ugled poklica
Možnost osebne rasti
Ni bilo boljšega ali drugega
poklica na izbiro

Drži

Popolnoma
drži

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

Drugo (dopišite): ------------------------------------------------------------------------------8. V kolikšni meri menite, da je pri opravljanju poklica pravosodnega policista
prisoten stres.
Navodila za izpolnjevanje:
Na vprašanje odgovorite tako, da obkrožite oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je
stresa pri opravljanju tega poklica ni in 5, da je stres pri opravljanju tega poklica zelo
prisoten.
1

2

3

4
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5

9. Katere spodaj naštete psihične in fizične težave opažate pri sebi kot posledico
stresa?
Navodila za izpolnjevanje:
Obkrožene odgovore rangirajte tako, da pri vsakem odgovoru obkrožite ustrezno oceno
od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se težava sploh ne pojavlja (nikoli), 2 – težava se
zelo redko pojavlja, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno.
Včasih

Pogosto

Vedno

1
1
1
1
1
1

Zelo
redko
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Nikoli
Glavobol
Želodčne težave
Trzanje mišic
Težave s srcem
Bolečine v vratu
Povišan krvi tlak
Zmanjšana odpornost (pogoste
gripe in prehladi)
Bruhanje
Izpadanje las
Izguba telesne teže
Pridobivanje telesne teže
Nervoza
Razdraženost
Tesnoba
Nespečnost
Raztresenost
Pozabljivost
Konstantna utrujenost
Vrtoglavica
Nezainteresiranost za družinsko
okolje in dogajanje
Jeza
Izguba samozavesti
Zatajevanje čustev
Čustvena osamitev
Izguba interesov
Depresija
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10. Kateri izmed spodaj naštetih dejavnikov je za vas stresen?
Navodila za izpolnjevanje:
Na vprašanje odgovorite tako, da pri vsakem dejavniku označite ustrezno številko, pri
čemer 1 pomeni, da dejavnik nikoli ne povzroča stresa, 2 – zelo redko, 3 – včasih,
4 – pogosto in 5 – vedno.

Nikoli

Zelo
redko

Samomori, poskusi samomorov in
samopoškodbe zaprtih oseb

1

2

3

4

5

Strah pred okužbo z nalezljivo boleznijo

1

2

3

4

5

Sodelovanje v procesu resocializacije zaprte
osebe

1

2

3

4

5

Strah, da zaprta oseba pobegne

1

2

3

4

5

Strah pred fizičnim napadom zaprte osebe

1

2

3

4

5

Verbalno nasilje zaprte osebe (žalitve, zbadanje)

1

2

3

4

5

Onemogočanje napredovanja

1

2

3

4

5

Odnosi, komuniciranje z nadrejenimi

1

2

3

4

5

Neupoštevanje vaših želja, predlogov in idej s
strani nadrejenih

1

2

3

4

5

Izključenost iz procesa sprejemanja odločitev v
zvezi z delom

1

2

3

4

5

Neupoštevanje želja v zvezi z dodatnim
izobraževanjem in usposabljanjem

1

2

3

4

5

Konstantno izvrševanje ukazov in premalo
samoodločanja

1

2

3

4

5

Preveč nadzora s strani nadrejenih

1

2

3

4

5

Preobremenjenost z delom (prevelika količina
dela)

1

2

3

4

5

Nezadostno število pravosodnih policistov

1

2

3

4

5

Spremstva in straže

1

2

3

4

5

Pogostost bolniških odsotnosti sodelavcev

1

2

3

4

5

Neizkušenost mladih pravosodnih policistov

1

2

3

4

5

Pomanjkanje mentorstva pri uvajanju in
usposabljanju

1

2

3

4

5

Nadurno delo

1

2

3

4

5

Delo ob dnevih prostih dela (nedelje in prazniki)
in dežurstvo

1

2

3

4

5

Prezasedenost zavodov

1

2

3

4

5

Pomanjkanje izobraževanja in dodatnega
usposabljanja

1

2

3

4

5

Neurejen delovni čas

1

2

3

4

5

Premalo prostega časa za družino in prijatelje

1

2

3

4

5

Premalo zanimivo, razgibano delo

1

2

3

4

5
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Včasih Pogosto Vedno

11. Ali se je kvaliteta vašega zasebnega življenja zaradi opravljanja tega poklica
spremenila?
Navodila za izpolnjevanje:
a) Obkrožite ustrezen odgovor.
b) Na prazno mesto obkroženega odgovora navedita vsaj 2 razloga, zakaj je temu
tako.
a)
b)
c)

Da, na bolje. Zakaj?
Da, na slabše. Zakaj?
Ni sprememb.

12. V kolikšni meri menite, da zaradi opravljanja svojega poklica v krogu družine in
prijateljev občutite spodaj navedena razpoloženja?
Navodila za izpolnjevanje:
a) Na vprašanje odgovorite tako, da pri vsakem razpoloženju označite ustrezno
številko, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 – zelo redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 –
vedno.
b) V zadnjem stolpcu napišite, kako dolgo občuteno razpoloženje traja oziroma je
trajalo, npr. 5 ur ali 3 dni ipd.

Agresivnost/konfliktnost
Nepotrpežljivost
Odtujenost
Depresivnost
Nekomunikativnost
Razdražljivost
Nervoza
Nejevoljnost

Nikoli

Zelo
redko

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

Včasih Pogosto
3
3
3
3
3
3
3
3

131

4
4
4
4
4
4
4
4

Vedno
5
5
5
5
5
5
5
5

Občuteno
razpoloženje
traja:

13. Ali ste, odkar opravljate poklic pravosodnega policista, začeli kaditi, uživati
alkohol ali psihotropne substance?
Vprašanje, ki je pred vami, je malenkost specifično in imate morda pomisleke, če bi
nanj odgovorili ali ne. Ponovno poudarjam, da je anketni vprašalnik povsem anonimen,
vaši odgovori se bodo uporabili samo za potrebe magistrske naloge. Vljudno vas
naprošam, da na vprašanje odgovorite s polno mero iskrenosti, saj vam to ne bo
povzročilo nobenih negativnih posledic.
Obkrožite in dopišite, kjer je to potrebno!
Da, pričel sem
a) kaditi
b) prekomerno kaditi. Koliko zavojčkov na dan pokadite?_______________________
c) uživati alkohol
d) prekomerno uživati alkohol. Koliko alkohola spijete na dan?__________________
e) uživati psihotropne substance (droge)
f) nič od naštetega
g) drugo
(dopišite):_________________________________________________________
14. Kaj sami storite za premagovanje in obvladovanje stresa?
Navodila za izpolnjevanje:
Izbrane odgovore rangirajte tako, da v prazno polje vsakega odgovora vpišete ustrezno
oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se tega načina nikoli ne poslužujete, 2 – zelo
redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno.
Ukvarjanje s športom
(navedite s katerim):
Sprehodi v naravo
Poslužujem se sprostitvenih tehnik, npr. joge, tai chija, meditacije
Veliko se pogovarjam z družino in prijatelji
Udeležujem se seminarjev oz. izobraževanj na temo zmanjšanja stresa
Poslušanje glasbe in gledanje TV-ja
Brskanje po svetovnem spletu
Pri nadrejenih poskušam biti bolj opažen, tako da podajam predloge za izboljšanje dela
Kolikor je možno, se izogibam neposrednemu delu z zaprtimi osebami
Se dodatno izobražujem, da bom imel več možnosti za napredovanje
Za zmanjšanje stresa ne naredim prav ničesar

15. Kaj bi lahko še sami storili za zmanjšanje stresa?
Odgovor napišite na prazne črte.
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16. Kako zavod, v katerem ste zaposleni, poskrbi za vaše psihofizično zdravje oz. za
zmanjšanje stresa na delovnem mestu?
Navodila za izpolnjevanje:
Izbrane odgovore rangirajte tako, da pri vsakem odgovoru obkrožite ustrezno oceno od
1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se tega načina nikoli ne poslužujete, 2 – zelo redko,
3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno.
Razpisuje seminarje in delavnice na temo
obvladovanja in zmanjšanja stresa.

Nikoli

Zelo
redko

Zagotavlja dovoljšno količino prostih dni

1

2

3

4

5

Poskrbi za čim manj nadurnega dela

1

2

3

4

5

Poskrbi za čim bolj stalen urnik dela

1

2

3

4

5

Zagotavlja jasne in nedvoumne naloge

1

2

3

4

5

Zagotavlja dovoljšno število pravosodnih
policistov

1

2

3

4

5

Zagotavlja kvalitetno usposobljenost
pravosodnih policistov

1

2

3

4

5

Zagotavlja strokovnega delavca (npr. psihologa),
h kateremu se pravosodni policisti v primeru
težav, povezanih s stresom pri delu, lahko
zatečejo

1

2

3

4

5

Prizadeva si za pozitivno delovno klimo oz.
pozitivno družbeno vzdušje v zavodu

1

2

3

4

5

Na željo pravosodnih policistov (v skladu z
zmožnostmi zavoda) odredi drugo delovno
mesto, ki je manj stresno

1

2

3

4

5

Prizadeva si za boljši ugled poklica
pravosodnega policista

1

2

3

4

5

Zavod ne stori prav ničesar za obvladovanje in
zmanjšanje stresa pravosodnih policistov.

1

2

3

4

5

Včasih Pogosto Vedno

17. Kaj bi po vašem mnenju zavod še lahko naredil za zmanjšanje stresa?
Odgovor napišite na prazne črte.
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PRILOGA 2: intervju s pravosodnim policistom

1.

Koliko let ste zaposleni v Zavodu za prestajanje kazni zapora? Koliko ste bili stari, ko
ste se prvič zaposlili?

2.

Ali so za sprejem na delovno mesto paznika kakšne starostne omejitve?

3.

So za to delovno mesto potrebne predhodne delovne izkušnje? Če so, katere
oziroma kakšne izkušnje so zaželene?

4.

Kolikšna delovna doba je predpisana za zasedbo tega delovnega mesta?

5.

Zakaj ste se odločili za delovno mesto paznice/paznika?

6.

Če bi se danes odločali za to delovno mesto, bi se odločili drugače? Zakaj?

7.

Ste imeli kakšne pomisleke v zvezi s sprejetjem tega dela (v smislu ovir, vrednot
ipd.)?

8.

Vam je bilo pred zaposlitvijo na to delovno mesto obrazloženo, kakšna je narava
dela? Kaj so vam rekli?

9.

Ste imeli pred sprejemom na delovno mesto kakšne teste posebnih usposobljenosti
(fizične, inteligenčne, osebnostne)? Opišite kako zgleda celoten zaposlitveni ciklus
(od razgovora, testov) za izbor primernega kandidata?

10. Ali mora posameznik, ki se želi zaposliti na delovnem mestu paznika, imeti kakšne
posebne sposobnosti? Katere karakteristike so prednost in katere slabost oziroma kaj
najbolj odtehta odločitev?
11. Če želi posameznik zasesti delovno mesto paznika, mora prestati t.i. usposabljanje.
Ali lahko na kratko opišete, kako usposabljanje poteka?
12. Ali po določenem številu let od začetka zaposlitve ponovno izvajate teste
usposobljenosti? Kaj se v tem primeru preverja?
13. Se je kdaj izkazalo, da paznik ni več sposoben opravljati svojega dela? Kako Zavod
v takšnem primeru z njim ravna?
14. Velikokrat v medijih zasledimo, da je pazniško delo zelo stresno. Kaj je za vas najbolj
stresno?
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15. Poznamo tri osnovne stopnje stresa. V kateri se v povezavi z vašim delovnim mestom
najbolj prepoznate?
1. stopnja: vznemirjenost, tesnoba, jeza, pobitost, strah.
2. stopnja: zatajevanje čustev, čustvena osamitev, zmanjšanje interesov.
3. stopnja: izguba samozavesti, nespečnost, nenavadno vedenje, napetost in
telesne spremembe, kot so povišan krvni tlak, rana na želodcu, depresija, trzanje
mišic.
16. Ste bili zaradi narave dela večkrat na bolniški odsotnosti? In vaši sodelavci?
17. So moški pazniki večkrat bolniško odsotni kot ženske?
18. Ali morda veste, s kakšnimi zdravstvenimi težavami se vaši sodelavci zaradi stresa
največkrat soočajo, bodisi fizičnimi ali psihičnimi?
19. Kako nadrejeni gledajo na tiste paznike, ki so večkrat bolniško odsotni?
20. Kako bi opisali odnos nadrejenih do vas ter na splošno odnos nadrejenih do
podrejenih?
21. Ste mnenja, da je interakcija z nadrejenimi stresna? Zakaj?
22. Ste mnenja, da je interakcija s sodelavci stresna? Zakaj?
23. Kakšen odnos s strani nadrejenih bi bil za vas najbolj sprejemljiv oziroma kaj bi pri
sedanjem vodstvenem kadru spremenili?
24. Menite, da se je delo samo po sebi spremenilo, odkar ste se vi zaposlili? Če so
razlike, kje jih vidite?
25. Ali narava vašega dela vpliva na medsebojne odnose v krogu družine in prijateljev?
Kako se kaže?
26. Kaj vas pri vaši naravi dela najbolj moti?
27. Če pogledate mlade paznike, ki so šele nastopili z delom, in tiste, ki so v Zavodu
zaposleni že več let, ali vidite kakšno razliko v odnosu do dela, obremenjenosti ipd.?
Se zaposleni po nekaj letih opravljanja tega dela spremenijo? Kako?
28. Ali ste kdaj želeli zamenjati službo? Kaj vas je najbolj gnalo k temu?
29. Se kdaj počutite ogrožene s strani zaprtih oseb? Na kaj je potrebno biti najbolj
pozoren?
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30. Ste bili kdaj napadeni s strani zaprte osebe? Lahko opišete, kaj se je zgodilo? Ste po
dogodku potrebovali kakršnokoli strokovno pomoč, bolniško odsotnost oziroma vas je
dogodek kako drugače zaznamoval?
31. Zadnja leta je zasedenost zaporov čez 100 odstotna. Je vaše delo zaradi prostorske
stike bolj naporno? V kakšnem smislu?
32. Ali vam Zavod omogoča/poskrbi, da lažje obvladujete oziroma preprečujete stres?
Kako?
33. Ali kdaj samoiniciativno poskrbite za zmanjševanje stresa? Česa se poslužujete?
34. Bi lahko našteli nekaj pozitivnih strani vašega dela?
35. Opišite svoj delovni dan.
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PRILOGA 3: INTERVJU Z ZAVODSKIM PSIHOLOGOM
1. Kateri osebnostni testi se uporabljajo za ugotavljanje psihološke primernosti kandidatov
za pravosodne policiste?
2. Ali so osebnosti testi dovolj specifični glede na zahtevnost poklica oziroma ali je ocena,
ki jo poda zavodski psiholog, dovolj ustrezna za izbiro kandidata?
3. Kaj še vpliva na izbiro ustreznega kandidata?
4. Ali je lahko kandidat izbran za pripravnika, če osebnostni testi pokažejo neprimernost
oziroma ali se je že kdaj zgodilo, da je nekdo bil izbran za pripravnika, čeprav
psiholoških testov ni opravil?
5. V primeru, da je kandidat izbran za delovno razmerje, čeprav na podlagi analize
osebnostnega testa ne bi smel biti, kakšne težave se pojavljajo oziroma kako se to
odraža pri delu?
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PRILOGA 4: INTERVJU S SPECIALISTOM KLINIČNE PSIHOLOGIJE

1. Katere osebnostne teste uporabljate za ugotavljanje nadaljnje usposobljenosti
pravosodnih policistov za opravljanje njihovega poklica oziroma kaj točno ugotavljate?
2. Ali se kdaj ugotovi, da pravosodni policist ni več sposoben opravljati svoj poklic?

3. Kakšne (morebitne) težave ugotovite pri pravosodnih policistih po nekaj letih
opravljanja poklica?
4. Ali pri pravosodnih policistih po nekaj letih opravljanja tega poklica ugotovite, da so npr.
začeli uživati alkohol ali ga uživati prekomerno, da so pričeli kaditi, prekomerno kaditi
ali se celo zatekajo k uživanju psihotropnih substanc?
5. Ali se pravosodni policisti zaradi stresa ali naporov, ki so povezani z njihovim poklicem,
kdaj zatečejo k vam po pomoč?
6. Ali menite, da bi zavodi za prestajanje kazni (oziroma Uprava Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij) morala zagotoviti strokovnega delavca, pri katerem bi
pravosodni policisti lahko poiskali pomoč v primeru težav na delu?
7. Kaj menite o osebnostnih testih, ki se uporabljajo za ugotavljanje psihične primernosti
kandidatov za poklic pravosodnega policista?
8. Katere teste predlagate za ugotavljanje psihične primernosti kandidatov za poklic
pravosodnega policista?
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PRILOGA 5: ANALIZNE TABELE

Tabela 1: Starost PP

Valid

25-30
31-36
37-43
44-50
50 in več
Total

Missing

99

Frequency
29
62
76
49
22

Percent
12,1
25,8
31,7
20,4
9,2

Valid Percent
12,2
26,1
31,9
20,6
9,2

238

99,2

100,0

2

,8

240

100,0

Total

Cumulative
Percent
12,2
38,2
70,2
90,8
100,0

Tabela 2: Število PP glede na izobrazbo
Frequency
Valid

gimnazijsko,
srednje
poklicnotehniško
izobraževanje,
srednje
tehniško
oz.
drugo
strokovno
izobraževanje
višješolski program (do 1994),
višješolski strokovni program
specializacija, visokošolski strokovni
programi, visokošolski strokovni in
univerzitetni program (1. bol. st.)
specializacija
po
visokošolskem
strokovnem programu, univerzitetni
program, magisterij stroke (2. bol. st.)
Total

Valid
Percent

Percent

Cumulative
Percent

175

72,9

72,9

72,9

20

8,3

8,3

81,3

37

15,4

15,4

96,7

8

3,3

3,3

100,0

240

100,0

100,0

Tabela 3: Število PP glede na naziv

Valid

Frequency
3
155
34
25
21
2
240

Pravosodni policist pripravnik
Pravosodni policist I, II ali III
Pravosodni policist specialist I, II ali III
Pravosodni policist operativni vodja I, II ali III
Višji pravosodni policist I, II in III
99
Total

Percent
1,3
64,6
14,2
10,4
8,8
,8
100,0

Valid
Percent
1,3
64,6
14,2
10,4
8,8
,8
100,0

Tabela 4: Delovna doba PP v zavodu

Valid

5 let
od 6 do 10 let
od 11 do 20 let
od 21 do 30 let
več kot 30 let
Total

Missing

99

Total

Frequency
58
60
83
34
3

Percent
24,2
25,0
34,6
14,2
1,3

Valid Percent
24,4
25,2
34,9
14,3
1,3

238

99,2

100,0

2

,8

240

100,0
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Cumulative
Percent
24,4
49,6
84,5
98,7
100,0

Cumulative
Percent
1,3
65,8
80,0
90,4
99,2
100,0

Tabela 5: Prvo delovno razmerje PP?

Valid

da
ne
Total

Missing

99

Frequency
41
195

Percent
17,1
81,3

Valid Percent
17,4
82,6

236

98,3

100,0

Total

4

1,7

240

100,0

Cumulative
Percent
17,4
100,0

Tabela 6: Zaznani stres

Valid

Missing
Total

ni stresa
malo
delno
srednje
zelo prisoten
Total

Frequency
2
4
29
83
108

Percent
,8
1,7
12,1
34,6
45,0

Valid Percent
,9
1,8
12,8
36,7
47,8

226

94,2

100,0

14

5,8

240

100,0

99

Cumulative
Percent
,9
2,7
15,5
52,2
100,0

Tabela 6: Zaznani stres po starostni skupini
25-30
Valid
Missing

N

31-36

27
2
3,70
1,137
1
5

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

37-43

60
2
4,22
,666
3
5

44-50

69
7
4,36
,747
2
5

47
2
4,43
,827
1
5

50 in več
21
1
4,62
,669
3
5

Tabela 7: Zaznani stres po delovni dobi v zavodu
5 let
Valid
Missing

N

6-10 let

53
5
3,94
,929
1
5

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

11-20 let

57
3
4,28
,774
2
5

21-30 let

79
4
4,46
,694
3
5

32
2
4,44
,878
1
5

Tabela 8: Kvaliteta zasebnega življenja

Valid

Missing
Total

na boljše
na slabše
NI SPREMEMB
Total
99

Frequency
19
97
121

Percent
7,9
40,4
50,4

Valid Percent
8,0
40,9
51,1

237

98,8

100,0

3

1,3

240

100,0
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Cumulative
Percent
8,0
48,9
100,0

30 let in več
3
0
4,67
,557
4
5

