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POVZETEK
Vsako delovno okolje vsebuje določene dejavnike stresa, ki se razlikujejo po vsebini,
intenzivnosti in posledicah, in tako so tudi policisti izpostavljeni stresu in njegovim
negativnim posledicam. Policisti so nedvomno bolj izpostavljeni stresu kot drugi javni
uslužbenci, saj je njihovo operativno delo že zaradi narave dela uvrščeno med najbolj
stresna dela. Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti specifične dejavnike stresa, ki jih
policisti doživljajo pri svojem delu, in nakazati rešitve na organizacijskem in individualnem
nivoju, ki naj bi jih policija izvajala za zmanjšanje in odpravo negativnih posledic stresa. S
pomočjo instrumenta IDTS (instrument za ekspertno napoved dejavnikov na delavnem
mestu, povezanih s poklicnim stresom) sem podrobneje opredelila različne dejavnike
tveganj, ki so povezani z naravo delovnega mesta in poklica policista, kakor tudi z
značilnostmi zaposlenega in s širšim sociodemografskim, družbenim ter ekonomskim
okoljem. Izdelala sem profil tveganj med policisti splošnih nalog za razvoj poklicnega
stresa. Celotna raziskava je temeljila na dveh glavnih ciljih, in sicer ugotoviti, ali so
policisti zaradi stresa veliko odsotni z dela (absentizem) in ali policisti zaradi stresa
odhajajo iz policije (fluktuacija).
Ključne besede: delovno okolje, policist, stres, specifični dejavniki stresa, instrument
IDTS, absentizem, fluktuacija
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Every workplace contains certain stress factors which differ in content, intensity and
consequences, and so the police officers are also exposed to stress and its negative
consequences. Policemen are clearly more exposed to stress than other government
officials, as the operational work of police officers is, due to the nature of their work,
amony the most stressful jobs. The purpose of the thesis was to identify specific stress
factors that the police officers experience in their work enviroment, and to indicate the
solutions to organizational and individual level, which the police implements to reduce and
eliminate the negative efects of the stress. With the help of the instrument IDTS;
instrument for the expert forecats of factors on the workstation associated with the work
stress, I further elaborated on the various risk factors that are associated with the nature
of the post and the profession of police officers, as well as thecharacterisstics of the
employee and with the wider socio – demographic, social and economic environment. I
made a risk profile of the general police duties for the development of occupational
stress. The entire study is based on two main objecives, namely to determine whether the
police officers are absent from work because of the a lot of stress at work (absenteeism)
and whether police officers are leaving their jobs because of the stress (fluctuation
comprised)
Keywords: work, environment, a police officers, stress, specific stress factors,
instrument IDTS, absenteeism, fluctuation comprised.
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1 UVOD

V diplomski nalogi bom raziskala prisotnost stresa na delovnem mestu policista splošnih
nalog na policijski upravi Novo mesto, kjer sem tudi sama zaposlena kot policistka.
Osredotočila se bom na predstavitev specifičnih dejavnikov stresa, ki jih policisti doživljajo
pri svojem delu. Prikazati želim ukrepe na organizacijski in individualni ravni za
zmanjšanje in odpravo negativnih posledic stresa. Tema se mi zdi zelo aktualna, saj je v
današnji globalni recesiji in finančni krizi področje stresa še bolj izpostavljeno, ker
organizacije iščejo rešitve za zmanjšanje stroškov poslovanja, kar v delovni proces vnaša
vrsto novih okoliščin, med katerimi je precej takšnih, ki dodatno ustvarjajo pritisk na
zaposlene, tudi v policiji.
Z instrumentom za ekspertno napoved dejavnikov tveganj na delovnem mestu, povezanih
s poklicnim stresom (IDTS), bom podrobneje opredelila različne dejavnike tveganj, ki so
povezani z naravo delavnega mesta in poklica, kakor tudi z značilnostmi zaposlenega in s
širšim sociodemografskim, družbenim ter ekonomskim okoljem. Instrument IDTS, tako
imenovano orodje za prepoznavanje obremenitev na delavnem mestu in oceno poklicnega
stresa ter njegovih škodljivih posledic, je razvila raziskovalna skupina
Družbenomedicinskega inštituta Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti v sklopu projekta Program podpore za delodajalce in zaposlene pri
odpravljanju stresa, povezanega z delom. Orodje IDTS omogoča presojo vrste, intenzitete
in škodljivih posledic bremen, ki jih doživljajo zaposleni zaradi izpostavljenosti različnim
tveganjem v delovnem okolju. Izpostavljenost tem dejavnikom se lahko odraža na
povečani dovzetnosti zaposlenega za doživljanje poklicnega stresa in posledično pripelje
tudi do nekaterih negativnih posledic, kot so: odsotnost z dela (absentizem), zmanjšanje
učinkovitosti in storilnosti na delavnem mestu (prezentizem), odhajanje iz delovne
organizacije (fluktuacija), izgorevanje in težave pri usklajevanju dela in zasebnega
življenja.
Vsako delovno okolje vsebuje določene dejavnike stresa, ki se razlikujejo po vsebini,
intenzivnosti in posledicah, in tako so tudi policisti izpostavljeni stresu in njegovim
negativnim posledicam. Policisti so nedvomno bolj izpostavljeni stresu kot drugi javni
uslužbenci, saj je njihovo operativno delo že zaradi narave dela uvrščeno med najbolj
stresna dela. Stres ima pri večini ljudi negativen predznak, vendar to še ne pomeni, da je
škodljiv. Je namreč sestavni del naših odnosov z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki
se mu moramo prilagajati. Ko slišimo besedo stres, najprej pomislimo na nekaj
neprijetnega, na nekaj, kar nam grozi in na kar nimamo vpliva. Nekdo lahko začuti stres
kot grožnjo, nevarnost, da zastavljenemu cilju ne bo kos. V tem primeru gre za negativni
stres, ki je škodljiv in povzroča zdravstvene težave in bolezni. Posameznik lahko neko
grožnjo, nevarnost dojame tudi drugače, in sicer kot izziv, motivacijo oziroma priložnost
za nekaj novega. Takrat govorimo o pozitivnem stresu, ki nam daje spodbudo in zagon,
da izpolnimo zastavljene cilje.
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Zaradi narave dela so policisti izpostavljeni drugačnim dejavnikom stresa kot zaposleni v
drugih poklicih, saj je zakonodajalec dal policiji določene pravice, ki jih v drugih poklicih
nimajo. Delo policistov je zelo povezano z nevarnostjo poklica oziroma z okoliščinami,
zaradi katerih so njihova življenja in varnost neredko ogrožena in izpostavljena, kar lahko
povzroča stres. Ena izmed okoliščin je zagotovo pooblastilo, da lahko policisti ob zakonsko
določenih pogojih uporabijo prisilna sredstva, s katerimi ukrepajo zoper posameznika ali
množice, da bi zavarovali življenje ljudi, njihovo osebno varnost in premoženje. Med
prisilnimi sredstvi najbolj izstopa uporaba strelnega orožja, kar je lahko za policista
izredno stresno in ogrozi njegovo telesno in duševno zdravje. Policisti so zelo pogosto pri
vsakdanjem delu izpostavljeni tudi travmatičnim dogodkom in nevarnostim, obravnavajo
tragične dogodke (prometne nesreče, samomori, umori, nasilje), kar nedvomno pušča
globoke posledice. Pogosto prihaja zaradi zakonitega ukrepanja policistov tudi do resnih
groženj s strani oseb, ki jih imajo v postopku, kar nedvomno vpliva na odnose do dela in
odnose znotraj kolektiva, kjer je policist zaposlen, kot tudi na njegovo zasebno življenje in
člane njegove družine. Delo policista je tudi tesno povezano z ljudmi, med katerimi je
veliko asocialnih oseb (duševno motene osebe, alkoholiki, uživalci prepovedanih drog,
teroristi, nasilneži …), kar dodatno ustvarja pritiske in negativno vpliva na obremenjenost
policistov. Stresno pa lahko vpliva na policiste tudi neenakomeren delavni čas, delo ob
vikendih in prostih dnevih, saj jim primanjkuje časa za družinsko življenje.
Skratka, že sama narava dela, spremenjene družbene razmere in vse bolj kritičen odnos
ljudi do policije, naraščanje hujših oblik kriminala in nenehne organizacijske spremembe
vse bolj stresno vplivajo na delo policistov v Sloveniji. Zaradi narave dela ima vodstvo
policije zelo težko nalogo, saj je nemogoče v celoti odpraviti stresne dejavnike iz
delovnega okolja, ker policisti opravljajo zahtevno delo 24 ur na dan in 365 dni v letu.
Toda s sistemskim pristopom in ukrepi lahko bistveno vplivajo na obseg organizacijskega
stresa in na ta način razbremenijo policiste in druge uslužbence policije, ki ne izvajajo
operativnega dela na terenu.
Namen diplomske naloge je strnjeno prikazati specifične dejavnike stresa, ki jih policisti
doživljajo pri svojem delu, saj so zaradi narave dela izpostavljeni drugačnim dejavnikom
stresa kot drugi poklici. Hkrati pa želim nakazati nekatere ukrepe, ki jih policija izvaja za
zmanjšanje in odpravo negativnih posledic stresa.
Glavni cilj, ki ga zasledujem v nalogi, je s pomočjo instrumenta IDTS izdelati profil tveganj
med policisti splošnih nalog na območju Policijske uprave Novo mesto za razvoj
poklicnega stresa ter ugotoviti, ali prihaja zaradi stresa do absentizma in fluktuacije.
Diplomska naloga je razdeljena na osem poglavij, od katerih šest poglavij obravnava
vsebinski del, potem sledi uvod in zaključek.
V uvodu predstavljam predmet raziskovanja, namen in cilje diplomske naloge.
Prvo poglavje je namenjeno opredelitvi stresa različnih avtorjev in njegovemu izvoru,
2

pregledu vseh vrst stresa, simptomom stresa, vzrokom stresa ter prepoznavi stresa.
V drugem poglavju sem se osredotočila na najpogostejše povzročitelje stresa na
delovnem mestu, na vpliv stresa na posameznika in na organizacijo ter kaj lahko naredi
posameznik, če se sreča s stresom. V nadaljevanju želim predstaviti vzroke in posledice
stresa za organizacijo, med katerimi najbolj izstopa zagotovo absentizem, prezentizem,
fluktuacija, izgorevanje na delavnem mestu in pojav težav pri usklajevanju dela ter
družinskega življenja.
V tretjem poglavju sem predstavila organizacijo in organiziranost policije ter policijsko
upravo Novo mesto.
Vsebina četrtega poglavja je namenjena predstavitvi stresnosti policijskega dela, metod in
programov, ki jih policija izvaja za zmanjšanje negativnih posledic stresa.
V petem poglavju predstavim instrument IDTS.
V šestem poglavju analiziram ugotovitve raziskave.
Sledi zaključek, navedba uporabljene literature in virov ter priloge.
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2 POJEM STRESA

2.1 OPREDELITEV STRESA RAZLIČNIH AVTORJEV IN NJEGOV IZVOR
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je stres odziv organizma na škodljive
(zunanje) vplive.
Izraz stres izvira iz latinske besede stringere, kar pomeni neko silo, pritisk, močan vpliv, ki
deluje na predmet ali osebo. Stres izvira še iz časov, ko so se bili naši predniki prisiljeni
nenehno bojevati za preživetje. Na fizično aktivnost posameznika se pripravijo spremembe
v telesu, ki so posledica nekega dogodka. Ta aktivnost se razume kot obramba ali umik
(boj ali beg) (Teržan v: Meško, 2011, str. 6). Taki fiziološki pojavi so človeku v preteklosti
zagotavljali preživetje.
Danes nastanejo odzivi v telesu na nek dražljaj popolnoma enako kot v preteklosti, razlika
je le v tem, da je danes večina stresnih situacij psiholoških in ne fizičnih.
Sprva so pojem stresa uporabljali v fiziki za označevanje mehanske obremenitve, kmalu
pa se je uveljavil tudi v medicini. Leta 1949 je prvi uvedel pojem stresa kanadski psiholog
Hans Selya. Raziskoval je povezavo med hipofizo in nadledvično žlezo, kadar je organizem
psihično obremenjen. To obremenitev je poimenoval stres, prilagoditev nanje pa splošni
adaptacijski ali prilagoditveni sindrom (angl. General adaptation syndrome – GAS)
(Lindeman, 1977, str. 14).
Brejc opredeli stres »kot subjektiven, oseben odziv na dražljaje iz okolja. Nekateri menijo,
da je stres stanje posameznikove psihične in fizične pripravljenosti, da se z obremenitvijo
sooči, se ji prilagodi in jo obvlada, drugi pa stres označujejo kot različne psihične in fizične
reakcije, ki se zgodijo v posamezniku kot posledica nezmožnosti obvladovati zahteve iz
okolja« (Brejc, 2000, str. 80).
Looker in Gregson sta stres opredelila kot »neskladje med dojemanjem zahtev na eni
strani in sposobnostmi za obvladovanje zahteve na drugi strani« (Looker & Gregson,
1993, str. 31).
Greenberg in Baron opredelita stres »kot kompleksen vzorec čustvenih stanj, psihičnih
odzivov in s tem povezanih misli, ki nastane kot odgovor na zunanje zahteve«. Zahteve, ki
izhajajo iz okolja, označita kot stresorje. Primeri stresorjev so: zahteve delovnih nalog,
medosebne zahteve med sodelavci, odnosi s partnerjem in z otroki, družbene
odgovornosti (Greenberg & Baron v: Treven, 2005, str. 15).
Fontana opredeljuje stres kot telesno in psihološko obremenjenost organizma, ki nastane
kot prilagoditveni odgovor na dražljaje v okolju in se izraža v različnih znakih, kot so:
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telesna in psihična utrujenost, pomanjkanje energije, glavoboli, živčnost, napetost,
manjša produktivnost in kakovost dela, razdražljivost, anksioznost (Fontana & Abouserie,
1993).
Najpreprostejša razlaga stresa pa je, da stres opredelimo kot dogodek, ki nas kakor koli
ogrozi in postavi v razmere, da se branimo. Dejavniki stresa (stresorji) so lahko zunanji in
so posledica vsakodnevnih obremenitev: časovni pritisk na delavnem mestu, nesoglasja
na delavnem mestu, hrup, gneča, prometni zastoji, izpit, izguba družinskega člana, izguba
zaposlitve idr. Ne glede na vrsto ogrožajočega dejavnika se organizem nanj odzove vedno
na enak način, s tako imenovano alarmno reakcijo, ki jo imenujemo boj ali beg (fight or
flight)« (Luban-Plozza, 1994, str. 14).

2.2 VRSTE STRESA
Stres delimo na naravni in umetni stres. Vsako živo bitje pozna naravni stres. Pri
naravnem koristnem stresu je evolucija poskrbela za mehanizme, ki posameznika ponovno
uravnotežijo, za razliko od umetnega, škodljivega stresa, ki te sposobnosti nima, zato
moramo sami poskrbeti za uravnoteženje. Naravni prijetni stres doživljamo kot ugodje.
Stres, ki ga dojemamo kot ugodje, je pozitivna stran stresa, iz katerega dobivamo
energijo, življenjsko moč, motivacijo in ustvarjalnost. Tak stres doživimo v trenutku, ko
verjamemo, da smo se sposobni uspešno spopasti s stresom, torej ko vemo, da naša
usposobljenost presega sposobnost dražljaja iz okolice.
Umetni stres je posledica, rezultat našega sloga življenja in tudi urejene družbe, ki nam
vsiljuje vedno višje zahteve. Če so zahteve višje od naših sposobnosti, to privede do
umetnega škodljivega stresa. Posameznik je nenehno napet, ima občutek nesposobnosti
in tako ne more uravnotežiti življenja med zahtevami na eni strani in zadovoljstva, ki mu
ga nudi dobro opravljeno delo, na drugi.
Nadalje lahko stres delimo na eksogeni, endogeni ter na fiziološki in psihični.
Eksogeni stres je tisti, ki deluje od zunaj. Dejavniki, ki povzročajo ta stres, so povezani s
službo, delavnim časom, potjo na delo in domov. Te dejavnike je treba sprejeti in v
največji meri omejiti nevšečnosti, ki jih povzročajo. Endogeni stres deluje od znotraj. Gre
za stresne situacije, ki ji posameznik ustvari sam in se jim lahko izogne. Fiziološki stres
lahko povzroči vse, kar vpliva na naše telo. Lahko je to hrup, vzburjenost živčnega
sistema zaradi uživanja poživil ali pa pomanjkanje kisika. Psihični stres lahko povzročijo
prekinitve čustvene zveze, menjava službe ipd.
Poznamo tudi kumulativni stres, do katerega prihaja, kadar stresne obremenitve ne
popuščajo, so konstantne oziroma se povečujejo. Telo slabi in se teže upira nadaljnjim
obremenitvam. Posameznik postane neobčutljiv, zato teže zazna učinke nadaljnjega
stresa.
Ločimo tudi pozitivni in negativni stres. Pozitivni stres občutimo, ko nekaj opravljamo z
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veseljem, smo za delo motivirani, ko vemo, da je naše delo cenjeno. Posameznik je
samozavesten, uspešen in odločen. Negativni stres se odraža preko psihični pritiskov,
šokov, ki povzročajo številna obolenja. Posameznik doživi na delu preveliko obremenitev
in za opravljeno delo potrebuje več časa. Ta stres se odraža preko bolečin, kot so
glavobol, bolečine v želodcu, pritisk v prsih, napetost, omotičnost, znojenje … Posameznik
postane tudi razdražljiv, pozabljiv, prestrašen in se težko zbere (Meško, 2011, str. 8–10).

2.3 SIMPTOMI STRESA
Simptomov stresa je veliko in se pri posamezniku kažejo na različne načine. Posamezniki
reagirajo na stres zelo različno. Stres ima lahko fiziološke, psihološke in vedenjske
posledice. Prepoznamo lahko kratkotrajne in dolgotrajne znake in posledice stresa. Odziv
na stres ob krajših obvladljivih izzivih (stresorjih) omogoča ohranjanje integritete
organizma (preživetje). S tem se naučimo prilagajati se nenehno spreminjajočim se
okoljem.
Looker in Gregson navajata štiri najpogostejše znake stresa:
 telesni simptomi: nespečnost, zmanjšan ali povečan apetit, bolečine v mišicah,
glavoboli, prehladi, alergije, kronična utrujenost, pretirano uživanje nikotina,
alkohola, pomirjeval …;
 duševni simptomi: tesnoba, nemir, napetost, nezadovoljstvo, razdražljivost,
potrtost, obup, depresija, pogost jok, občutek manjvrednosti, vzponi in padci
samospoštovanja, nočne more …;
 simptomi na področju medsebojnih odnosov: želja po samoti, skrivanje,
izolacija, težave v komuniciranju, nezaupanje, nestrpnost …;
 simptomi stresa na delavnem mestu: občutek preobremenjenosti, nizka
produktivnost, pomanjkanje interesa za dejavnosti, neodločnost, težave z
zbranostjo, pozabljivost, odpor do dela (Looker & Gregson v: Meško, 2011,
str. 20–21).
Psihološke posledice stresa so predvsem negativna občutja, čustva in razpoloženja,
negativne navade in izgorevanje. Stresno vedenje se kaže v slabih delovnih navadah,
porušenih medsebojnih odnosih, absentizmu in bolniškem dopustu. Večino znamenj stresa
lahko razložimo s fiziološkim potekom stresne reakcije v telesu. Pojavljajo se:
 izčrpanost: ljudje so čustveno in telesno preobremenjeni. Vsako jutro, ko se
zbudijo, niso nič manj utrujeni kot zvečer, ko so šli spat. Izčrpanost je prva
reakcija na stres zaradi delovnih zahtev in velikih sprememb;
 cinizem: gre za poskus, da bi obvarovali samega sebe pred izčrpanostjo in
razočaranjem. Cinični ljudje so hladni, odmaknjeni od dela in sodelavcev;
 neučinkovitost: kadar se ljudem zdi, da je njihovo početje jalovo, čutijo
naraščajoč občutek neprimernosti. Vsak nov projekt se jim zdi neizvedljiv, ne
zaupajo več v svoje zmožnosti in zato tudi drugi izgubijo zaupanje v njih (Ivanko &
Stare, 2007, str. 227–228).
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2.4 VZROKI STRESA
Stres je neizogiben del življenja. Vse, kar v življenju doživimo, lahko povzroči stres.
Najpogostejše stresne okoliščine nastanejo v odnosih z ljudmi, zlasti na delavnem mestu
in doma.
Slika 1: Dejavniki stresa

Vir: Brejc (2000, str. 81)

Najpogostejši dejavniki stresa so:
 zunanje okolje, ki ga tvorijo gospodarske razmere, politično pravni sistem,
tehnologija;
 organizacijska struktura in kultura – toga birokratska struktura javne uprave
lahko nekaterim uslužbencem ustreza, za druge pa je stresna. Položaj v hierarhiji
delovnih mest in obseg pristojnosti in odgovornosti sta ključnega pomena;
 značilnosti dela – upravni delovni procesi in postopki so večinoma opredeljeni s
predpisi, to pa še ne pomeni, da ni dovolj prostora za samostojno mišljenje, za
inovativnost in odločanje po prostem preudarku. Najbolj izrazita stresna stanja
nastajajo pri sprejemanju zahtevnih odločitev. Čim pomembnejše so posledice,
tem težja je lahko odločitev;
 odnosi v organizaciji – odnosi s sodelavci in s predstojnikom imajo velik vpliv na
počutje zaposlenih in s tem tudi na stopnjo stresa. Nadlegovanje, izživljanje,
trpinčenje, ignoranca, brezobzirnost ipd. so pogosti dejavniki stresa;
 osebnostni dejavniki – osebnostne značilnosti, kot so: temperament, značaj,
instinkt ter druge specifične sposobnosti;
 domače razmere – sem štejemo dejavnike stresa, ki nastajajo v okolju, kjer
uslužbenec živi. Razmere v družini, prijateljskih krogih in okoljih, kjer uslužbenec
preživlja prosti čas (Brejc, 2000, str. 81–83).
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3 STRES NA DELOVNEM MESTU

Delo je zelo pomemben del življenja vsakega človeka. Nudi številne možnosti socialnih
interakcij in osebnostnega napredka (rasti). Močno vpliva na samopodobo in občutek
lastne vrednosti ter služi kot izziv za samo izpolnjevanje. Odrasli preživijo na delavnem
mestu vsaj tretjino svojega življenja, zato je delovno okolje eno pomembnejših okolij
(Selič v: Meško, 2011, str. 12).
Delovno okolje je lahko zelo stresno. V nekaterih organizacijah in pri opravljanju določenih
del so zaposleni izpostavljeni večjim stresnim obremenitvam, v drugih manjšim. Na
podlagi različnih meril, kot so nadurno delo, norme, roki, tekmovalnost, fizične zahteve,
delovne razmere, prevzem tveganja, zahteve po osebni pobudi, vzdržljivost, delo na očeh
javnosti so primerjali 55 različnih zaposlitev in ugotovili, da se poklic policista uvršča med
najbolj stresna dela takoj za poklicem rudar (Petinger, 2002, str. 14).

3.1 NAJPOGOSTEJŠI POVZROČITELJI STRESA NA DELOVNEM MESTU
Do preobremenjenosti na delovnem mestu pride, če ima zaposleni na delovnem mestu
preveč opravil. Delovne obremenitve so lahko različne, in sicer ločimo kvalitativno in
kvantitativno delovno obremenitev. Če so delovne naloge prezahtevne, zaposleni ne more
obvladovati preobremenitve na delovnem mestu, ne obvlada delovnih nalog, v tem
primeru je delavna obremenitev kvalitativna. Pri kvantitativni delavni obremenitvi pa ima
zaposleni preveč (preobremenitev) ali pa premalo (neobremenitev) dela (Sutherland &
Cooper, 2000, str. 69).
Vzroki za pojav stresa na delovnem mestu so torej številni. Najpogostejši dejavniki, ki
povečujejo stresnost zaposlitve, so:
 delovni položaj (ljudje na vodilnih delovnih mestih so preobremenjeni);
 delovno okolje (vročina, mraz, onesnaženost zraka, hrup, vibracije, prah,
nevarne snovi in podobno);
 nevarnost (nekateri poklici so zelo nevarni. Med nevarne poklice bi lahko prav
gotovo uvrstili tudi policijsko delo. Nevarnost vpliva na povišanje adrenalina,
srčnega utripa in krvnega pritiska);
 odgovornost, zahteva po odločanju (prinaša mnoge dodatne napetosti, skrbi
in včasih tudi težavne medosebne odnose. Npr. menedžerji imajo stresne
zaposlitve, ker s svojimi odločitvami vplivajo na uspešnost podjetja);
 konfliktnost vlog (pojavi se, ko se oseba znajde med različnimi pritiski s strani
podrejenih in nadrejenih);
 pomanjkanje kontrole (sem spadajo dela, ki ne dopuščajo avtonomije,
svobodnega odločanja in časovne razporeditve ter ne vključujejo soodločanja);
 ponavljajoča se opravila (zanje je značilna tako prenasičenost kot pomanjkanje
kontrole (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana, d. o. o, 2012, str. 6).
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Stres na delovnem mestu se velikokrat pojavlja tudi zaradi premalo časa oziroma preveč
dela za dokončanje delovnih nalog – nestvarni roki, zaradi nejasnega opisa delovnih
nalog, neopredeljenih pristojnosti, nenagrajevanja za dobro opravljeno delo, nemožnosti
pritožbe, nesodelovanja med nadrejenimi in podrejenimi, negotovosti glede delovnega
mesta – zaposlitev za določen čas, izpostavljenosti predsodkom zaradi let, spola, rase,
narodnosti, vere, nepriložnosti delavca za prikaz znanj in sposobnosti, težav z
usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja, hierarhičnosti delovne organizacije,
nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu ter pomanjkanja kompetenc zaposlenih
(Teržan, 2002, str. 5).
Stres povzročajo tudi stresorji izven delovnega mesta, na primer družinske težave,
finančne ali pravne težave, skrb za ostarele starše, slabo zdravstveno stanje in podobno.
Delodajalci niso odgovorni niti nimajo nadzora nad stresorji, ki izhajajo iz zasebnega
življenja posameznika, a če so seznanjeni z viri stresa izven dela, lahko, če morejo,
zaposlenemu ponudijo pomoč in podporo, saj ima od tega koristi tudi delovna
organizacija. Stres, ki ga povzročajo osebne in družinske težave, zmanjšuje
posameznikovo zbranost pri delu, kar lahko vpliva na njegovo neučinkovitost.
Posamezniki, ki so pod stresom, imajo daljše reakcijske čase, težave s koncentracijo, niso
pozorni na podrobnosti, kar lahko privede do večje verjetnosti napak in nesreč pri delu.
Zaradi tega so lahko v nevarnosti tudi sodelavci ali stranke (Inštitut za razvoj in inovacije
Ljubljana, d. o. o, 2012, str. 6).

3.2 VPLIV STRESA NA POSAMEZNIKA
Vsak stres najprej posameznika na začetku motivira za čim bolj intenzivno delo, kar
pomeni, da je stres na začetku nekaj pozitivnega. Ko pa stres doseže optimalno točko,
pride do negativnega stresa (George & Gereth, 1996, str. 258).
»Stres je popolnoma naravna hormonska reakcija, ki se pojavi, kadar se posameznik
znajde v situaciji, ki jo ocenjuje kot ogrožajočo. Takrat se pričneta sproščati hormona
adrenalin in noradrenalin, ki naše telo pripravita na boj ali beg. Pospeši se srčni utrip,
poviša krvni pritisk, povečata se količina in globina dihanja, zenice se razširijo.
Beg pri stresu na delovnem mestu se lahko kaže kot absentizem ali fluktuacija, boj pa kot
medsebojni konflikti, nadlegovanje, ustrahovanje … Če je posameznik predolgo
izpostavljen stresu, se zaradi stalne telesne pripravljenosti izklopi imunski sistem, kar se
odraža na telesnem, duševnem ali vedenjskem področju. Takšni odzivi lahko povzročijo
škodljive posledice v obliki bolezni, čustvenih težav ali slabše opravljenega dela.«
Človek ob številnih dolgotrajnih obremenitvah doživlja telesno izčrpanost, temu se pridruži
tudi duševno odpovedovanje. Pojavijo se občutja nemoči, brezupa in brezvoljnosti. Če
pravočasno ne ukrepamo, se lahko pri posamezniku razvijeta sindrom izgorelosti ali
depresija. Ljudje se različno odzovemo na stres, zato moramo biti pri zaposlenih pozorni
na različne znake stresa. V delovni organizaciji je potrebno spodbujati odprto
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komunikacijo, da se lahko v primeru stresa zaposleni obrnejo na nadrejenega, ki jim
pomaga v okviru svojih moči (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana, d. o. o., 2012,
str. 7).
Pri obvladovanju stresa ima pomembno vlogo posameznikova življenjska naravnanost in
njegova trdnost in kakovost medosebnih odnosov z ljudmi, ki ga obdajajo. Določen
dogodek bo torej za nekoga predstavljal stresor, za drugega pa dobrodošlo spodbudo v
življenju. Razmerje med našimi lastnimi zahtevami in zahtevami okolja ter sposobnostjo
njihovega reševanja je tisto, kar nam pove, ali bo stres škodljiv in uničevalen, ga bomo
obvladali ali nas bo celo motiviral (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana, d. o. o, 2012,
str. 6).
Stranks (2005) predstavlja model treh ravni za odpravljanje stresa pri posamezniku, in
sicer tako imenovano metodo intervencij, ki zajema:
 primarno intervencijo (najprej je potrebno ugotoviti vzroke za stres in nadalje
odpraviti ali vsaj zmanjšati vzroke za stres);
 sekundarno intervencijo (posameznik naj bi se naučil, kako se spopasti s
stresom);
 terciarno intervencijo (posameznikom, ki so pod stresom je potrebno
pomagati).

3.3 VPLIV STRESA NA ORGANIZACIJO
Organizacije se večinoma premalo zavedajo posledic stresa in prav tako zaposleni v
mnogih organizacijah niso seznanjeni s posledicami stresa na delovnem mestu.
Organizacije porabijo veliko sredstev za vrsto ukrepov, namesto da bi poskušali rešiti
težave s programi, kot so: razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti, produktivnosti, izboljšanje
delovnih navad zaposlenih, prevzemanje odgovornosti pri delu, skrb za zdravje
zaposlenih … Škoda, ki jo zaposleni utrpi zaradi izpostavljenosti različnim tveganjem tako
na delovnem mestu kot izven njega, vpliva na številne vidike njegovega psihofizičnega
počutja, hkrati pa vpliva tudi na organizacijo, kar se odraža v pojavih absentizma,
prezentizma, visoke fluktuacije, izgorevanja na delovnem mestu in v težavah pri
usklajevanju poklicnega ter družinskega življenja.
3.3.1 ABSENTIZEM
Absentizem izvira iz angleške besede absence, ki pomeni odsotnost, torej ga lahko
definiramo kot odsotnost zaposlenih z delovnega mesta. Lahko gre za prostovoljno
odsotnost (zanjo ni objektivnega konkretnega razloga) in neprostovoljno odsotnost (na
katero vplivajo objektivni dejavniki – bolezen, poškodba, smrt v družini …).
Posameznik, ki na delovnem mestu doživlja dolgotrajen stres, je bolj dovzeten za bolezni
in poškodbe ter zaradi tega več izostaja z dela. Zaposleni se pogosto odzovejo z umikom
iz delovne situacije predvsem zaradi nevzdržnih delovnih obremenitev. Bolniške odsotnosti
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predstavljajo velik problem, saj to vodi do nižje učinkovitosti, delovni proces je moten in
poveča se obremenitev za zaposlene, ki ostajajo na delovnem mestu. Izostajanje z
delovnega mesta lahko kaže na to, da so zaposleni izčrpani in med rednim delovnikom
nimajo dovolj možnosti, da bi se od delovnih obremenitev spočili.
Organizacije rešujejo absentizem na različne načine. Praksa je pokazala, da se delodajalcu
finančno vlaganje v preventivne ukrepe za obvladovanje absentizma v dolgem času
povrne, saj nižja stopnja absentizma zagotavlja tudi nižje stroške dela ter številne druge
pozitivne učinke, kot so večja pripadnost delovni organizaciji, večje zadovoljstvo, večja
motiviranost in posledično večja produktivnost zaposlenih. Dolgoročno zmanjšanje
absentizma lahko dosežemo predvsem tako, da organizacije najprej ugotovijo vzroke za
absentizem. Vlagati je potrebno v zdravje zaposlenih (infrastruktura za rekreacijo
zaposlenih, ergonomsko oblikovana delovna mesta, izvajanje preventivnih ukrepov na
področju zdravja zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju
varnosti in zdravja pri delu). Potrebno je tudi ustvariti pozitivno klimo v delovni
organizaciji (dobri medosebni odnosi, preprečevanje morebitnega trpinčenja na delovnem
mestu, doseganje dobrih rezultatov in delitev le-teh z vsemi zaposlenimi) (Inštitut za
razvoj in inovacije Ljubljana, d. o. o., 2012, str. 9–11).
3.3.2 PREZENTIZEM
Prezentizem bi lahko opredelili kot nezmožnost opravljanja dela s polno storilnostjo zaradi
zdravstvenih težav ali drugih motečih dejavnikov, ki poslabšajo zdravje in dobro počutje
na delovnem mestu. Zaposleni so prisotni na delovnem mestu kljub bolezni, zaradi česar
je zmanjšana produktivnost in učinkovitost zaposlenega. Najpogostejši vzroki, ki vodijo
zaposlene v prezentizem, so:
 občutek zaposlenega, da si ne more dovoliti dneva izostanka;
 delavec ima občutek, da mora priti na delo, čeprav je nesposoben za delo;
 organizacija nima zagotovljenega nadomestnega delavca, ki bi v primeru
odsotnosti prevzel naloge;
 vrnitev na delo ima za posledico še večjo količino dela;
 obveza zaposlenega, da se mora nujno osebno udeležiti dogodkov in sestankov;
 zaskrbljenost za varnost zaposlitve (delavce je strah, da bi ostali brez dela, če bi
ostali doma, kadar so bolni).
Da bi se organizacija izognila stroškom prezentizma, bi bilo potrebno opravljati redne
zdravstvene preglede in analizirati zdravstvene probleme. Zaposleni bi se morali
izobraževati o varnem delu ter o zdravem življenjskem slogu. Vpeljati bi bilo potrebno
programe o obvladovanju stresa.
3.3.3 FLUKTUACIJA
Beseda fluktuacija izhaja iz latinske besede flactuare in pomeni valovati, spreminjati se,
nihati. Fluktuacija v organizaciji je pojav odhajanja zaposlenih iz organizacije. V širšem
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pomenu besede lahko fluktuacijo opredelimo tudi kot gibanje kadrov v organizacijo ali iz
nje. V ožjem pomenu pa predstavlja odhajanje delavcev, ki imajo namena skleniti
delovnega razmerje v kakšni drugi organizaciji.
Poznamo več vrst fluktuacije:
 prostovoljna in neprostovoljna fluktuacija – pri prostovoljni fluktuaciji
zaposleni sami zapustijo organizacijo, pri neprostovoljni pa na željo delodajalca;
 potencialna in dejanska fluktuacija – dejanska fluktuacija nastopi takrat, ko
delavec že sprejme odločitev za menjavo službe, potencialna fluktuacija pa
pomeni, da zaposleni zapustijo organizacijo, če najdejo ugodnejšo zaposlitev;
 pozitivna in negativna fluktuacija – pozitivna fluktuacija pomeni odhod
nesposobnih delavcev. Kadar organizacijo zapuščajo sposobni delavci, govorimo o
negativni fluktuaciji;
 normalna fluktuacija – menjava kadrov je v vsaki organizaciji normalna – vsak
odhod delavcev v pokoj;
 mikro in makro fluktuacija – pri makro fluktuaciji gre za neorganizirano in
nenačrtovano gibanje človeških virov med podjetji. Fluktuacija na mikro ravni pa je
rezultat razočaranj, frustracij in nezadovoljstva zaposlenih;
 planirana in neplanirana fluktuacija – planirano fluktuacijo načrtujemo, to so
npr. upokojitve, neplanirana fluktuacija pa je običajno povezana z nezadovoljstvom
pri delu;
 interna fluktuacija – gre za planirano in organizirano premeščanje zaposlenih
znotraj organizacije (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana, d. o. o., 2012,
str. 17).
3.3.4 IZGOREVANJE NA DELOVNEM MESTU
Izgorelost je stanje telesne, duševne in čustvene izčrpanosti, do katere pride zaradi
dolgotrajne preobremenjenosti na delovnem mestu predvsem v poklicih, ki imajo veliko
opravka z ljudmi (Büssing, 1992, str. 120).
Posameznik je postavljen pred zahteve, ki presegajo njegove sposobnosti. Če se človek na
utrujenost ne odzove s počitkom, telo samo poskrbi zanj z zlomom. Človek ni sposoben
delati, sprejemati odločitve. Izgorevanja ne smemo enačiti s stresom. Pri stresu ljudje
zdržijo pritiske, v primeru izgorelosti pa so ljudje popolnoma brez energije in vdani v
usodo. Običajno se stresa ljudje zavedajo, izgorelosti pa velikokrat ne opazijo. Do
izgorelosti ne pride kar čez noč, ampak traja več let, preden se pojavi. Poznamo tri
stopnje izgorevanja:
 izčrpanost – oseba se dokazuje preko dela. Zaradi preobilice postane
preutrujena, a ignorira občutek kronične utrujenosti in še naprej veliko dela. Ta
faza lahko traja tudi več let;
 ujetost – oseba občuti ujetost v način dela, življenja in odnosov, to pa spremlja
še preizčrpanost. Oseba je razdražena, ker vloženemu naporu ne sledi pričakovana
nagrada. Ob tem prihaja do izčrpanosti in dvomov v lastne sposobnosti. Raste
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število simptomov in njihova intenzivnost. Stopnja lahko traja leto do dve;
adrenalna izgorelost – v to stopnjo uvrščamo stanje tik pred zlomom, ko so
vsi telesni in duševni simptomi na višku, adrenalni zlom, ki se kaže kot duševna
motnja (depresija), ter obdobje po zlomu, ko prvi popolni izčrpanosti sledijo
sprememba vrednot in osebnostnih lastnosti (Inštitut za razvoj in inovacije
Ljubljana, d. o. o., 2012, str. 19).

3.3.5 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je zelo pomembno za dobro počutje na
delovnem mestu. Neusklajenost teh dveh področij je lahko močan izvor stresa, kar vpliva
na zdravje in znižuje učinkovitost opravljanja dela. Če delovno okolje deluje obremenilno,
ne zmoremo s polno energijo slediti vsem družinskim obveznostim. Pri usklajevanju dela
in družine prihaja do nasprotja med plačanim delom in družino, ki nastane zato, ker so
viri, npr. čas, energija, ki jih ima zaposleni na voljo, omejeni in jih ne more vložiti v obe
področji hkrati. Delovno okolje zaposlenemu onemogoča, da bi imel dovolj energije za
opravljanje družinskih obveznosti, lahko pa družinsko okolje zmanjšuje njegov zagon za
opravljanje delovnih obveznosti. Zaposleni se pri usklajevanju dela in poklicnega življenja
poleg negativnih konfliktnih vidikov srečujejo tudi s pozitivnimi obogatitvenimi vidiki. Na
primer pozitivni občutki v družinskem okolju lahko zaposlenemu olajšajo opravljanje
delovnih obveznosti ali pa nas želja po času za družino motivira k učinkovitejšemu delu
(Šprah, Sedlar & Novak, 2012, str. 13).
Če pride do težav pri usklajevanju dela in družine, lahko to vodi do nezadovoljstva z
delom, nižje organizacijske pripadnosti, višje fluktuacije in višje izgorelosti. Vsak
posameznik bi naj znal dovolj hitro preklopiti med delavnim in domačim okoljem, v
nasprotnem primeru bo njegovo vedenje na enem in drugem področju nezdružljivo.
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4 STRESNOST POLICIJSKEGA DELA

Policijski stres je bil v marsikateri državi še nedavno nazaj potisnjen ob rob, daleč od
resne, sistemske in strokovne obravnave. Glavni razlog za to je bilo prepričanje, da naj bi
bili policisti močni in trdni, da lahko prenesejo vse napore in situacije, s katerimi se pri
svojem delu srečujejo. Policisti so le ljudje, ki v svoji poklicni karieri doživijo veliko več
neprijetnih situacij kot zaposleni v drugih poklicih, kar povzroča negativne posledice na
njihovem zdravju in psihofizičnem počutju.
Operativno delo policistov je po mnenju mnogih domačih in tujih strokovnjakov uvrščeno
med najbolj stresna dela, saj so policisti že zaradi same narave dela vsakodnevno
izpostavljeni velikim psihofizičnim obremenitvam. Vse bolj kritičen odnos ljudi do policije,
naraščanje hujših oblik kriminala in spremenjene družbene razmere ter nenehne
organizacijske spremembe vse bolj stresno vplivajo na delo policistov.
Dejstvo je, da nihče ni odporen proti stresu, saj nastaja kot neizogibna posledica naših
odnosov z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki se mu moramo prilagajati (Looker &
Gregson v: Treven, 2005, str. 14), kar še posebej velja za policiste.

4.1 RAZVOJNE FAZE POLICIJSKE KARIERE
Policist v svoji poklicni karieri doživi štiri razvojne faze.
1. Faza alarma
Ta faza traja od začetka zaposlitve pa do pet let. Policist spozna policijsko delo in se
sooči z realnostjo. Vsakodnevno se srečuje z nevarnostmi, obravnava tragične
dogodke (prometne nesreče, samomori, umori, nasilje) ter se sooči tudi s preobsežno
administracijo. Policisti so v tej fazi večinoma razočarani nad delom, dvomijo v svoje
sposobnosti, primanjkuje jim samozaupanja, kar je lahko zelo stresno.
2. Faza streznitve
Traja od šest do trinajst let. Policist spozna, da ne more rešiti problemov. Postane
ciničen in nezaupljiv.
3. Faza osebnih interesov in vrednot
V ospredje pridejo osebni cilji in interesi. Občutek neuspeha izgine. Faza traja od 14
do 20 let.
4. Introspektivna faza
Po dvajsetih letih policist izkusi že veliko dogodkov in jih zna tudi laže obvladovati,
zato se počuti varnega. Stresnost dela se zelo zmanjša (Žagar, 2010, str. 11).

4.2 DEJAVNIKI POLICIJSKEGA STRESA
Policisti se pri vsakdanjih opravilih srečujejo z ljudmi, ki imajo različne težave in so storilci
raznih deviantnih pojavov. Tako se na področju prometa srečujejo s kršitelji predpisov,
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obravnavajo prometne nezgode, v katerih so osebe poškodovane ali so umrle. Na
področju kaznivih dejanj se srečujejo z žrtvami in s storilci kaznivih dejanj. Pri vseh teh
dogodkih in opravilih se od policistov zahteva zakonitost, strokovnost, odgovornost,
samostojnost, spoštljivost, komunikativnost in humanost v postopkih, kar policiste
izpostavlja različnim pritiskom, ki povzročajo stres. Policisti so izpostavljeni drugačnim
dejavnikom stresa, kot zaposleni v drugih poklicih, saj je zakonodajalec dal policistom
določene pravice, ki jih v drugih poklicih nimajo.
Med organizacijske dejavnike stresa štejemo (Sindikat policistov Slovenije, 2013):
 neustrezne prostore policijskih enot (premajhni ali neustrezno opremljeni,
tehnična nezavarovanost objektov in okolice …);
 premalo pozornosti se nameni kakovosti vodenja na vseh ravneh, kar
povzroča slabo vzdušje znotraj kolektiva, pomanjkanje opreme, delovnih in
zaščitnih sredstev, plača in nagrajevanje delovne uspešnosti nista stimulativna,
neustrezno napredovanje, neustrezno vrednotenje delovnih mest z višjo, visoko in
univerzitetno izobrazbo;
 za pridobivanje kompetenc policisti ne prejemajo plačila;
 kadrovski primanjkljaj policistov na terenu;
 slabe delovne razmere (hrup, vibracije, prah, mraz, nevarne snovi – orožje),
racionalizacija poslovanja (zamrznitev plač, neizplačevanje delovne uspešnosti,
pomanjkanje sredstev za izplačilo nadur, slabša oprema …),
 neustrezna zaščita policistov pred šikaniranjem, grožnjami.
Med specifične dejavnike stresa pa štejemo (Huselja, 2009, str. 32–33):
 kompleksno vlogo (policist ima v času službe več vlog in odgovornosti za
zakonito in strokovno delo, zagotavljanje varnosti na določenem območju,
ukrepanje zoper kršitelje in zaščita žrtev, ob določenih zakonskih pogojih pa celo
usmrtitev);
 težave s preklapljanjem med službo in domom oziroma prostim časom,
predolg ali nevsakdanji delovni čas (zaradi dela ob vikendih, dela v prostih in
prazničnih dnevih imajo policisti praviloma premalo časa za družinsko življenje, pri
čemer so še posebej izpostavljene policistke – matere);
 časovni pritisk (prisoten v številnih vsakodnevnih službenih situacijah –
interveniranje ob kršitvah javnega reda in miru, interveniranje in ukrepanje ob
družinskem nasilju, odvzemi prostosti "nevarnim" osebam, odločitve na kraju
prometne nesreče …);
 premalo spodbude in aktivne podpore (to se nanaša predvsem na ukrepanje
in zaščito policistov ob grožnjah ter njihovo "zavarovanje");
 karierni sistem (naj bi ob hierarhični organizaciji, uniformiranosti in označbah
zagotavljal pregleden in spodbuden sistem, a v okoljih, kjer to ni usklajeno, se
pojavljajo negativne posledice, ki močno vplivajo na rezultate in učinkovitost dela);
 neprijetno delovno okolje (policisti odrejajo ukaze in omejuje gibanje osebam,
kaznujejo, izrekajo globe, pripravljajo poročila in kazenske ovadbe, posegajo v
človekove pravice in svoboščine, uporabljajo prisilna sredstva, med katerimi je tudi
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strelno orožje; delo z asocialnimi osebami: duševno motene osebe, alkoholiki,
uživalci prepovedanih drog, osebe s kriminalno preteklostjo, nasilneži, teroristi);
izpostavljenost grožnjam (ta dejavnik je eden izmed najbolj stresnih, zato ni
presenetljivo, da je tako mnenje policistov kot policijskih sindikatov, da bi se
obravnavanje storilcev različnih kaznivih dejanj ter zaščitni ukrepi za policista
morali obravnavati še bolj dosledno in prioritetno, kajti policisti so tisti, ki
zagotavljajo svobodo in človekove pravice vsem državljanom);
obravnavanje tragičnih dogodkov in srečanja s smrtjo, npr. prometne
nesreče, nesreče pri delu, samomori, sumljive smrti, umori, družinsko nasilje,
nasilje nad otroci …

4.3 UKREPI ZA ZMANJŠANJE STRESA PRI POLICISTIH
Pravno podlago za zagotovitev psihološke pomoči in podpore najdemo v Zakonu o
organiziranosti in delu v policiji (ZODPol, 65. člen), ki se glasi: »Policija zagotavlja
strokovno psihološko pomoč in psihološko podporo uslužbencem policije v primeru hujših
psihičnih obremenitev pri opravljanju nalog policije. Vrste in način izvajanja strokovne
psihološke pomoči in podpore ter usposabljanja uslužbencev policije za obvladovanje
psihičnih obremenitev predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije.«
Na produktivnost in učinkovitost same organizacije, torej policije, in na storilnost policistov
vpliva zelo veliko dejavnikov. Temeljni dejavnik je zagotovo usposobljenost policistov in
njihove osebnostne kompetence. Policist bo naloge opravil strokovneje in učinkoviteje, če
bo čim bolje pripravljen na delo v stresnem okolju. Toda ne glede na odzivnost policista
na stresorje je policija tista, ki mora zagotoviti čim boljše delovno okolje.
Organizacija, kot je policija, lahko bistveno pomaga policistom pri obvladovanju stresa
predvsem z uvedbo različnih programov, ki bi pripomogli k vzdrževanju dobrega počutja
zaposlenih ter z uvedbo strategij, ki bi nadzorovale dejavnike, ki povzročajo stres. Z
ustreznimi strategijami bi lahko zmanjšali ali popolnoma odpravili izvorne stresorje ter
zmanjšali napetost v zvezi z dejavniki, kot so npr. delovne razmere, prevelika
obremenjenost, odgovornost za druge zaposlene, organizacijski dejavniki, nadlegovanje in
nasilje na delovnem mestu. Strategije, ki jih izvaja policija za zmanjšanje negativnih
posledic stresa, so predvsem: sistematski zdravstveni pregledi, programov usposabljanja s
področja komunikacije in protistresnega tečaja, mreža psihosocialne pomoči (projekt
policijskih zaupnikov).
4.3.1 PROTISTRESNI PROGRAM ZA POLICISTE
Protistresni program za policiste se v policiji izvaja že od leta 1998. Pobuda o izvedbi
protistresnega programa je prišla s strani strokovne službe za varnost in zdravje pri delu v
policiji. Nosilci programa so člani Zavoda za razvoj človekovih vrednot. Zavod deluje v
sklopu nevladne organizacije Art of living (neprofitna in humanitarna organizacija, katere
aktivnosti so usmerjene predvsem v dve smeri, in sicer za krepitev človekovih vrednot v
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družbi in pri posamezniku). Protistresni program za policiste je namenjen policistom na
vseh ravneh dela oziroma vodenja.
»Vsebina protistresnega programa za policiste je prilagojena naravi policijskega dela, pri
tem pa se upošteva okolje, v katerem policisti delajo in živijo. Udeleženci programa se
naučijo dihalnih tehnik, ki umirjajo, fizično in psihično sproščajo ter povečujejo telesno
odpornost, pospešijo izločanje toksinov iz telesa in izboljšajo krvni pretok (vzhodnjaške
tehnike, meditacija, joga, či gong). V program je vključeno tudi razgibavanje telesa s
posebnimi vajami in načinom dihanja, kar poleg boljše telesne gibljivosti povečuje moč
osredotočenosti in uravnovesi čustva« (EFT-tehnika – Emotional Freedom Techniquestehnika doseganja čustvene svobode).
Udeleženci v času usposabljanja spoznajo tudi proces samospoznavanja na duševni in
fizični ravni, meditacijo, ki pospeši sprostitev ter posebne tematske sklope, kot so:
zaznavanje stresa, odražanje stresa na fizičnem telesu, kako ravnati, ko pričakujemo
stresno situacijo, kaj lahko ukrenemo, ko dogodek povzroči stres, kako odstranimo
posledice stresa po določenem dogodku, pomen pravilne prehrane in telesne aktivnosti,
pomen sprejemanja odgovornosti v službi in doma, pojem sreče in ovire za njeno
doseganje, strpnost in sprejemanje drugačnosti, način uresničevanja notranjih
potencialov …
Vsebina programa je vedno prilagojena skupini in obravnava tiste probleme, ki policistom
povzročajo največ stresnih situacij.
4.3.2 INTERVENTNA PSIHOLOŠKA POMOČ
Psihološka interventna pomoč se v policiji izvaja od leta 2009 in zagotavlja takojšno
psihološko podporo vsem zaposlenim v primeru čustvene stiske zaradi hujših stresnih
dogodkov na delovnem mestu, kot so na primer (3. člen Pravilnika o psihološki pomoči in
psihološki podpori uslužbencem policije): dogodki, v katerih je bilo ogroženo življenje,
prisotnost pri smrti ali hujši poškodbi sodelavca, samomorilna ogroženost uslužbenca
policije ali navzočnost pri poskusu samomora ali samomoru, uporaba prisilnih sredstev, ki
ima za posledico posebno hudo telesno poškodbo ali smrt druge osebe, hujša telesna
poškodba ali huda bolezen, obravnava prometne ali druge nesreče s hudimi telesnimi
poškodbami ali smrtjo, obravnava kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter kaznivih dejanj
zoper spolno nedotakljivost, kjer so kot žrtve udeleženi otroci, osebne težave in stiske,
ogroženost uslužbenca policije ali njegovih bližnjih, kazenski postopek zoper uslužbenca
policije.
Psihološko interventno pomoč zagotavljajo štirje diplomirani univerzitetni psihologi, ki so
zaposleni na Generalni policijski upravi. Pomoč se izvaja na lokaciji, ki je najbližja lokaciji,
kjer je prišlo do hujšega dogodka. Psiholog pride na kraj dogodka najkasneje v treh urah
po pozivu, lahko pa se pomoč izvede po kriznem dogodku. Psihologi so dosegljivi 24 ur na
dan na interventno številko, in sicer se pomoč lahko izvede v obliki vodenega skupinskega
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pogovora, individualnega pogovora po telefonu ali po elektronski pošti, saj je obisk
psihologa v policiji na žalost še vedno stigmatiziran in še vedno velja za nekaj
sramotnega.
Oblike psihološke pomoči so: krizna intervencija, razbremenilni razgovor, psihološko
svetovanje, psihoterapija ter druge oblike, skladne s psihološko stroko.
Psihologi so pri izvajanju psihološke pomoči popolnoma samostojni.
4.3.3 MREŽA PSIHOSOCIALNE POMOČI (PROJEKT POLICIJSKIH ZAUPNIKOV)
Projekt policijskih zaupnikov je nadgradnja 24-urne psihološke pomoči v policiji. Temelji
na znanem modelu »PEER SUPPORT« (medsebojna podpora), ki ga uspešno izvaja
avstrijska policija in tudi FBI. Gre za metodo svetovanja, kjer ljudje s podobnimi
izkušnjami svetujejo drugi osebi. Policijski zaupniki so usposobljeni policisti, ki poleg
psihologov nudijo psihološko podporo svojim sodelavcem in so zaključili program
oblikovanja socialnih in osebnostnih kompetenc. Policijske zaupnike imenuje in razrešuje
generalni direktor policije na predlog notranje organizacijske enote generalne policijske
uprave, pristojne za zagotavljanje psihološke pomoči in psihološke podpore.
Policijski zaupniki so policisti, starejši od 28 let in imajo več kot šest let operativnih izkušenj, so komunikativni, senzibilni, zavzeti, samoiniciativni, motivirani in imajo osebno
izkušnjo iz krizne situacije. Policijski zaupniki so prostovoljci, saj opravljajo naloge v
svojem prostem času. Pri svojem delu navezujejo stike s psihologi, ki jim svetujejo glede
pomoči, lahko pa primer obravnavata skupaj.
Številka interventnega telefona, telefonske številke in elektronski naslovi psihologov in
policijskih zaupnikov so objavljeni na intranetu policije (Sindikat policistov Slovenije,
2013).
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5 INSTRUMENT IDTS

Instrument IDTS je orodje za prepoznavanje obremenitev na delovnem mestu in oceno
poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic, ki ga je razvila raziskovalna skupina
Družbeno medicinskega inštituta Znanstveno raziskovalnega centra (ZRC) Slovenske
akademije znanosti in umetnosti v sklopu projekta »Program podpore za delodajalce in
zaposlene pri odpravljanju stresa, povezanega z delom.« Zaposleni po navodilih izpolnijo
samoocenjevali vprašalnik. Ko analiziramo podatke, pridobimo vpogled, kako zaposleni
doživljajo obremenitve v svojem delovnem okolju. Orodje IDTS omogoča presojo vrste,
intenzitete in škodljivih posledic bremen, ki jih doživljajo zaposleni zaradi izpostavljenosti
različnim tveganjem v delovnem okolju. Izpostavljenost tem dejavnikom se lahko odraža
na povečani dovzetnosti zaposlenega za doživljanje poklicnega stresa in posledično
pripelje tudi do nekaterih negativnih izidov poklicnega stresa, kot so: odsotnost z dela
(absentizem), zmanjšanje učinkovitosti in storilnosti na delovnem mestu (prezentizem),
odhajanje iz delovne organizacije (fluktuacija), izgorevanje in težave pri usklajevanju dela
in zasebnega življenja. Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko delodajalci pripravijo
ustrezne ukrepe ter zagotovijo zdravo in varno delovno okolje.

5.1 POSTOPEK RAZVOJA INSTRUMENTA IDTS
Instrument IDTS so razvile raziskovalke po delfi metodi, ki predstavlja sistematiziran
postopek ocenjevanja, namenjen pridobivanju kvalitativnih in kvantitativnih informacij in
doseganju soglasja med strokovnjaki. Delfi metoda poteka v dveh fazah ali več, pri čemer
izhodišče za ocenjevanje v drugi fazi in nadaljnjih predstavljajo rezultati predhodnih faz.
Na ta način strokovnjaki dobijo povratno informacijo o mnenjih drugih strokovnjakov in
imajo možnost, da ponovno premislijo in tudi spremenijo prvotno oceno.
Razvoj instrumenta je potekal v treh fazah.
1. Oblikovanje preliminarnega nabora tveganj, povezanih s poklicnim stresom,
z absentizmom, prezentizmom, fluktuacijo, z izgorevanjem in s težavami pri
usklajevanju dela in družine
Oblikoval se je nabor 186 dejavnikov tveganj na podlagi:
 pregleda in analize mednarodnih raziskav s področja doživljanja poklicnega stresa;
 meta-analize slovenskih strokovnih in raziskovalnih publikacij od leta 2004 do
2010;
 statističnih podatkov sociodemografskih, zdravstvenih, gospodarskih in
ekonomskih gibanjih na ravni slovenskih statističnih regij od leta 2004 do 2010;
 izvedba fokusne skupine, ki so jo sestavljali strokovnjaki na področju stresa.
Pomembnost dejavnikov tveganja za razvoj absentizma, prezentizma, fluktuacije,
izgorevanja ter usklajevanja dela in družine so ocenili na lestvici od 1 (sploh ne
vpliva) do 5 (zelo močno vpliva). Na podlagi izračunanih aritmetičnih sredin in
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standardnih deviacij so po posameznih področjih oblikovali listo tveganj, ki je
vsebovala le pomembnejše dejavnike.
2. Oblikovanje končnega nabora tveganj s pomočjo spletne aplikacije
vprašalnika
23 strokovnjakov na področju stresa ter predstavnikov socialnih partnerjev (Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije) je v dveh delih izpolnilo
spletni vprašalnik, v katerem so na lestvici od 1 (sploh ne vpliva) do 5 (zelo močno vpliva)
ocenili vpliv posameznega dejavnika za razvoj absentizma, prezentizma, fluktuacije,
izgorevanja ter usklajevanja dela in družine. Dejavnike tveganja so določali na podlagi
visokih aritmetičnih sredin, nizkih standardnih deviacij ter diskriminativne veljavnosti
posameznih dejavnikov.
3. Oblikovanje instrumenta IDTS na podlagi testiranja v pilotnih podjetjih
130 dejavnikov tveganj so preoblikovali v prvoosebne trditve. Udeleženci so na
5-stopenjski lestvici ocenili, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo. Tveganja so kvalitativno
razvrstili v 17 kategorij, od katerih se 10 kategorij nanaša na tveganja, ki izvirajo iz
značilnosti dela in delovne organizacije, 7 kategorij pa na dejavnike tveganja iz
zaposlenega in okolja, v katerem živi.
4. Oblikovanje končne verzije instrumenta IDTS
Končna verzija instrumenta IDTS vsebuje 122 dejavnikov, ki so razvrščeni v 17 kategorij,
osnovanih glede na podobnost ter naravo tveganj in se povezujejo s povečano ranljivostjo
zaposlenega za doživljanje prekomernega stresa na delovnem mestu, absentizma,
prezentizma, fluktuacije, izgorelosti in težav pri usklajevanju dela in družine (Šprah, Sedlar
& Novak, 2012).

5.2 PODROČJA TVEGANJ, KI JIH OCENJUJEMO Z INSTRUMENTOM IDTS
Tabela 1: Kategorije oziroma dejavniki tveganja, ki jih lahko ocenimo z instrumentom
IDTS

Kategorija
(dejavniki tveganja)
Vsebina dela
Delovna
obremenitev/hitrost, potek
dela
Urnik dela

Opis (kakšna tveganja se uvrščajo v posamezno
kategorijo)
monotono delo, kratki delovni cikli, fragmentirano ali
nesmiselno delo, premalo zahtevno delo, velika
negotovost, stalno delo z ljudmi;
prevelika
ali
premajhna
delovna
obremenitev,
pomanjkanje nadzora nad hitrostjo poteka dela, velik
časovni pritisk, stalni časovni roki;
delo v izmenah, nepredvidljiv delovni čas, dolg delovni
čas, neprilagodljiv urnik dela, delovni čas, ki omejuje
prostočasne aktivnosti, in socialne stiske;
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Kategorija
(dejavniki tveganja)
Nadzor
Delovno okolje in delovna
oprema
Organizacijska kultura in
funkcija
Medosebni odnosi na
delovnem mestu
Vloga in odgovornost v
organizaciji
Razvoj poklicne kariere

Razmejitev zasebnega
življenja in dela
Družinske razmere
zaposlenega
Psihofizično zdravstveno
stanje zaposlenega
Osebnostne značilnosti

Odnos do dela
Dodatne obremenitve
izven dela
Skrb zase
Obremenitve kot posledica
sociodemografskih
okoliščin

Opis (kakšna tveganja se uvrščajo v posamezno
kategorijo)
majhno sodelovanje pri odločanju, pomanjkanje nadzora
nad delovno obremenitvijo, hitrostjo dela, menjavo dela;
problemi z zanesljivostjo, dostopnostjo, s primernostjo in z
vzdrževanjem ter s popravilom opreme in zmogljivosti;
slabe delovne razmere, kot so pomanjkanje prostora,
slaba osvetljenost ali prekomeren hrup;
slabo obveščanje, nizka raven podpore pri reševanju težav
in v osebnem razvoju, neopredeljeni organizacijski cilji;
družbena ali fizična izolacija, slab odnos z nadrejenimi,
medosebni nesporazum, pomanjkanje socialne podpore;
nejasnost vloge, konflikti vlog, odgovornost za ljudi;
mirovanje poklicne kariere in negotovost v zvezi z
napredovanjem, nezasluženo napredovanje ali ni
zasluženega napredovanja, slabo plačilo, negotova
zaposlitev, nizka družbena vrednost dela;
nasprotja med zahtevami dela in zahtevami zasebnega
življenja, majhna podpora družine, problemi v zvezi z
dvojno poklicno kariero;
enostarševske, večgeneracijske družine, težave v odnosih
s partnerjem in z otroki, spremembe v družini;
telesne in psihične bolezni oz. nagnjenost k tem boleznim;
nasprotovanje dela in osebnih vrednot, potrebe po
dokazovanju, perfekcionizem, strah pred napakami,
neorganiziranost,
precenjevanje
sposobnosti,
popustljivost, slabe delovne navade;
delo predstavlja pomembno vrednoto, slabo prilagajanje
spremembam pri delu, želja po dokazovanju pri delu,
neustrezno spoprijemanje s stresom pri delu;
negotove oblike zaposlitve, druga dela, dodatno
izobraževanje, finančno vzdrževanje članov družine, nega
dolgotrajno bolnih družinskih članov;
neurejen življenjski slog, nekoriščenje dopusta in
bolniškega dopusta, pomanjkanje časa zase, za prijatelje,
prostočasne aktivnosti;
slabe bivalne razmere, prenizek dohodek, slabe prometne
povezave do dela, slaba dostopnost vrtcev, zdravstvene
službe, regija bivanja.
Vir: Šprah, Sedlar & Novak (2012.)
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6 EMPIRIČNI DEL – UGOTOVITEV RAZISKAVE: STRES NA
DELOVNEM MESTU POLICISTA NA OBMOČJU POLICIJSKE
UPRAVE NOVO MESTO

6.1 ORGANIZACIJA IN ORGANIZIRANOST POLICIJE
Policija je organ v sestavi ministrstva, ki opravlja naloge, določene z zakonom. Z
uresničevanjem svojih nalog prispeva k notranji stabilnosti in varnosti v Republiki Sloveniji
ter sodeluje z drugimi subjekti, ki prispevajo k zagotavljanju nacionalne varnosti Republike
Slovenije (ZODPol, 1. in 2. člen).
Slovenska policija je z Zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998, postala organ v
sestavi Ministrstva za notranje zadeve R Slovenije in si s tem pridobila svojo samostojnost.
Zakon o policiji je urejal organizacijo in delovanje policije vse do 7. februarja 2013, ko je
stopil v veljavo nov zakon, in sicer Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol).
Zakon o organiziranosti policije torej ureja vodenje in delovanje policije, njeno
organizacijo in organiziranost. Ministrstvo je tisto, ki določa policiji razvojne,
organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za njeno delovanje, skrbi za
finančno poslovanje in investicije ter koordinira in usklajuje policijski informacijski in
telekomunikacijski sistem s sistemi drugih državnih organov. Organizacija policije je
razdeljena na tri osnovne ravni, in sicer na generalno policijsko upravo (državna raven),
policijsko upravo (regionalna raven) in na policijske postaje (lokalna raven). Sedež policije
je v Ljubljani. Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi delovanje generalne policijske
uprave in je odgovoren za delovanje celotne policije, vsakega policista in uslužbenca
policije.
Odgovornost se prenaša z državne na regionalno raven in od tam še na lokalno raven do
slehernega policista. Slovenija je razdeljena na osem policijskih uprav, ki na regijski ravni
skrbijo za varnost ljudi. Policijsko upravo vodi direktor, ki je za svoje delo odgovoren
generalnemu direktorju policije. Na območju policijske uprave so za neposredno
opravljanje nalog policije na določenem področju dela uprave ustanovljene policijske
postaje, ki jih vodijo komandirji, ki so za svoje delo odgovorni direktorju policijske uprave.
Policijske postaje so mikro raven policijske organizacije. Njihova dejavnost je neposredno
povezana z življenjskim okoljem in varnostnimi problemi ljudi, ki v tem okolju bivajo in
delajo (Kečanović, in drugi, 2006, str. 157).
Posebna metoda policijskega dela so policijske pisarne. Policija izvaja svojo dejavnost na
območju ene občine ali več, razdeljenih na policijske okoliše. Naloge policije in izvrševanje
policijskih pooblastil pa izvajajo policisti, ki so uniformirani ali neuniformirani.
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Temeljne naloge policista so (ZNPPol, 4. člen):
 varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi;
 preprečevanje, odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje
storilcev kaznivih dejanj in prekrškov;
 vzdrževanje javnega reda in miru;
 nadzor prometa in državne meje;
 varovanje določenih oseb, prostorov …

6.2 POLICIJSKA UPRAVA NOVO MESTO
Policijska uprava Novo mesto obsega območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V
notranjosti države meji na policijski upravi Celje in Ljubljano. Policijska uprava Novo
mesto meji tudi s policijskimi upravami na območju Republike Hrvaške, in sicer Karlovac,
Rijeka, Zagreb in Krapinsko Zagorska. Državna meja z Republiko Hrvaško je dolga 232,8
km. Promet poteka preko treh meddržavnih mejnih prehodov (Rigonce, Orešje in
Slovenska vas), treh mednarodnih mejnih prehodov (Obrežje, Vinica in Metlika), dveh
železniških mednarodnih mejnih prehodov (Metlika in Dobova) in desetih prehodov za
obmejni promet (Rakovec, Planina v Podbočju, Žuniči, Sodevci, Božakovo, Krmačina,
Radovica, Krasinec, Stara vas – Bizeljsko in Nova vas ob Sotli).
Območje policijske uprave je razdeljeno na devet policijskih postaj, in sicer: PP Sevnica,
PP Krško, PP Brežice, PP Šentjernej, PP Novo mesto, PP Dolenjske Toplice, PP Črnomelj,
PP Metlika in PP Trebnje. Na območju policijske uprave Novo mesto deluje tudi sedem
policijskih pisarn, in sicer Bizeljsko, Semič, Vinica, Žužemberk, Kostanjevica na Krki,
Mokronog in Šentrupert.
Policijska uprava Novo mesto ima tudi Postajo prometne policije in Postajo vodnikov
službenih psov.
V diplomski nalogi bom raziskala stresnost policistov splošnih nalog na območju celotne
uprave, torej na območju devetih policijskih postaj, saj menim, da ti policisti opravljajo
bolj stresno delo kot mejni policisti, saj so vsakodnevno izpostavljeni večjim nevarnostim
kot mejni policisti in so obremenjeni tudi z administracijo.

6.3 METODOLOGIJA IN IZVEDBA RAZISKAVE
V mesecu februarju 2014 sem opravila raziskavo o prisotnosti stresa med policisti splošnih
nalog na Policijski upravi Novo mesto. Anketirala sem policiste devetih policijskih postaj, ki
delujejo znotraj policijske uprave. Anketiranih je bilo 153 policistov splošnih nalog iz
naslednjih policijskih postaj: PP Sevnica, PP Krško, PP Brežice, PP Novo mesto, PP
Šentjernej, PP Trebnje, PP Črnomelj, PP Metlika, PP Dolenjske Toplice.
Od 153 anket sem dobila meseca maja 2014 vrnjenih 105 anket, kar znaša 68,62 %.
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Vzorec policistov je bil izbran tako, da sem anketirala samo policiste splošnih nalog, ker
sem predpostavljala, da je prisotnost stresa pri teh policistih večja, kot pri policistih, ki
opravljajo naloge na področju meje in glede na to, kdo je sploh bil pripravljen odgovarjati
na vprašanja, saj še vedno velja, da je stresnost pri policistih občutljiva tema.
Podatke za analizo raziskave sem pridobila z anketnim vprašalnikom in pri tem uporabila
metodo spraševanja. Za obdelavo rezultatov anketnega vprašalnika sem uporabila
statistično metodo za kvantitativno analiziranje podatkov. Podatke sem prikazala s
pomočjo grafov in pri tem uporabila program MS Excel.
Za izvedbo ankete sem na pristojno službo v policiji podala zaprosilo za njeno izvedbo, v
katerem sem navedla, da v diplomski nalogi ne bom uporabljala nobenih osebnih
podatkov in podatkov stopnje tajnosti.
Vprašalniki so bili razdeljeni na način, kot mi je bilo predhodno dovoljeno s strani vodstva
na policijski upravi. Ankete sem namreč poslala po navadni pošti vsem policistom splošnih
nalog na vsako izmed devetih policijskih postaj na upravi, saj elektronsko pošiljanje
ankete v policiji ni izvedljivo. Policisti namreč elektronske pošte v službi ne uporabljajo
(razen izjeme), ker bi lahko prišlo do zlorabe določenih podatkov.

6.4 PREDSTAVITEV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik (instrument IDTS), ki ga je oblikovala
raziskovalna skupina Družbenomedicinskega inštituta Znanstveno raziskovalnega centra
Slovenske akademije. Vprašalnik sem skrajšala in prilagodila obravnavanemu področju.
Anketni vprašalnik sem razdelila na dva dela (priloga 1). Prvi del vsebuje pet splošnih
vprašanj, ki zajemajo demografske podatke anketirancev. Dve vprašanji zajemata
zdravstvene težave in odsotnost z dela zaradi zdravstvenih težav. Vsa vprašanja so
zaprtega tipa, ponujenih je bilo več možnih odgovorov.
Drugi del pa vsebuje specifična vprašanja, in sicer je ponujenih 36 trditev, ki se nanašajo
na delovno mesto – na značilnosti policijskega dela, delavni čas, prosti čas, zadovoljstvo z
delom, stresne dejavnike in načine spoprijemanja s stresom. Tudi ta vprašanja so
zaprtega tipa in so bila merjenja z Likertovo 5-stopenjsko lestvico. Anketiranci so na
trditve odgovarjali:
1 – sploh se ne strinjam s trditvijo/nikoli ne velja zame;
2 – malo se strinjam/redko velja zame,
3 – srednje se strinjam/občasno velja zame;
4 – precej se strinjam/pogosto velja zame;
5 – zelo se strinjam/večinoma velja zame.
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6.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV
6.5.1 SPOL
V anketiranju je sodelovalo 105 zaposlenih iz devetih policijskih postaj, od tega 80 moških
(76,2 %) in 25 žensk (23,8 %) kot je razvidno iz grafikona 1. Glede na naravo dela je
prevladujoč položaj moških tudi pričakovan.
Grafikon 1: Spol
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6.5.2 STAROST
Samo en anketiranec med policisti je star več kot 50 let in ena anketiranka spada v
starostno skupino od 41 do 51 let. Med policistkami ni nobene policistke, ki bi bila stara
več kot 50 let. Največ anketirancev je starih od 31 do 40 let (63,8 % moških in 80 %
žensk), kar kaže, da na upravi prevladuje srednja generacija, ki je veliko bolj podvržena
stresu kot mlajša.
Grafikon 2: Starost
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6.5.3 STOPNJA IZOBRAZBE
Na policijski upravi izobrazbena struktura ni visoka, saj ima še vedno večina zaposlenih
srednješolsko izobrazbo, in sicer kar 64 moških in 16 žensk, kar znaša skupaj 76,2 % vseh
anketiranih. Med anketiranimi ni nobenega doktorja znanosti, kar je razvidno iz grafikona
3. Prav tako tudi ni nobene ženske z magisterijem oz. specializacijo.
Grafikon 3: Stopnja izobrazbe
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6.5.4 ZDRAVSTVENE TEŽAVE
Pri tem vprašanju je bilo na voljo več možnih odgovorov. Nobeden policist oziroma
policistka ni navedel samo ene zdravstvene težave.
Anketa je pokazala, da so policistke in policisti na policijski upravi zelo utrujeni. 50 %
policistov in 52 % policistk ima težave z utrujenostjo. Takšen rezultat ni presenetljiv. V
času današnje finančne krize vse manj zaposlujejo nove policiste, kar pomeni, da morajo
policisti delati preko polnega delavnega časa, kar posledično pripelje do preutrujenosti.
Dolgoročno lahko to predstavlja resnejši problem, saj utrujen policist ne more kvalitetno
opravljati dela. Utrujenost nadalje lahko povzroči veliko zdravstvenih težav. V anketi je
lepo razvidno, da ima 30 % policistov težave s spanjem in z nespečnostjo, kar je zagotovo
posledica utrujenosti.
Zelo malo policistov (7,5 %) navaja depresivnost, tesnobnost, kar je nepričakovani
rezultat, saj so policisti skupina, ki je že zaradi narave dela bolj podvržena depresiji.
Depresivnosti in tesnobnosti bi naj bile bolj podvržene ženske, vendar je raziskava
pokazala nasprotno, saj je samo ena policistka navedla tesnobnost in depresijo.
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Grafikon 4: Zdravstvene težave
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Ste bili v zadnjih dvanajstih mesecih zaradi naštetih težav odsotni z dela?
Raziskava je pokazala, da kljub utrujenosti policisti in policistke niso bili veliko odsotni z
dela, in sicer kar 48,8 % vseh anketiranih moških in 52 % vseh anketiranih žensk ni bilo
odsotnih v zadnjih dvanajstih mesecih. Če pa so že bili odsotni, je odsotnost znašala
največ 6 dni. Policisti in policistke so kljub veliki utrujenosti prisotni na delu, kar
posledično lahko pripelje do prezentizma.
Grafikon 5: Odsotnost z dela
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Nič

Na katerem delovnem mestu trenutno delate?
Največ anketiranih opravlja delo policista (46,3 % moških in 76 % žensk). Sledita delovni
mesti vodja patrulje in policist kriminalist. Zanimivo je, da pri ženskah nimamo nobene
policistke, ki bi delala kot vodja policijskega okoliša. Samo 7,5 % vseh anketiranih moških
opravljajo delo stalnega dežurnega, pri ženskah opravlja to delo samo ena policistka.
Grafikon 6: Delovno mesto
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Koliko časa delate na tem delovnem mestu (leta v policiji)?
Na policijski upravi je največ zaposlenih od 6–10 let, in sicer 41,3 % policistov in več kot
polovica policistk (56 %). Najmanj je na policijski upravi takšnih, ki so zaposleni do 5 let.
Grafikon 7: Leta v policiji

56,0

60,0

ODSTOTKI (%)

50,0

41,3

38,8

40,0

30,0
20,0

28,0
20,0

16,0

ŽENSKE

10,0
0,0
Do 5 let

MOŠKI

Od 6 – 10 let
LETA V POLICIJI

Vir: lasten

28

Nad 10 let

Za moj poklic je značilna velika odgovornost do ljudi.
Policija kot represivni organ najgloblje posega v človekove pravice, zato je policijsko delo
zelo odgovorno.
Izračunana povprečna ocena vseh odgovorov je pri policistkah 4, pri policistih pa 4,3, kar
potrjuje trditev, da je za poklic policista značilna velika odgovornost do ljudi. Kot je
razvidno iz grafikona 8, več kot polovico policistov navaja veliko odgovornost.
Grafikon 8: Za moj poklic je značilna velika odgovornost do ljudi
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Opravljam več različnih delovnih nalog hkrati, kar me obremenjuje.
Policist v času službe za zakonito in strokovno delo opravlja več vlog in odgovornosti. Že
sama narava policijskega dela zahteva od policistov opravljanje več različnih nalog hkrati,
kar lahko vpliva na policiste zelo obremenjujoče.
Izračunana povprečna ocena pri policistkah je 3,2 in pri policistih 3,9, kar potrjuje trditev.
Opravljanje več nalog hkrati precej oz. pogosto obremenjuje 33,8 %policistov in 36 %
policistk. Samo 2,5 % vseh anketiranih policistov meni, da opravljanje več nalog hkrati za
njih ni obremenjujoče.
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Grafikon 9: Opravljam več različnih delovnih nalog hkrati, kar me obremenjuje
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Moje delo je zahtevno, saj se postopki spreminjajo.
Policijsko delo je zelo raznoliko. Da lahko policist zakonito in strokovno opravlja svoje
delo, mora imeti zelo veliko praktičnega in teoretičnega znanja.
Pri tem vprašanju me je predvsem zanimalo, kako stresno vpliva na policiste nenehno
spreminjanje zakonodaje, zaradi katere se tudi postopki nenehno spreminjajo.
Več kot polovica policistov (55 %) in 40 % policistk meni, da je njihovo delo zahtevno.
Nobeden od policistov ni navedel, da delo ni zahtevno.

ODSTOTKI (%)

Grafikon 10: Moje delo je zahtevno, saj se postopki spreminjajo
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Moje delo vključuje veliko časovnih rokov v kratkem času.
Raziskava je pokazala, da morajo tako policisti kot policistke delo opraviti v zelo kratkem
času. Izračunana povprečna ocena pri policistih znaša 4,1, kar potrjuje trditev. Pri
policistkah je povprečna ocena 3,8, kar pomeni, da se policistke precej strinjajo s trditvijo.
Nobeden policist ni navedel, da njihovo delo ne vključuje veliko časovnih rokov v zelo
kratkem času.
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Grafikon 11: Moje delo vključuje veliko časovnih rokov v kratkem času
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Obseg mojih nalog je velik.
Vlada Republike Slovenije si s številnimi ukrepi prizadeva zmanjšati javno porabo in zato
delo policije že več let spremljajo številni varčevalni ukrepi, med katerimi sta tudi
reorganizacija in zmanjšanje števila zaposlenih. Policisti morajo opraviti enako delo z
zmanjšanim številom zaposlenih, zato se njihov obseg nalog povečuje. Takšni varčevalni
ukrepi se manifestirajo kot najpomembnejši organizacijski dejavniki stresa.
Več kot polovica policistov (56,3 %) meni, da je njihov obseg nalog zelo velik. Policistke s
prevelikim obsegom nalog nimajo prevelikih težav.
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Grafikon 12: Obseg mojih nalog je velik
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Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z ovirami.
Napredovanje je eden izmed pomembnih motivacijskih dejavnikov za doseganje dobrih
rezultatov. Če ni napredovanja, lahko to zelo negativno vpliva na zaposlene, kar lahko
povzroči tudi zmanjšanje kvalitete dela. Raziskava je pokazala, da ima večina policistov in
policistk težave pri napredovanju, saj se kar 40 % policistk in 36,3 % policistov srečuje z
ovirami pri napredovanju. Samo trije policisti teh težav nimajo. Nobena policistka ni
navedla, da nima težav pri napredovanju.
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Grafikon 13: Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z ovirami
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S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos.
Odnosi med sodelavci na upravi so zelo dobri, saj je raziskava pokazala, da se več kot
polovica anketiranih (53,8 % policistov in 60 % policistk) dobro razume in nimajo
napetega in konfliktnega odnosa. Samo ena policistka in en policist navajata konflikten
odnos s svojimi sodelavci.
Grafikon 14: S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos
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Nadrejeni pretirano nadzira moje delo.
Nadzor nad policisti s strani nadrejenih je nujen, a če je tega nadzora preveč, lahko to
negativno vpliva na policiste. Policisti dobijo občutek nesposobnosti oziroma dvomijo v
svoje sposobnosti in postanejo nezaupljivi do samega sebe.
Izračunana povprečna ocena pri policistih znaša 2,8 in pri policistkah 2,5, kar ne potrjuje
te trditve v celoti oz. 36 % policistov in 31,3 % policistk meni, da nadrejeni pretirano
nadzira njihovo delo le občasno.
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Grafikon 15: Nadrejeni pretirano nadzira moje delo
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Med sodelavci je veliko tekmovalnosti.
Na Policijski upravi Novo mesto ni velike tekmovalnosti med sodelavci. 44 % policistk
meni, da se tekmovalnost pojavlja le občasno. Policisti so s 33,8 % odgovorili, da je
tekmovalnost prisotna zelo redko. Samo ena policistka (4 %) in sedem policistov (8,8 %)
meni, da je med sodelavci prisotna tekmovalnost.
Tekmovalnost med sodelavci mora biti prisotna, a če je tekmovalnosti preveč, to vpliva na
medosebne odnose.
Iz te trditve lahko sklepamo, da so odnosi na policijski upravi med policisti in policistkami
dobri, kar je razvidno že iz grafa 14.

ODSTOTKI (%)

Grafikon 16: Med sodelavci je veliko tekmovalnosti
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Policija mi nudi za obvladovanje težkih situacij in težav program za
obvladovanje stresa.
Policija je v zadnjih letih veliko naredila na področju stresa pri policistih, saj se zaveda, da
je psihosocialno zdravje na delovnem mestu zelo pomembno. Zaveda se ključnih
segmentov dela, ki lahko negativno vplivajo na psihosocialno zdravje zaposlenih, med
katerimi so: organiziranost in organizacija dela v policijskih enotah, karierni sistem,
možnosti napredovanja, plača in (ne)finančne stimulacije, delovno okolje, logistična
podpora in materialno tehnična sredstva.
Izračunana povprečna ocena pri policistih je 2,6 in pri policistkah 2,7, kar trditve ne
potrjuje v celoti. Čeprav policija nudi protistresni tečaj že od leta 1998, so se policisti in
policistke največ odločali za srednjo trditev, torej da policija nudi program za obvladovanje
stresa le občasno. Zanimiv podatek je, da prav nobena policistka ni potrdila te trditve,
prav tako se je tudi samo pet policistov (6,3 %) odločilo, da jim policija nudi program za
obvladovanje stresa.
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Grafikon 17: Policija mi nudi za obvladovanje težkih situacij in težav program za
obvladovanje stresa
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Če naredim napako na delovnem mestu, ima to hude posledice (materialno ali
drugo težko popravljivo škodo).
Izračunana povprečna ocena pri policistkah je 3,3 in pri policistih 3,1, kar pomeni, da
imajo napake na delovnem mestu hude posledice le občasno. Samo 7,5 % policistov in
ena policistka (4 %) se sploh ne strinjajo s trditvijo.

35

ODSTOTKI (%)

Grafikon 18: Če naredim napako na delovnem mestu, ima to hude posledice
(materialno ali drugo težko popravljivo škodo)
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Na delu sem izpostavljen škodljivim okoljskim vplivom (hrup, vročina, mraz).
Že sama narava policijskega dela je takšna, da so policisti vsakodnevno izpostavljeni
škodljivim okoljskim vplivom, kot so hrup, vročina, mraz. Policisti delajo v delovnem
okolju, ki je zaradi značilnosti in specifičnosti prometa veliko bolj zahtevno in nevarno, kot
večina ostalih delovnih okolij. Policisti, ki nadzirajo in skrbijo za varnost v prometu, so
velikokrat ogroženi tudi s strani voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola in drugih
prepovedanih substanc.
Raziskava je pokazala, da se policisti in policistke večinoma zelo strinjajo s to trditvijo, in
sicer 52 % policistk in 38,8 % policistov meni, da so na delu izpostavljeni škodljivim
okoljskim vplivom. Samo trije policisti (3,8 %) menijo, da niso izpostavljeni škodljivim
vplivom. To so predvsem tisti policisti, ki opravljajo naloge dežurnega. Med ženskami ni
nobene policistke, ki bi se s to trditvijo strinjala.
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Grafikon 19: Na delu sem izpostavljen škodljivim okoljskim vplivom
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Moja plača je prenizka glede na vložen napor pri delu.
Primerna plača je eden izmed ključnih dejavnikov za motivacijo pri delu. Če ni ustreznega
dohodka, motivacija zaposlenih pada, s tem pa tudi kakovost in njihova storilnost.
Rezultat, ki ga kaže raziskava, je bil pričakovan, in sicer se kar 75 % policistov in 60 %
policistk zelo strinja s trditvijo, kar pomeni veliko nezadovoljstvo z plačo. Plača policistov
se je v zadnjih letih zaradi finančne krize celo zmanjšala. Prav nobeden od anketiranih ne
meni, da je plača dovolj velika glede na vložen napor.
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Grafikon 20: Moja plača je prenizka glede na vložen napor pri delu
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Moj delovni čas je nepredvidljiv (delo ponoči, prazniki, 12-urni delavnik), kar
me zelo obremenjuje, saj težko uskladim delo in družinske obveznosti.
Policisti morajo biti na razpolago 24 ur na dan in 365 dni v letu. Delovni čas policista je
nepredvidljiv, saj dela ponoči, ob vikendih in praznikih.
Raziskava je pokazala, da delovni čas zelo obremenjuje večino policistov in policistk. 45 %
policistov in 44 % policistk meni, da zelo težko uskladijo delo z družinskimi obveznostmi.
Samo trem policistom (3,8 %) in eni policistki (4,0 %) delavni čas ne povzroča težav.
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Grafikon 21: Moj delovni čas je nepredvidljiv (delo ponoči, prazniki, 12-urni delavnik),
kar me zelo obremenjuje, saj težko uskladim delo in družinske obveznosti
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Za uspešno opravljeno delo sem nagrajen (materialne nagrade, pohvale).
Če so delavci ustrezno nagrajeni za dobro opravljeno delo, so tudi bolj motivirani,
motivacija pa je pomembna pri doseganju dobrih rezultatov.
Raziskava ja pokazala, da so policistke bolj zadovoljne z nagrajevanjem kot policisti. 36 %
jih meni, da so za uspešno opravljeno delo ustrezno nagrajene. Kar 38,8 % policistov pa
se s to trditvijo sploh ne strinja.
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Grafikon 22: Za uspešno opravljeno delo sem nagrajen (materialne nagrade, pohvale)
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Reševanje delovnih sporov v moji organizaciji je neučinkovito.
Izračunana povprečna ocena pri policistkah je 2,8 in pri policistih 3, kar ne potrjuje te
trditve v celoti. Skoraj polovico anketiranih (43,8 % policistov in 40 % policistk) se
srednje strinjajo s trditvijo, kar pomeni, da je reševanje delovnih sporov neučinkovito le
občasno.
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Grafikon 23: Reševanje delovnih sporov v moji organizaciji je neučinkovito
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Na delovnem mestu sem že imel nesrečo oz. sem bil že priča resni delovni
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nesreči oz. poškodbi sodelavca.
Če primerjamo policiste in policistke, lahko vidimo, da je imelo več policistov kot pa
policistk nesrečo pri delu. Skoraj polovica vseh anketiranih policistk (44 %) še na
delovnem mestu ni imelo nesreče in niso bile priče delovni poškodbi sodelavca.
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Grafikon 24: Na delovnem mestu sem že imel nesrečo oz. sem bil že priča resni delovni
nesreči oz. poškodbi sodelavca
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V policiji je prisotna neenaka obravnava zaposlenih.
Neenako obravnavo zaposlenih lahko opredelimo kot diskriminacijo na delovnem mestu.
Posameznik se lahko znajde v neenakem položaju zaradi osebnih okoliščin, kot so spol,
starost, rasna ali etična pripadnost, narodnost, zdravstveno stanje … Neenaka obravnava
zaposlenih lahko negativno vpliva na psihofizično počutje zaposlenih in pripelje do stresa
na delovnem mestu, do konfliktov, povečuje se absentizem, zmanjša pa se tudi
produktivnost zaposlenih.
Izračunana povprečna ocena pri policistkah je 3,3 in pri policistih 3,2, kar pomeni, da se
anketirani srednje strinjajo s trditvijo. V policiji je torej prisotna neenaka obravnava
zaposlenih le občasno. Zanimiv podatek je, da samo štiri policistke (16 %) menijo, da so
neenako obravnavane. Pričakovala sem, da v policiji prihaja do neenake obravnave med
spoloma, vendar je raziskava pokazala nasprotno.

40

ODSTOTKI (%)

Grafikon 25: V policiji je prisotna neenaka obravnava zaposlenih
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Probleme dojemam kot grožnje in ne kot izzive.
Vsi ljudje v življenju potrebujemo izzive, vendar če postanejo izzivi preveliki in jih ne
moremo doseči, lahko to povzroči stres. Za nekoga je lahko problem izziv, da v nečem
uspe, kar lahko posameznika dodatno motivira za delo. Nekateri pa se problema ustrašijo,
ga dojemajo kot grožnjo kar negativno vpliva na posameznika.
Večina anketiranih policistov problemov ne dojema kot grožnje, saj se jih je večina
opredelila da se malo, srednje ali sploh ne strinjajo s trditvijo. Policistke pa so se največ
opredelile za srednjo trditev, kar pomeni, da 36 % policistk probleme doživljajo kot
grožnje občasno.
Grafikon 26: Probleme dojemam kot grožnje in ne kot izzive
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Do svoje delovne oz. zaščitne opreme težko pridem oz. je slabo vzdrževana.
V času finančne krize se vse bolj varčuje tudi na zaščitni opremi policistov. Veliko opreme
je stare in dotrajane in bi jo bilo potrebno zamenjati. Izračunana povprečna ocena pri
policistkah znaša 3 in pri policistih 3,1, kar pomeni, da so na policijski upravi Novo mesto
srednje zadovoljnih z zaščitno opremo.
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Grafikon 27: Do svoje delovne oz. zaščitne opreme težko pridem oziroma je slabo
vzdrževana
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V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje in nadlegovanje na delovnem
mestu.
Najpogosteje je nadlegovanja na delovnem mestu deležna ženska, sploh v policiji, ker še
vedno velja prepričanje, da je šibkejši spol in zato mnogi policisti in vodje ne obravnavajo
svojih sodelavk enakopravno.
Na Policijski upravi Novo mesto ni nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu, saj je
45 % policistov in 44 % policistk, kar je skoraj polovica, odgovorilo, da nikoli niso bili
deležni nasilja oz. nadlegovanja na delovnem mestu.
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Grafikon 28: V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, nadlegovanje na delovnem
mestu
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V mojem delovnem okolju med delom vidim pretresljive in neprijetne prizore.
Operativno delo policistov je že zaradi same narave dela uvrščeno med najbolj stresna
dela, saj policisti v svoji poklicni karieri doživijo veliko neprijetnih situacij in vidijo
neprijetne prizore, kar lahko vpliva na njihovo zdravje in psihofizično počutje.
Če primerjamo moške in ženske, več moških vidi pretresljive in neprijetne prizore, saj se
31,3 % policistov precej strinja s trditvijo. 32 % policistk vidi neprijetne prizore zelo
redko.
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Grafikon 29: V mojem delovnem okolju med delom vidim pretresljive in neprijetne
prizore
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Med delom imam premalo odmorov.
Odmori in počitki so opredeljeni v Zakonu o delovnih razmerjih in veljajo za vse
zaposlene, tudi za policiste, vendar je v policiji zaradi narave dela težko določiti, kdaj
točno lahko ima policist odmor. Upoštevati se mora veljavna zakonodaja, da se zagotovi
potreben počitek in odmor, ko je to mogoče.
Iz grafa je razvidno, da so policisti in policistke srednje zadovoljni glede počitkov in
odmorov, saj se je 33,8 % policistov in 32 % policistk odločilo, da se srednje strinjajo s
trditvijo oziroma da imajo premalo odmorov le občasno.
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Grafikon 30: Med delom imam premalo odmorov
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Letni dopust lahko koristim glede na svoje potrebe.
Tako policisti kot policistke lahko koristijo dopust glede na svoje potrebe, saj je raziskava
pokazala, da se 35 % anketiranih policistov in kar 48 % anketiranih policistk strinja s to
trditvijo. Samo štirje policisti (5 %) so navedli, da dopusta ne morejo koristiti glede na
svoje potrebe. Nobena policistka ni navedla, da ima probleme pri koriščenju dopusta.
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Grafikon 31: Letni dopust lahko koristim glede na svoje potrebe
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Porabim veliko časa, da pridem iz kraja prebivališča na delovno mesto.
Nekateri policisti porabijo ogromno časa, da pridejo iz kraja prebivališča na delovno
mesto, kar povzroča velike finančne stroške. Policija v času današnje finančne krize sicer
išče rešitve, kako zmanjšati potne stroške. Predlaganih je bilo ogromno predlogov, npr.
policistom, ki se vozijo iz oddaljenih krajev ponuditi službena stanovanja, uvesti 12-urni
delavnik, premestiti policiste. Izkušnje kažejo, da si večina teh policistov, ki se vozijo
daleč, želi premestitve, vendar so pri tem neuspešni. Ogromno policistov ima namreč
družine in zato preselitev predstavlja velik problem. Vsi ti problemi lahko vplivajo na
psihofizično počutje policistov.
Na Policijski upravi Novo mesto velikih težav zaradi oddaljenih policistov nimajo, saj je
42,5 % policistov in 48 % policistk odgovorilo, da ne porabijo veliko časa, da pridejo na
delovno mesto. Med anketiranimi pa so bili tudi posamezni policisti in policistke, ki pa so
oddaljeni od delovnega mesta (8,8 % policistov in 12 % policistk).
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Grafikon 32: Porabim veliko časa, da pridem iz kraja prebivališča na delovno mesto
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Počutim se tesnobno, zaskrbljeno.
Tesnoba, anksioznost ali bojazen je občutje negotovosti. Tesnoba je sestavni del hitrega
življenja, ki ga živimo danes. Veliko ljudi misli, da je tesnoba občutek povezan s težavami
z zdravjem, vendar gre pri tesnobi za nakopičen stres v telesu.
Na policijski upravi ni zaslediti, da bi imeli policisti in policistke te težave. Večina
anketiranih policistov se s trditvijo ni strinjalo oziroma so se malo ali srednje strinjali.
Samo 6,3 % policistov in 8 % policistk se počuti tesnobno in zaskrbljeno.
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Grafikon 33: Počutim se tesnobno, zaskrbljeno
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Primanjkuje mi časa za prosti čas in družino.
Policistom in policistkam na upravi primanjkuje časa za prosti čas in družino le občasno,
saj se 36,3 % policistov in 28 % policistk srednje strinja s trditvijo.
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Grafikon 34: Primanjkuje mi časa za prosti čas in družino
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Moj življenjski slog je dokaj neurejen (neredni obroki, neurejen spalni cikel,
pomanjkanje športne aktivnosti).
Življenjski slog policistov je neurejen že zaradi same narave dela in urnika, saj morajo biti
policisti na razpolago 24 ur na dan vse dni v letu. Nočno delo povzroči neurejen spalni
cikel, zaradi tega pa so lahko policisti preutrujeni, da bi se ukvarjali s športno aktivnostjo.
Vse to lahko na dolgi rok povzroči določene zdravstvene težave.
Kot je iz grafa 35 razvidno, imajo težave z neurejenim življenjskim slogom večinoma
policistke, saj se 44 % anketirani policistk zelo strinja s trditvijo. Policistom neurejen
življenjski slog ne povzroča prevelikih težav, saj se 28,8 % policistov srednje strinja s
trditvijo, kar pomeni, da imajo težave le občasno.
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Grafikon 35: Moj življenjski slog je dokaj neurejen (neredni obroki, neurejen spalni
cikel, pomanjkanje športne aktivnosti)
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Imam pogoste in dolgotrajne telesne bolečine oz. trpim za kroničnim telesnim
obolenjem.
Zaposleni na policijski upravi nimajo težav z dolgotrajnimi bolečinami oz. ne trpijo za
kroničnim telesnim obolenjem, saj je skoraj polovica policistk (48 %) in 30 % policistov
zanikalo to trditev. Samo pet policistov (6,3 %) in ena policistka (4 %) se srečuje s temi
težavami.
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Grafikon 36: Imam pogoste in dolgotrajne telesne bolečine oz. trpim za kroničnim
telesnim obolenjem
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Negativno in pesimistično gledam na rezultate svojega dela.
Policisti in policistke ne gledajo pesimistično na rezultate svojega dela. Kot je iz grafa 37
razvidno, se 36 % policistk in 31,3 % policistov ne strinja s trditvijo oziroma nikoli ne
gledajo na rezultate pesimistično. Samo ena policistka (4 %) in štirje policisti (5 %)
večinoma gleda na rezultate svojega dela pesimistično.
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Grafikon 37: Negativno in pesimistično gledam na rezultate svojega dela
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Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane zaskrbljenosti in tesnobe
sem že razmišljal o strokovni pomoči ali jo poiskal.
Policisti se vsakodnevno srečujejo s osebami, kot so alkoholiki, uživalci prepovedanih
drog, nasilneži, duševno motene osebe, obravnavajo prometne nesreče s hudimi
poškodbami, nesreče s smrtjo, intervencije s pretepi … Skorajda ni postopka, kjer ne bi
prišlo do stresnega dogodka, kar lahko ima za policiste hude posledice na dolgi rok, zato
bi bilo priporočljivo, da bi se policisti po vsakem stresnem dogodku pogovorili s
psihologom ali psihiatrom.
Raziskava kaže, da še vedno mnogo policistov ne razmišlja o strokovni pomoči in je tudi
ne poišče. Kar 43,8 % policistov in 64 % policistk je odgovorilo, da še nikoli niso
razmišljali, da bi poiskali strokovno pomoč. Samo dva policista (2,5 %) med vsemi
anketiranimi moški sta že poiskala strokovno pomoč.
Lahko bi rekli, da je vzrok za takšen rezultat predvsem to, da še vedno mnogo policistov
noče priznati, da so v stresu zaradi neprijetnih dogodkov oziroma se morda niti ne
zavedajo, dokler ne pride do nezaželenih zdravstvenih težav.
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Grafikon 38: Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane zaskrbljenosti in
tesnobe sem že razmišljal o strokovni pomoči ali jo poiskal
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Ko zbolim, običajno ne koristim bolniškega staža.
Na to vprašanje so anketiranci odgovarjali zelo različno, kar pomeni, da nekateri, ko
zbolijo, koristijo bolniško, drugi pa ne. Največ, in sicer 30 % policistov je odgovorilo, da
koristijo bolniško, če so bolni, le občasno. 28 % policistk pa nikoli ne koristi bolniškega
staža.
Grafikon 39: Ko zbolim, običajno ne koristim bolniškega staža
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Moja imunska odpornost je slaba.
Izračunana povprečna ocena pri policistkah in policistih je 2,6, kar pomeni, da je imunska
odpornost srednje dobra. 30 % policistov in 40 % policistk se jih srednje strinja s trditvijo.
Slabo imunsko odpornost ima šest policistov (7,5 %) in štiri (16 %) policistke.
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Grafikon 40: Moja imunska odpornost je slaba
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Postopki mojega dela so nevarni.
Vsak postopek, ki ga vodi policist, je lahko nevaren, saj ima opravka z različnimi
asocialnimi osebami, kar lahko zelo stresno vpliva na policiste. Policisti so v postopkih
velikokrat ogroženi. Če vzamemo za primer pijanega voznika ali voznika, ki vozi pod
vplivom prepovedanih substanc, vemo, da je takšen voznik nevaren sebi, drugim
udeležencem v prometu in tudi policistu, ki ga ustavlja, saj obstaja nevarnost, da voznik
ne upošteva prometne signalizacije in razmer na cesti, ne ustavi na znak policista, pelje
mimo ali zapelje celo proti policistu in s tem ogrozi njegovo življenje.
Večina policistov in policistk se precej in zelo strinja s trditvijo, kar pomeni, da so
postopki, s katerimi se vsakodnevno srečujejo policisti, nevarni. Samo dva policista
(2,5 %) in dve policistki (8 %) menijo, da postopki njihovega dela niso nevarni.
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Grafikon 41: Postopki mojega dela so nevarni
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Zaradi stresa, ki ga doživljam na delovnem mestu, sem že razmišljal o odhodu
iz policije.
Rezultati kažejo, da na Policijski upravi Novo mesto ni strahu, da bi policisti zaradi stresa
zapuščali policijo. O odhodu iz policije občasno razmišlja 31,3 % vseh anketiranih
policistov, kar je večji procent kot pri policistkah. 36 % policistk se sploh ne strinja s
trditvijo in o odhodu nikoli ne razmišljajo.
Grafikon 42: Zaradi stresa, ki ga doživljam na delovnem mestu, sem že razmišljal o
odhodu iz policije
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Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval preveč, zato se je porušila moja
predstava o idealnem delu.
S to trditvijo sem poskušala ugotoviti, v kakšni meri so policisti zadovoljni s poklicem, ki
ga opravljajo.
Kar 40 % policistov in 32 % policistk je srednje zadovoljnih z delom.
Grafikon 43: O delu, ki ga opravljam, sem pričakoval preveč, zato se je porušila moja
predstava o idealnem delu
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7 UGOTOVITVE RAZISKAVE

7.1 ANALIZA DEJAVNIKOV TVEGANJ ZA RAZVOJ POKLICNEGA STRESA

URNIK
DELA

NADZOR

DELOVNO OKOLJE IN
DELOVNA OPREMA

Grafikon 44: Analiza dejavnikov tveganja
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S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos

1,30 %

0,00 %

Policija mi nudi za obvladovanje težkih situacij in
težav program za obvladovanje stresa

6,30 %

4,00 %
Med sodelavci je veliko tekmovalnosti

8,80 %

8,00 %

Reševanje delovnih sporov v moji delavni
organizaciji je neučinkovito

11,30 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ŽENSKE
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MOŠKI

SOCIODEMOGRAF
SKI VIDIKI
SKRB ZASE
ODNOS DO DELA
OSEBNO
ST

Porabim veliko časa, da pridem iz kraja prebivališča
na delovno mesto

12,00 %
8,80 %
60,00 %
75,00 %

Moja plača je prenizka glede na vložen napor pri
delu
Moj življenjski slog je dokaj neurejen (neredni
obroki, neurejen spalni cikel, pomanjkanje športne
aktivnosti

44,00 %
26,30 %
48,00 %
35,00 %

Letni dopust lahko koristim glede na svoje potrebe

O delu, ki ga opravljam sem pričakoval preveč, zato
se je porušila predstava o idealnem delu
Zaradi stresa, ki ga doživljam na delovnem mestu
sem že razmišljal o odhodu iz policije

Probleme dojemam kot grožnje in ne kot izzive

Moja imunska odpornost je slaba

24,00 %
16,30 %
20,00 %
15,00 %
4,00 %
6,30 %
16,00 %
7,50 %
28,00 %
18,80 %

PSIHOFIZIČNO STANJE

Ko zbolim običajno ne koristim bolniškega staleža
Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane
zaskrbljenosti in tesnobe, sem razmišljal o strokovni
pomoči in jo poiskal

0,00 %
2,50 %

Negativno in pesimistično gledam na rezultate
svojega dela

4,00 %
5,00 %

Imam pogoste in dolgotrajne telesne bolečine oz.
trpim za kroničnim telesnim obolenjem

4,00 %
6,30 %

Počutim se tesnobno, zaskrbljeno

V mojem delovnem okolju med delom vidim
pretresljive in neprijetne prizore

ŽENSKE

20,00 %
26,30 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
MOŠKI

Vir: lasten
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8,00 %
6,30 %

Na policijski upravi Novo mesto največji problem predstavlja nezadovoljstvo s plačami
zaposlenih, saj je z njo nezadovoljnih več kot polovica policistov in policistk. Zdi se jim
prenizka glede na vložen napor. Ustrezna plača je zelo pomemben motivacijski dejavnik,
saj bodo zaposleni, ki so zadovoljni s plačo, bolj motivirani za delo in bodo delo opravili
bolj kvalitetno in učinkovito.
Velik problem za policistke predstavlja tudi neurejen življenjski slog. Policistkam
primanjkuje športne aktivnosti, težave imajo z neurejenim spalnim ciklom, motijo jih
neredni obroki hrane. Policisti teh težav nimajo, vendar pa se srečujejo s problemi pri
izrabi letnega dopusta.
Med izstopajočimi dejavniki tveganj za razvoj poklicnega stresa je vloga in odgovornost
ljudi v policiji. Če primerjamo policiste in policistke, večjo odgovornost do zagotovitve
varnosti državljanom čutijo policisti, kar je presenetljiv rezultat, saj velja splošno
razširjeno mnenje, da so ženske bolj sočutne in imajo bolj razvito intuicijo ter s tem
močnejšo skrb za druge.
Na policistke zelo stresno vplivajo škodljivi okoljski vplivi, kot so izpostavljenost hrupu,
mrazu, medtem ko policiste to ne moti.
Policisti in policistke so srednje zadovoljni z delovno in zaščitno opremo. Ker je na večini
policijskih uprav velik problem ravno stara in dotrajana oprema, sami še posebno skrb
posvečajo vzdrževanju. Kar dokazuje, da se njena življenjska doba z rednim vzdrževanjem
in predvsem z odgovornim ravnanjem lahko bistveno podaljša.
Nepredvidljiv delovni čas, kot je delo ponoči, ob nedeljah in praznikih povzroča velik stres
med policisti in policistkami, saj izredno težko uskladijo delo z družinskimi obveznostmi,
kar jih psihično obremenjuje.
Raziskava kaže, da psihično obremenjuje policiste tudi prevelik obsega nalog in nenehno
spreminjanje postopkov, medtem ko se policistke laže spoprimejo s to težavo.
Presenetljivo je, da policiste ne obremenjuje opravljanje več nalog hkrati in nimajo težav s
časovnimi roki.
Poznavanje protistresnih programov je na Policijski upravi Novo mesto zelo šibko, saj so
skoraj vsi anketirani mnenja, da policija v primeru stresnih situacij ne nudi program za
obvladovanje stresa. Posledica takšnega rezultata bi lahko bilo v prvi vrsti nepoznavanje
programov ali pa nepriznavanje samemu sebi, da takšno obliko pomoči potrebujejo.
Policija ima na voljo različno programe, zato bi morale vodje posameznih policijskih postaj
policiste s tem seznaniti, izvesti kakšno izobraževanje na to temo ter jim na njim razumljiv
način pobliže predstaviti omenjeno problematiko, tako da dobijo občutek varnosti in
zaupanja. Le na takšen način si bodo upali priznati, ne da bi pri tem razmišljali ali se celo
bali, kaj poreče njihov vodja ali sodelavec in kaj ter kako bo to vplivalo na njihovo
zaposlitev.
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Odnosi med policisti in policistkami so zelo dobri. Med njimi ne prihaja do tekmovalnosti in
konfliktov, kot tudi ni zaznati diskriminatornega obravnavanja med njimi glede na spol. Po
naravi so večinoma zaposleni moški, zato bi lahko pričakovali, da je na upravi prisotno
nasilje, nadlegovanje nad šibkejšim spolom, vendar je raziskava pokazala nasprotno.
Skoraj polovica anketiranih policistk ima težave pri razvoju svoje poklicne kariere. Pri
napredovanju se srečujejo z ovirami in za uspešno opravljeno delo so le redko nagrajene.
Psihofizično zdravstveno stanje zaposlenih na upravi je presenetljivo dobro. Policisti in
policistke zaradi stresa niso tesnobni, zaskrbljeni, žalostni ter zaradi stresa nimajo nobenih
kroničnih obolenj. S problemi se dobro soočajo, še več, vidijo jih celo kot nove izzive.

7.2 OCENA OBREMENITEV NA DELOVNEM MESTU IN Z NJIMI
POVEZANIH NEGATIVNIH POJAVOV PRI ZAPOSLENIH NA
POLICIJSKI UPRAVI NOVO MESTO
Na Policijski upravi Novo mesto zaradi zdravstvenih težav v zadnjem letu ni bilo velike
odsotnosti zaposlenih, zato ni nevarnosti pojava absentizma. Med sodelujočimi v raziskavi
v skupini moških je skoraj polovica (48,8 %) policistov takšnih, ki niso bili odsotni zaradi
zdravstvenih težav. V skupini žensk je več kot polovica (52 %) policistk izjavilo, da tudi
niso bile odsotne zaradi zdravstvenih težav.
Policistke in policisti ne razmišljajo o odhodu iz policije zaradi stresa, zato tudi ni
nevarnosti pojava fluktuacije. Samo 20 % policistk in 15 % policistov bi zaradi stresa, ki
ga doživljajo na delovnem mestu, zapustilo policijo.
Največji problem pa predstavlja utrujenost, kar posledično lahko pripelje do izgorelosti na
delovnem mestu. Več kot polovica policistov je preutrujenih (50 % moških in 52 %
žensk), kar posledično zmanjša učinkovitost in storilnost na delovnem mestu, vse to pa
vodi v prezentizem.
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8 ZAKLJUČEK

Stres je sestavni del življenja in je prisoten na vseh področjih dela. Vsakdo potrebuje
določeno mero stresa, saj stres ljudi spodbuja in motivira. Če pa je stresa preveč, se lahko
pokažejo določene motnje v zdravju posameznika. Pride do neskladja med posameznikom
in delom, kar negativno vpliva tako na posameznika kot na celotno organizacijo, v kateri
je zaposlen. Zaradi prevelike izpostavljenosti stresu se lahko pojavijo določene
spremembe v vedenju posameznika, kot so uživanje večjih količin alkohola, prepovedanih
drog, kajenje, motnje v hranjenju, kar vpliva na zdravstveno stanje. Porušeno
zdravstveno stanje zaposlenega pa lahko predstavlja za organizacijo velik strošek
(povečujejo se napake pri delu, pojav absentizma, fluktuacije …). Nihče ne more
pričakovati, da bo organizacija tista, ki bo zagotovila idealne življenjske pogoje in delo
brez stresa, lahko pa z ustreznimi sistemskimi ukrepi vpliva na določitev strategij in
izvedbo aktivnosti za zmanjšanje prisotnosti stresa na delovnem mestu. Organizacije bi se
morale bolj zavedati pomena preprečevanja stresnih situacij in uvesti metode za
preprečevanje stresa.
Splošno znano dejstvo je, da je delo policistov eno izmed najbolj stresnih že zaradi same
narave dela in postaja vse bolj resen problem v policiji, kar se zaveda tudi vodstvo.
Policija je v zadnjih letih izvedla veliko aktivnosti za izboljšanje psihofizičnega počutja
zaposlenih. Sedanja finančna kriza ter pomanjkanje proračunskega denarja pa bistveno
otežuje delo odgovornih na tem področju. Policisti so zaradi narave dela vsakodnevno
izpostavljeni stresnim dejavnikom, zato si področje psihosocialne zaščite zasluži še večjo
pozornost, kot jo trenutno ima. Menim, da bi policija morala več narediti glede ugodne
organizacijske klime. Potrebno bi bilo uvesti program usposabljanja za vodstvene delavce,
kjer bi pridobili znanja glede vodenja in ustvarjanja ugodne organizacijske klime.
Komandirji so tisti, ki naj bi skupaj s pomočniki in zaposlenimi ustvarjali ugodno delovno
klimo in medosebne odnose. Če zaposleni na delovnem mestu doživljajo konflikte in
pritiske s strani vodstva, se stres samo stopnjuje. Raziskava je pokazala, da so policisti
premalo seznanjeni s strokovno pomočjo v primeru stresnih situacij in primanjkuje jim
znanja, da bi se lahko sami uspešno zoperstavili negativnim posledicam, ki jih povzroča
stres. Policiste bi bilo potrebno spodbuditi, da pridobijo čim več kompetenc, da bi laže
prenašali obremenitve na delovnem mestu. Zelo pomembno je, da bi se policisti naučili
prepoznati stresne dejavnike, da bi prepoznali fiziološke, psihološke in vedenjske
posledice. Vse več bi se morali policisti udeleževati protistresnih tečajev, vendar
predstavlja vodstvu policije to velik problem, ker bi v času tečaja primanjkovalo policistov
za delo na terenu, zato bi bilo smiselno, da bi se določene sprostitvene tehnike, ki se jih
policisti naučijo na tečaju, naučili v sklopu praktične vadbe, kot je samoobramba, ki se na
policijskih postajah izvaja enkrat mesečno.
Velik del zaposlenih na področju policije doživlja stres na delovnem mestu, vendar ga v
splošnem doživljajo kot srednje močan, a je ta ugotovitev presplošna. Podrobneje je
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potrebno pregledati specifične dejavnike, ki zvišujejo stres. Največji vir stresa pri policistih
povzroča prevelika količina dela, preveč administracije in kratki časovni roki. Dodatno pa
obremenjuje policiste tudi prenizek dohodek glede na vložen napor, zaradi česar se
njihova motiviranost za delo zmanjšuje. Raziskava je pokazala, da tudi nepredvidljiv
delovni čas, neurejen življenjski slog in nevarni postopki ter delo s čustveno
obremenjujočimi ljudmi zelo vplivajo na psihofizično počutje policistov.
Stresa ne moremo popolnoma odstraniti iz našega življenja, vendar pa je zelo pomembno,
da se mu vsaka organizacija resno posveti, saj je stres daljnosežni problem, ki vpliva na
končni rezultat organizacije. Seveda je tudi naloga vsakega posameznika, da se uspešno
spoprime z nastalo stresno situacijo. Če želi biti posameznik čim bolj uspešen v
premagovanju stresa, mora bistveno spremeniti svoj življenjski slog (zdrava prehrana,
telesna aktivnost, joga, meditacija, hipnoza …). Seveda pa je najpomembnejše pozitivno
mišljenje. Če bomo nenehno mislili pozitivno, bomo nase zagotovo pritegnili pozitivne
stvari.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Sem Katarina Lopan, zaposlena kot policistka na Policijski postaji Sevnica. Ob delu sem
dokončala izobraževanje visokošolskega študijskega program Uprave I. stopnje v
Ljubljani. Za diplomsko delo sem se odločila, da raziščem prisotnost stresa med policisti
splošnih nalog na območju Policijske uprave Novo mesto.
»Policijski stres je bil v marsikateri državi še nedavno nazaj potisnjen ob rob, daleč od

resne, sistemske in strokovne obravnave. Glavni razlog za to je bilo prepričanje, da naj bi
bili policisti močni in trdni, da lahko prenesejo vse napore in situacije, s katerimi se pri
svojem delu srečujejo. Ampak policisti so le ljudje, ki v svoji poklicni karieri doživijo veliko
več neprijetnih situacij, kot zaposleni v drugih poklicih, kar povzroča negativne posledice
na njihovem zdravju in psihofizičnem počutju.
Živimo v okoliščinah, ko se moramo spopasti z velikimi zahtevami, ki smo jim komaj kos,
zato je stres še toliko bolj prisoten. Tako kot v vseh drugih organizacijah so tudi v policiji
prisotni organizacijski in drugi dejavniki, ki vplivajo na obremenjenost policistov. Policisti
so že zaradi same narave dela zelo izpostavljeni stresu, vendar se na žalost tega vse
premalo zavedajo.«
Pred vami je anketni vprašalnik, zato Vas prosim, da si vzamete nekaj časa in ga izpolnite,
saj mi boste s tem pomagali pri izdelavi diplomske naloge z naslovom Stres na delovnem
mestu policista na Policijski upravi Novo mesto, hkrati pa boste pripomogli, da bi policija
izvedla še več ukrepov za zmanjšanje negativnih posledic stresa in pomagala policistom,
ki so psihofizično preveč obremenjeni.
Za sodelovanje se Vam že v naprej zahvaljujem!
Lep pozdrav
Katarina Lopan
Vprašalnik – Stres na delavnem mestu policista na Policijski upravi Novo mesto

Vprašalnik instrument IDTS-orodje za prepoznavanje obremenitev na delavnem mestu in
oceno poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic (vprašalnik povzet po vprašalniku
Družbenomedicinskega inštituta, ZRC SAZU, skrajšan in prilagojen glede na obravnavano
področje).
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Označite svoje odgovore pri spodnjih vprašanjih

Spol:
a) Moški.
b) Ženski.

1. Starost
a) Od 18 do 30 let.
b) Od 31 do 40 let.
c) Od 41 do 50 let.
d) Več kot 50 let.
2. Stopnja izobrazbe
a) Srednja šola.
b) Višja šola.
c) Fakulteta, visoka šola.
d) Specializacija ali magisterij.
e) Doktorat znanosti.
3. Ali ste imeli v zadnjih dvanajstih mesecih katero od spodaj naštetih
zdravstvenih težav? (Označite vse ustrezne odgovore, ki veljajo za vas.)
a) Težave s sluhom.
b) Kožna obolenja.
c) Težave s hrbtenico.
d) Bolečine v mišicah.
e) Glavoboli, težave z vidom.
f) Bolečine v želodcu.
g) Težave z dihanjem.
h) Kardiovaskularna obolenja.
i) Poškodbe.
j) Depresija, anksioznost (tesnobnost).
k) Utrujenost.
l) Nespečnost, težave z spanjem.
m) Invalidnost.
n) Drugo.
4. Ste bili v zadnjih dvanajstih mesecih zaradi naštetih težav odsotni z dela?
Če da, koliko dni?
a) 1 do 6 dni.
b) Od 7 do 14 dni.
c) Nad 15 dni.
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5. Na katerem delovnem mestu trenutno delate?
a) Policist.
b) Vodja patrulje.
c) Policist kriminalist.
d) Vodja policijskega okoliša.
e) Stalni dežurni.
6. Koliko časa delate na tem delovnem mestu?
___ let in ___ mesecev.
Naslednje trditve se nanašajo na značilnosti policijskega dela, delavne organizacije, vas
samih in okolja, v katerem živite. Pozorno preberite vsako trditev in na lestvici od 1 do 5
ocenite, v kolikšni meri se strinjate s trditvijo. Ustrezen odgovor označite z X.
Ocene od 1–5 pomenijo:
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Sploh se ne strinjam z trditvijo/nikoli ne velja zame.
Malo se strinjam/redko velja zame.
Srednje se strinjam/občasno velja zame.
Precej se strinjam/pogosto velja zame.
Zelo se strinjam/večinoma velja zame.
1

TRDIDEV
1. Za moj poklic je značilna velika odgovornost do ljudi.
2. Opravljam več različnih delovnih nalog hkrati, kar me
obremenjuje.
3. Moje delo je zahtevno, saj se postopki spreminjajo.
4. Moje delo vključuje veliko časovnih rokov v kratkem času.
5. Obseg mojih nalog je velik.
6. Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z ovirami.
7. S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos.
8. Nadrejeni pretirano nadzira moje delo.
9. Med sodelavci je veliko tekmovalnosti.
10. Policija mi nudi za obvladovanje težkih situacij in težav
program za obvladovanje stresa.
11. Če naredim napako na delovnem mestu, ima to hude posledice
(materialna ali druga težka popravljiva škoda).
12. Na delu sem izpostavljen škodljivim okoljskih vplivom (hrup,
vročina, mraz …).
13. Moja plača je prenizka glede na vložen napor pri delu.
14. Moj delovni čas je nepredvidljiv (delo ponoči, prazniki, 12-urni
delavnik), kar me zelo obremenjuje, saj težko uskladim delo in
družinske obveznosti.
15. Za uspešno opravljeno delo sem nagrajen (materialne
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1

TRDIDEV
nagrade, pohvale).
16. Reševanje delavnih sporov v moji delavni organizaciji je
neučinkovito.
17. Na delovnem mestu sem že imel nesrečo oz. sem bil že priča
resni delavni nesreči oz. poškodbi sodelavca.
18. V policiji je prisotna neenaka obravnava zaposlenih.
19. Probleme dojemam kot grožnje in ne kot izzive.
20. Do svoje delovne oz. zaščitne opreme težko pridem oz. je
slabo vzdrževana.
21. V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, nadlegovanje na
delovnem mestu.
22. V mojem delovnem okolju med delom vidim pretresljive in
neprijetne prizore.
23. Med delom imam premalo odmorov.
24. Letni dopust lahko koristim glede na svoje potrebe.
25. Porabim veliko časa, da pridem iz kraja prebivališča na delovno
mesto.
26. Počutim se tesnobno, zaskrbljeno.
27. Primanjkuje mi časa za prosti čas in družino.
28. Moj življenjski slog je dokaj neurejen (neredni obroki, neurejen
spalni cikel, pomanjkanje športne aktivnosti).
29. Imam pogoste in dolgotrajne telesne bolečine oz. trpim za
kroničnim telesnim obolenjem.
30. Negativno in pesimistično gledam na rezultate svojega dela.
31. Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane
zaskrbljenosti in tesnobe sem že razmišljal o strokovni pomoči
ali jo poiskal.
32. Ko zbolim, običajno ne koristim bolniškega dopusta.
33. Moja imunska odpornost je slaba.
34. Postopki mojega dela so nevarni.
35. Zaradi stresa, ki ga doživljam na delovnem mestu, sem že
razmišljal o odhodu iz policije.
36. Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval preveč, zato se je
porušila moja predstava o idealnem delu.
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