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POVZETEK 

Dobro počutje v delovnem okolju in nasploh je za varno in zdravo delo zelo pomembno. Vsebina 

diplomskega dela je opis počutja prvih posredovalcev v Sloveniji, doživetja stresa in napetosti 

ter ohranjanje razpoložljivosti. Prvi posredovalci se na pomoč odzovejo vedno, pogosto pa je 

njihovo posredovanje nevzdržno napeto. Delo prvih posredovalcev (poklicni gasilci, reševalci 

NMP, prostovoljni gasilci in policisti) se med seboj, na istem posredovanju, razlikuje. Delo je za 

vsakega posredovalca drugače napeto. Počutje vseh posredovalnih enot je na meji 

obremenjenosti, ob upoštevanju standardne deviacije, so posredovalci celo preobremenjeni. 

Namen raziskave je ugotoviti razlike, ki se pojavljajo med prvimi posredovalci in predlagati 

ukrepe, s katerimi bi se počutje med posredovalci izboljšalo. Najštevilčnejši prvi posredovalci so 

prostovoljni gasilci, najpogosteje najslabše samoocenjeni pa so policisti. Reševalci NMP ne 

izstopajo v nobenem pogledu, medtem ko poklicni gasilci izstopajo v želji po zunanji psihološki 

pomoči. Prostovoljni gasilci se čutijo za svoje delo najmanj usposobljene, policisti pa so za delo 

najmanj motivirani. 

KLJUČNE BESEDE: prvi posredovalci, stres, kompetentnost, motivacija, počutje. 
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ABSTRACT 

Beneficial feeling in working environment and in general is crucial for safe and healthy work. 

The content of this diploma paper is a description of feeling of first responders in Slovenia, their 

experiencing of stress and tension, as well as their preserving of availability. First responders 

always reply to the call of help and their interventions are often unbearably tense.  

Work of first responders (professional firemen, emergency medical technicians (EMTs), 

volunteer fire department and policemen) varies already at the same intervention. Work of 

every first responder is stressful in a different way. Feeling of all responder units is on the verge 

of overload, and when paying regards to standard deviation, the first responders are even 

overburdened. The purpose of this research is to discover the differences that appear among the 

first responders and suggest measures, with which the wellbeing among the responders would 

improve. Volunteer fire department is the most numerous amongst the first responders; the 

lowest self-evaluation was most commonly given among policemen. EMTs don’t stand out in any 

respect, while professional firemen stand out in their request for outdoor psychological 

counselling. Firemen from volunteer fire department feel least qualified for their work and 

policemen are least motivated to perform theirs. 

 

KEY WORDS: first responders, stress, competence, motivation, feeling. 
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1. PREDGOVOR 

Tema diplomske naloge je obravnavanje počutja prvih posredovalcev ob posredovanju, in sicer 

na različnih intervencijah. Ob določenem dogodku se na pomoč odzovejo enote, ki so pristojne 

za sanacijo dogodka. Ob posredovanju se pogosto pojavljajo težave zaradi specifike dogodka, 

zaradi katerih se pojavijo tudi stiske pri posredovalcih, ki jih je težko razumeti, mnogokrat še 

težje dokazati. 

Varnost posredovalcev bi morala biti na prvem mestu, zato je temu namenjeno tudi to 

diplomsko delo, ki se osredotoča predvsem na ohranjanje dobrega počutja prvih posredovalcev 

in pojavljanja obremenjenosti in doživljanja stresa. 
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2. TEORETIČNE OSNOVE 

2.1. DEFINICIJE 

 Poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti ali v poklicnem jedru druge gasilske 

enote oziroma delavec, ki opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi, 

zavodu ali drugi organizaciji. (1) 

 Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskega društva. (1) 

 Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva. (1) 

 Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva 

v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, določene s 

predpisi. (1) 

 Poklicno jedro je skupina operativnih gasilcev, ki poklicno opravlja operativne naloge 

gasilstva v prostovoljni gasilski enoti, določeni z merili za organiziranje in opremljanje 

gasilskih enot. (1) 

 Prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljevanju PGD) je humanitarna organizacija, v kateri 

fizične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva 

pred požarom in drugimi nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za 

razvoj in delovanje gasilstva. Člani prostovoljnega gasilskega društva so lahko tudi 

pravne osebe, če tako določa zakon. (1) 

 Služba nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju SNMP) je sestavni del mreže javne 

zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, je 

organizirana za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju 

NMP) in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. 

(4) 

 NMP je izvajanje nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe 

ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno 

stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti. (4) 

 Reševalec je delavec v SNMP, ki opravlja dela NMP. (4) 

 Dežurna služba je posebna oblika dela v zdravstvenem zavodu, v kateri se ob praznikih, 

ob delavnikih od 20. ure do 7. ure naslednjega dne in od petka od 20. ure do ponedeljka 

do 7. ure zagotavlja zdravstveno varstvo. (4) 

 Enote A, B in okrepljena enota B (v nadaljnjem besedilu: B-ok) so organizacijske oblike 

SNMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Z ustreznimi kadri in opremo 

predstavljajo okrepljeno redno ambulantno dejavnost in dežurno službo. (4) 

 Enota A2 je oblika enote A, ki izjemoma deluje pri zdravstvenem domu ali zdravstveni 

postaji, kjer ni organizirane dežurne službe. (4) 
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 Enota C je organizacijska oblika SNMP, ki vse dni v tednu v času od 7. do 20. ure deluje 

kot PHE, v preostalem času pa kot enota B. (4) 

 Urgentni oddelek tipa H1 (v nadaljnjem besedilu: tip H1) je oddelek bolnišnice, ki v celoti 

oskrbi vsa nujna stanja. (4) 

 Urgentni oddelek tipa H2 (v nadaljnjem besedilu: tip H2) je urgentni oddelek bolnišnice, 

ki v celoti oskrbi večino nujnih stanj. (4) 

 Policist je delavec v policiji, ki opravlja naloge policije. 

 Nesreča je dogodek, pri katerem je človek poškodovan ali mrtev. (11) 

 Gorenje je eksotermna reakcija gorljive snovi z oksidantom. (12) 

 Požar je časovno in prostorsko nenadzorovano širjenje gorenja, ki se samo vzdržuje. (11) 

 Prometna nesreča je nesreča na cesti, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se 

vozilo in je v njej ena ali več oseb umrlo, bilo telesno poškodovanih ali je nastala 

materialna škoda. (20) 

 Naloge širšega pomena gasilstva so naloge zaščite in reševanja ob prometnih, 

industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših 

avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, naloge tehničnega reševanja ob 

nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter druge naloge zaščite 

in reševanja. 

 Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost 

bolezni ali odsotnost nezmožnosti za delo. Kaže se v posameznikovi zmožnosti 

neprekinjenega aktivnega prilagajanja okolju, v katerem dela in živi. (6) 

 Slabo počutje in neustrezna razpoložljivost se kažeta v slabšanju zdravstvenega stanja. 

Najprej se običajno pojavi upad duševnega in socialnega blagostanja, sledi mu upad 

telesnega blagostanja. (6) 

 Razpoložljivost je samoocena človekove zmožnosti, da opravi delo, vztraja v delovni 

situaciji brez škode za svoje zdravje, zagotavlja ustrezno učinkovitost ter zagotavlja 

varnost sebe, sodelavcev in okolja. (6) 

 Frustracija je doživetje katerekoli situacije, ki jo človek doživlja kot neobvladljivo glede 

na svoje zmožnosti, usposobljenost in lastnosti. (6) 

 Stres je doživetje, ki se pojavi v situaciji, ki je ne znamo obvladati in ji nismo kos, ker 

imamo občutek, da so naše zmogljivosti daleč preskromne glede na zahteve okolja in 

pričakovanja. (6) 

 Doživetje stresa je subjektivno doživetje razkoraka med zmogljivostmi in zahtevanim 

okoljem. (6) 
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 Psihosomatska motnja, z drugim imenom tudi psihofiziološka motnja, je stanje, pri 

katerem psihološki napori negativno/škodljivo prizadenejo fiziološko (telesno) 

delovanje do meje hude izčrpanosti. To je stanje slabega delovanja ali strukturnih 

poškodb telesnih organov, do katerega pride z neprimerno in neprostovoljno aktivacijo 

živčnega sistema in žlez z notranjim izločanjem. (21) 

 Psihosocialna pomoč je neterapevtski pristop, ki pomaga osebi, da se sooči s stresnimi 

dejavniki doma in pri delu (v službi). (22) 

 Ergonomija je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem človekovih telesnih in duševnih 

zmožnosti in ustreznim prilagajanjem delovnih obremenitev. (11) 

 Čas izvoza je čas od prejetja klica v sili, prenosa sporočila do posredovalcev in izvoza 

prvega vozila na kraj dogodka, kjer je posredovanje potrebno. 

 Posredovanje je organizirana dejavnost, pri kateri je zaradi poškodb, nevarnosti, nemoči 

potrebna intervencija prvih posredovalcev. 

 Operativne naloge so dela, ki so jih posredovalci dolžni izvajati in so zapisana v naloge 

posameznih posredovalcev. 

Bistvene operativne naloge so: 

o Gasilci – gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških 

in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in 

drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge; 

o Reševalci – nudenje NMP in prevozi; 

o Policisti – zaščita ljudi in premoženja, raziskovanje vzrokov dogodkov. 

 Prvi posredovalci so strokovno usposobljene osebe za opravljanje operativnih nalog na 

kraju nezgode. Med prve posredovalce spadajo poklicni gasilci, reševalci, prostovoljni 

gasilci in policisti. 
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2.2. ŠTEVILKA 112 

Enotno evropsko številko v sili 112 je določil ministrski svet Evropske Unije leta 1991. Uvedena 

je bila z namenom poenotenja, predvsem za lažji priklic reševalnih enot. Danes je na številko 112 

mogoče priklicati enote zaščite in reševanja ter policijo v vseh evropskih državah, prav tako pa 

tudi na Hrvaškem, Kosovu, v Makedoniji in na posameznih območjih Rusije. 

Z Evropsko direktivo 2002/22/EC (23) je bilo določeno, da so klici na številko 112 tako iz 

stacionarnih kot mobilnih telefonov povsod, kjer je številka v uporabi, brezplačni. 

Z direktivo je določeno, da mora biti na številko 112 ne glede na to, ali v državi delujejo za 

posredovalne enote tudi druge nacionalne številke klica v sili, dosegljiva: 

 nujna medicinska pomoč; 

 pomoč gasilcev; 

 nujna veterinarska pomoč; 

 pomoč jamarskih in gorskih reševalcev; 

 drugih reševalnih enot; 

 policija. 

Z direktivo je določeno tudi, da mora biti zagotovljen prikaz položaja klicatelja zaradi 

nepoznavanja lokacije klicatelja, nezmožnosti govora, nepoznavanja jezika. Od leta 2012 je 

mogoče priklicati pomoč na številko 112 s poslanim SMS sporočilom. 

Država, v kateri je v uporabi enotna evropska številka za klic v sili, naj bi državljane obveščala o 

možnosti uporabe te številke, predvsem za ljudi s posebnimi potrebami. (15) 

Postopek klica v sili mora tudi v najtežjih situacijah vsebovati naslednje elemente. 

Ob klicu na 112 povejte: 

1. KDO kliče, 

2. KAJ se je zgodilo, 

3. KJE se je zgodilo, 

4. KDAJ se je zgodilo, 

5. KOLIKO je ponesrečencev, 

6. kakšne so POŠKODBE, 

7. kakšne so OKOLIŠČINE (požar, 

nevarne snovi, poškodovane 

napeljave), kakšno POMOČ 

potrebujete. 

Ti elementi klica so ključnega pomena za aktivacijo sil zaščite in reševanja, ker je le na osnovi 

pridobljenih podatkov mogoče aktivirati potrebno število enot in opreme. 
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Postopek klica policije (113) je enak postopku klica v sili (112), če sta potrebni obe posredovalni 

službi, je priporočen le klic na številko 112, operater pa bo naprej aktiviral tudi policijo. 

Številko 112 je potrebno poklicati v primeru, da: 

 gori; 

 izteka nevarna snov; 

 je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje; 

 grozi zemeljski ali snežni plaz, 

 so pretrgane električne ali telefonske žice.

Na številko 112 je smiselno poklicati tudi ob nesreči ali povečani nevarnosti za naravne ali druge 

nesreče, prav tako tudi, če so potrebne informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, 

električno energijo, plinom, motnjah v telefonskem omrežju in informacije o stanju snežne odeje 

v visokogorju. (14) 
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2.3. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI 

Organizacija nudenja pomoči prvih posredovalcev v Sloveniji je namenjena vsem, ki se nahajajo 

na območju Republike Slovenije in so pomoči potrebni. 

Za nujne potrebe po reševalcih, gasilcih in še mnogih drugih organizacijah za posredovanje je v 

Sloveniji enotna številka 112, policijo pa je v Sloveniji mogoče priklicati poleg številke 112 tudi 

na 113, ki je nacionalna številka za klic policije ter 080 1200, ki je anonimna. 

Vse številke so za uporabnika brezplačne. 

2.3.1. GASILCI 

V Sloveniji so gasilci oziroma javna gasilska služba razdeljeni med prostovoljne in poklicne 

gasilce. Prostovoljna gasilska društva so še dodatno deljena glede na dejavnosti, ki jih operativa 

prostovoljnih gasilcev izvaja. Prostovoljna gasilska društva so tako deljena na prostovoljno 

gasilsko društvo (PGD) in prostovoljno gasilsko društvo – gasilska enota širšega pomena (GEŠP). 

Evidence o društvih vodijo gasilske zveze, ki so podrejene Gasilski zvezi Slovenije. V občini, v 

kateri deluje gasilska zveza, ki povezuje prostovoljne gasilske enote na območju te občine, 

opravlja poveljstvo gasilske zveze tudi naloge gasilskega poveljstva občine, poveljnik gasilske 

zveze pa naloge gasilskega poveljnika občine. V Sloveniji deluje 120 gasilskih zvez, vse pa so 

podrejene Gasilski zvezi Slovenije. (Slika 1) 

Slika 1: Gasilske zveze v Sloveniji 

 

Gasilska društva se, tako poklicna kot prostovoljna, delijo v teritorialne kategorije od I do VII, pri 

tem velja, da je VII. kategorija najvišja kategorija, zato je temu primerna tudi oprema in število 

operativnih gasilcev. 
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Glede na kategorijo je društvo ustrezno organizirano, zato je opremljeno s specialno gasilsko 

opremo in je primorano izvažati na dogodke v predvidenem času, aktivnih pa mora biti 

predvideno število operativcev. (PRILOGA 5) 

GE I., II. in III. kategorije se organizirajo kot prostovoljne gasilske enote, GE IV. in V. kategorije 

kot prostovoljne gasilske enote ali kot prostovoljne enote s poklicnim jedrom, GE VI. in VII. 

kategorije pa kot poklicne enote. 

Gasilske enote I. kategorije se razporedijo v gasilske enote I.a kategorije v primeru, da: 

 ne morejo zagotoviti najmanjšega predvidenega števila operativnih gasilcev, 

 so manj kot šest minut vožnje oddaljene od gasilske enote višje kategorije ali druge 

gasilske enote. 

Gasilske enote I.a kategorije izvajajo intervencije skupaj z GE višje kategorije oziroma z drugo 

gasilsko enoto na operativnem območju, ki jima je določena kot skupno operativno območje. 

V naseljih, kjer deluje več GE, se enotam, pri katerih je najmanj polovica operativnega območja 

oddaljenega od osrednje enote manj kot 15 minut vožnje z gasilskim vozilom od sedeža enote, 

kategorija zniža za eno stopnjo. (2) 

V vsaki občini se GE najvišje kategorije določi kot osrednja GE, katere izvoz prvega vozila mora 

biti v obdobju 5 minut od poziva. 

Tabela 1: Pogoji za določitev kategorije gasilskega društva 

Zahtevani teritorialni pogoj 

Naselje 

Število prebivalcev 

Tip naselja glede na gostoto in način pozidave, stopnjo 

razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske 

dejavnosti 

Pogoji za gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije 

Požarna ali eksplozijska nevarnost 

tehnološkega procesa 

Število zaposlenih 

Površina in razmestitev objektov 

Oddaljenost ustrezne gasilske enote 

Gozd Površina in vrsta gozdov 

Vodne površine Velikost in vrsta vodnih površin 

Vlada poleg osnovnih pogojev predpiše podrobnejša merila za organiziranje in opremljanje 

gasilskih enot. (2) 

Zahteve za delo prostovoljnega in poklicnega gasilca pa se med seboj razlikujejo, opredeljene so 

v Zakonu o gasilstvu. 

2.3.1.1 ZAHTEVE ZA DELO PROSTOVOLJNEGA GASILCA 

Oseba, ki želi opravljati delo prostovoljnega gasilca, mora biti stara med 18 in 63 let, če je moški 

oziroma med 18 in 55 let, če je oseba ženskega spola ter ne sme biti pravnomočno obsojena za 

kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje. 
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Oseba mora biti strokovno usposobljena za gašenje in reševanje. Opravljen mora imeti 

predpisan izpit za prostovoljnega gasilca, prav tako pa mora imeti opravljen predpisan preizkus 

znanja, psihofizičnih sposobnosti. Za delo pa mora biti kandidat za prostovoljnega gasilca 

zdravstveno sposoben. 

2.3.1.2 ZAHTEVE ZA DELOVNO MESTO POKLICNI GASILEC 

Oseba, ki želi opravljati delo poklicnega gasilca, mora imeti poleg pogojev za sklenitev delovnega 

razmerja najmanj 18 let in opravljeno srednjo tehnično ali strokovno izobrazbo. 

Prav tako, kot velja za prostovoljnega gasilca, je pogoj za opravljanje dela poklicnega gasilca tudi, 

da oseba ni pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenja, telesa in premoženja, 

opravljen pa mora imeti še predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti. 

Ob sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za prostovoljnega gasilca v 18 mesecih uspešno 

zaključiti gasilsko šolo po predpisanem programu za poklicnega gasilce, temu pa sledi še 

opravljen predpisan strokovni izpit. 

Kandidatu, ki ne zaključi gasilske šole oziroma ob ponovitvi preverjanj ponovno ne opravi 

strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi. Poklicni gasilec, ki vodi intervencijo, 

mora imeti za to najmanj višjo strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj pri opravljanju 

operativnih nalog, prav tako pa mora imeti opravljeno dodatno usposabljanje in predpisan 

strokovni izpit. 

Za poveljevanje oziroma operativno vodenje poklicne enote najvišje kategorije mora imeti oseba 

poleg splošnih pogojev opravljeno visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, pet let delovnih 

izkušenj pri poklicnem opravljanju operativnih nalog gasilstva, prav tako pa mora imeti 

opravljen predpisan strokovni izpit. Strokovni izpit mora poklicni gasilec opraviti najkasneje v 

enem letu po nastopu dela poveljnika ali operativnega vodje oziroma tudi kot predstojnik 

poklicne gasilske enote. 

Poklicni gasilci gasilsko šolo zaključijo s strokovnim izpitom, prostovoljni gasilci pa se za 

posredovanja izobražujejo v specialnostih, za določene specialnosti pa je zahtevan določen čin v 

gasilstvu in gasilski staž. 

2.3.1.3 NALOGE GASILSTVA 

Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge 

varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in 

drugih nesrečah ter ostale storitve. 

Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilskih organizacij. 

Operativne naloge ne smejo opravljati kot pridobitne dejavnosti. 

Razlika v delu med PGD in GEŠP je v tem, da GEŠP poleg osnovnih gasilskih operacij posreduje 

tudi pri nesrečah širšega pomena. 

Delo prostovoljnega gasilca GEŠP se od poklicnega gasilca bistveno ne razlikuje, razlika pa je 

opazna v številu posredovanj.  
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Slika 2: Prikaz dela operativnih gasilcev: osnovna gasilska operativna dejavnost (foto: arhiv PGD Ribnica – 
kopiranje in razmnoževanje slik brez soglasja PGD Ribnica ni dovoljeno) 

 

Slika 3: Prikaz dela operativnih gasilcev: operativna dejavnost GEŠP (foto: arhiv PGD Ribnica – kopiranje in 
razmnoževanje slik brez soglasja PGD Ribnica ni dovoljeno) 
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2.3.2. SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

2.3.2.1 SESTAVA EKIP NMP IN OBSEG DELA 

Enota A2: 

– zdravnik, 

– zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana 

medicinska sestra ali zdravstveni reševalec. 

Vsak dan v času od 7. do 20. ure se poleg redne ambulantne dejavnosti za potrebe NMP prizna 

30 % vrednosti enote v pripravljenosti (zdravnik in zdravstveni tehnik). 

Enota A: 

– zdravnik, 

– zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana 

medicinska sestra ali zdravstveni reševalec. 

Vsak dan v času od 7. do 20. ure se poleg redne ambulantne dejavnosti za potrebe NMP prizna 

30 % vrednosti enote v pripravljenosti (zdravnik in zdravstveni tehnik). 

Vsak dan od 20. do 7. ure in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 20. ure se prizna 100% 

ekipe za izvajanje NMP enote A kot dežurna služba (zdravnik in diplomirani zdravstvenik). 

Enota B: 

– zdravnik, 

– zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana 

medicinska sestra ali zdravstveni reševalec, 

– zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila. 

Vsak delavnik v času od 7. do 20. ure se poleg redne ambulantne dejavnosti za potrebe NMP 

prizna 30 % vrednosti enote v pripravljenosti (zdravnik in diplomirani zdravstvenik). 

Vsak dan od 20. do 7. ure in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 20. ure se prizna      100 % 

ekipe za izvajanje NMP kot dežurni službi (zdravnik in diplomirani zdravstvenik). 

Vse dni v letu 24 ur na dan se prizna zdravstveni tehnik – voznik nujnega reševalnega vozila kot 

redno delo. 

Enota B-ok: 

– dva zdravnika, 

– dva zdravstvena tehnika ali dva zdravstvena reševalca ali en zdravstveni tehnik ali zdravstveni 

reševalec in višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana 

medicinska sestra, 
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– zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila. 

Vsak delavnik v času od 7. do 20. ure se poleg redne ambulantne dejavnosti za potrebe NMP 

prizna 30 % vrednosti enote v pripravljenosti (zdravnik in diplomirani zdravstvenik). Vsak dan 

od 20. do 7. ure in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 20. ure se prizna 100 % ekipe za 

izvajanje NMP (zdravnik in diplomirani zdravstvenik) kot dežurna služba. Poleg tega se prizna 

vsak dan 24 ur ekipa zdravnika in zdravstvenega tehnika kot stalna pripravljenost ter vsak dan 

24 ur zdravstveni tehnik – voznik nujnega reševalnega vozila kot redno delo. 

Prehospitalna enota (PHE): 

– en zdravnik z najmanj enim letom samostojnega dela s pacienti, usposobljen v skladu z 

določbami pravilnika, 

– en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec ali višji zdravstveni tehnik ali diplomirani 

zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra, 

– en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik reanimobila. 

Vse dni v letu 24 ur dnevno se prizna 100 % ekipe za izvajanje NMP (zdravnik, diplomirani 

zdravstvenik in medicinski tehnik – voznik reanimobila). V času od 20. do 7. ure in ob sobotah, 

nedeljah in praznikih se prizna 24 ur dodatno ekipi zdravnika in diplomiranega zdravstvenika za 

izvajanje dežurne službe. 

Enota C: 

– en zdravnik z najmanj enim letom samostojnega dela s pacienti, usposobljen v skladu z 

določbami tega pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, 

– en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec ali višji zdravstveni tehnik ali diplomirani 

zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra, 

– en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik reanimobila. 

Vsak dan v času od 7. do 20. ure se prizna 100 % ekipe PHE za izvajanje NMP. Vsak dan od 20. do 

7. ure se prizna 100 % ekipe za izvajanje NMP enote B kot dežurna služba. V okviru obeh ekip za 

izvajanje NMP se prizna zdravstveni tehnik – voznik reanimobila kot redno delo. 

H1 in H2: 

– ekipo za izvajanje NMP bolnišnične urgentne službe določi minister po predlogu strokovne 

skupine, zadolžene za organizacijo bolnišničnih enot NMP. 

Naloge NMP: 

Enoti A in A2 izvajata SNMP na območju posameznega zdravstvenega doma. Enoti B in B-ok 

lahko izvajata SNMP na območju več zdravstvenih domov v skladu s mrežo SNMP. 

Enote A, B, B-ok in C zagotavljajo v času dežurne službe poleg NMP tudi neprekinjeno 

zdravstveno varstvo. V času redne ambulantne dejavnosti mora biti delo v enotah A, B in B-ok 
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organizirano tako, da se lahko ekipa za izvajanje NMP ob klicu nemudoma odzove in nudi pomoč 

pacientu. 

PHE je posebna organizacijska oblika SNMP, ki je namenjena samo izvajanju NMP. Enota C deluje 

v času od 7. do 20. ure na enak način kot PHE. 

Naloga vseh ekip NMP je, da v najkrajšem možnem času pričnejo z nudenjem prve pomoči 

pacientu, ga oskrbijo za morebiten nujni prevoz in ga v najkrajšem možnem času prepeljejo v 

javni zdravstveni zavod. 

Na območju enot A in A2 opravi nujni prevoz ekipa pristojne enote B, B-ok, PHE ali C. 

Če ekipe enote B ali B-ok ocenijo, da delo, ki ga opravljajo, presega njihove zmogljivosti oziroma 

so mnenja, da bi posredovanje močnejših enot bistveno pripomoglo k oskrbi pacienta, 

vzpostavijo stik s dispečersko službo zdravstva, ta pa naprej vključuje enote C ali PHE. (4) 
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Slika 4: Prikaz dela reševalcev NMP (foto: arhiv PGD Ribnica – kopiranje in razmnoževanje slik brez soglasja 
PGD Ribnica ni dovoljeno) 

 

Slika 5: Nujni reševalni prevoz in posledica prometne nesreče izsiljenega vozila na nujni vožnjo (foto: arhiv 
PGD Ribnica – kopiranje in razmnoževanje slik brez soglasja PGD Ribnica ni dovoljeno) 
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2.3.3. POLICIJA 

2.3.3.1 ZAHTEVE ZA DELOVNO MESTO POLICIST 

Delo v policiji prav tako kot delo v NMP in gasilstvu zahteva določene pogoje. 

Oseba, ki se zanima za delo policista v Sloveniji, mora imeti stalno prebivališče in  državljanstvo 

Republike Slovenije. 

Vsak kandidat za policista mora imeti opravljeno srednjo strokovno šolo ali gimnazijo ter 

vozniški izpit B kategorije, ne sme pa biti pravnomočno obsojen oziroma v kazenskem postopku 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pa ne sem biti 

obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot treh mesecev. Pogoj za delo v policiji je 

tudi, da oseba ni uveljavlja ugovora vesti vojaški dolžnosti. 

Poleg naštetih pogojev mora prestati določene psihofizične sposobnosti: 

Ustrezne duševne lastnosti (primerne intelektualne sposobnosti, primerne verbalne 

sposobnosti, emocionalna stabilnost, ustrezna motivacija, ustrezne osebnostne lastnosti), 

dobra fizična kondicija in vzdržljivost, 

dobre psihomotorne sposobnosti, 

odsotnost psihopatološke simptomatike, 

dobra oksiformna kapaciteta, obrambna sposobnost in strjevanje krvi, 

normalno stanje živčevja in čutil (brezhibne vidne funkcije, normalen sluh in ravnotežje, 

normalne govorne sposobnosti), obtočil, dihal, prebavil, sečil, kože, gibal z ustrezno telesno težo. 

2.3.3.2 NALOGE POLICIJE 

Naloge policije so predvsem varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, ki zajemajo 

tudi preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov. Ob odkritju 

storilcev kaznivih dejanj in prekrškov mora le-te ustrezno pridržati in izročiti pristojnim 

organom, poleg tega pa mora zbrati dokaze in raziskati okoliščine, ki bi lahko pripomogle k 

ugotovitvi premoženjske koristi. Policija mora vzdrževati javni red, nadzorovati in urejati pa 

mora javne in nekategorizirane ceste, ki so dane v uporabo za javni promet. 

Poleg našteti nalog mora policija tudi varovati meje in opravljati mejne preglede, opravljati 

naloge, ki so določene v predpisih o tujcih, po potrebi mora zagotoviti tudi varovanje določenih 

oseb, organov, objektov, delovnih mest in tajnosti podatkov, če z zakonom ni določeno drugače. 

(5) 
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Slika 6: Delo policistov po posredovanju gasilcev (foto: arhiv PGD Ribnica – kopiranje in razmnoževanje slik 
brez soglasja PGD Ribnica ni dovoljeno) 

 

Slika 7: Čakanje policista na zaključek posredovanja gasilcev in začetek opravljanja svojih nalog (foto: arhiv 
PGD Ribnica – kopiranje in razmnoževanje slik brez soglasja PGD Ribnica ni dovoljeno) 
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Slika 8: Sodelovanje vseh prvih posredovalcev. Med posredovanjem gasilcev in reševalcev policisti že 
popisujejo dogodek in so od same nevarnosti odmaknjeni. Vodja intervencije dogodek opazuje iz daljave in 
daje nadaljnja navodila. (foto: arhiv PGD Ribnica – kopiranje in razmnoževanje slik brez soglasja PGD Ribnica 
ni dovoljeno) 
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2.4. STATISTIČNI PODATKI O PRVIH POSREDOVALCIH V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 

2.4.1 GASILCI 

V Sloveniji je javna gasilska služba razdeljena na poklicno in prostovoljno osnovo. Prostovoljno 

bazo pa se deli še na prostovoljna gasilska društva (PGD) in prostovoljno gasilsko društvo - 

gasilske enote širšega pomena (GEŠP). 

Delo operativcev gasilskih enot širšega pomena se bistveno ne razlikuje od dela poklicnih 

gasilcev, saj prav tako obravnavajo prometne nesreče in nesreče z nevarnimi snovmi. 

Na področju celotne Slovenije deluje: 

 15 poklicnih gasilskih enot s skupno 708 operativnimi gasilci, od tega jih je 616 poklicnih in 

92 prostovoljnih operativcev, ki delujejo v sledečih zavodih (17): 

 Gasilsko reševalni center Ajdovščina, 

 Javni zavod za požarno, reševalno in tehnično službo Celje, 

 Helios poslovne storitve d.o.o., Center požarne varnosti Domžale, 

 Gasilsko reševalno služba Jesenice, 

 Javni zavod gasilska brigada Koper, 

 Gasilsko reševalna služba Kranj, 

 Poklicna gasilska enota Krško, 

 Nafta Lendava - poklicna Industrijska gasilska enota, 

 Gasilska brigada Ljubljana, 

 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, 

 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - gasilska enota Nova Gorica, 

 Gasilsko reševalni center (Novo mesto), 

 Gasilski zavod Ravne na Koroškem, 

 Gasilski zavod Trbovlje, 

 Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana. 

Izmed 708 zaposlenih operativcev, ki delujejo v poklicnih organizacijah, jih ima 603 opravljeno 

specialnost za tehnično reševanje in le 574 specialnost za delo z nevarnimi snovmi. 
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 29 gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) s skupno 1633 operativnimi gasilci, od tega 47 

poklicnimi: 

 PGD Bled, 

 PGD Bovec, 

 PGD Cerknica, 

 PGD Črnomelj, 

 PGD Gornja Radgona, 

 PGD Idrija, 

 PGD Ilirska Bistrica, 

 PGD Kamnik, 

 PGD Kobarid, 

 IGD Kovinoplastika, 

 PGD Kočevje, 

 PGD Litija, 

 PGD Ljutomer, 

 PGD Murska Sobota, 

 PGD Nazarje, 

 PGD Ormož, 

 PGD Postojna,* 

 PGD Ptuj, 

 PGD Radlje ob Dravi, 

 PGD Ribnica, 

 PGD Steklarna Rogaška Slatina, 

 PGD Sevnica, 

 PGD Slovenska Bistrica, 

 PGD Škofja Loka, 

 PGD Tolmin, 

 PGD Trebnje, 

 PGD Velenje,* 

 PGD Zreče, 

 PGD Slovenske Konjice. 

* prostovoljna gasilska društva s 
poklicnim jedrom. 

Izmed 1633 operativnih gasilcev GEŠP ima le 780 operativcev opravljeno specialnost za 

tehnično reševanje in le 407 specialnost za delo z nevarnimi snovmi. 

Slika 9: Območja pokrivanj GEŠP 

 



 

20 

 

 1299 prostovoljnih gasilskih društev in dodatnih 50 prostovoljnih industrijskih gasilskih 

društev s skupno 45940 operativnimi člani ter 9572 rezervnimi operativnimi člani, ki 

izvajajo predvsem primarna dela gasilske službe in preventivo z izjemami GEŠP, ki tudi 

spadajo med PGD z dodatnimi nalogami (Vulkan, 11. 4. 2012). 

Število društev po kategorijah: 

 I.a kategorija = 5, 

 I. kategorija = 785, 

 II: kategorija = 316, 

 III. kategorija = 148, 

 IV. kategorija = 38, 

 V. kategorija = 7. 

Slika 10: Območja, ki jih pokrivajo PGD 
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2.4.2 SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

V SNMP se vključuje zdravstveno osebje različnih specializacij in glede na različno organizacijo 

dela, tako v redni ambulanti, dežurstvu ali v enoti NMP, odvisno od tipa enote NMP. 

Dolžni so se vključevati vsi zdravniki razen ginekologov. Natančnega števila delavcev v SNMP 

tako ni bilo mogoče pridobiti. 

2.4.3 POLICIJA 

Na področju Slovenije deluje 8 policijskih uprav, pod okriljem uprav pa so še številne policijske 

postaje, ki jih je skupaj 110: 

 Policijska uprava Celje (17 PP), 

 Policijska uprava Koper (15 PP), 

 Policijska uprava Kranj (10 PP), 

 Policijska uprava Ljubljana (21 PP), 

 Policijska uprava Maribor (17 PP), 

 Policijska uprava Murska Sobota (8 PP), 

 Policijska uprava Nova Gorica (8 PP), 

 Policijska uprava Novo mesto (14 PP). 

Slika 11: Območja policijskih uprav v RS 

 

 

 

V policiji je bilo zaposlenih na dan, 1. 10. 2011, 8852 oseb, od tega jih je 7666 policistov (od tega 

5945 uniformiranih), 885 kriminalistov in 91 pripadnikov Specialne enote. (16) 
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2.5. FINANCIRANJE 

2.5.1 GASILCI 

Finančni viri gasilstva so: 

 proračun Republike Slovenije in občine; 

 sredstva zavarovalnic in gospodarskih družb; 

 dohodki iz lastnih dejavnosti; 

 prispevki, darila in volila fizičnih in pravnih oseb. 

V skladu z Zakonom o gasilstvu se financirajo iz naštetih virov tudi vse dejavnosti gasilskih 

društev in zvez, ki so pomembne za razvoj gasilstva. Poleg naštetih virov mora vsak pošiljatelj 

pošte v notranjem in mednarodnem poštnem prometu vse pošiljke, razen knjig, časopisov in 

revij v mesecu požarne varnosti (oktober) plačati prispevek Gasilski zvezi Slovenije. 

Namen prispevka je izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva ter spodbujanje mladine za 

delo v gasilstvu. Višino prispevka ter vso manipulacijo s plačevanjem in oprostitvijo plačila 

določi vlada. 

Gasilske enote širšega pomena pa so za opravljanje nalog, ki so opredeljene kot naloge širšega 

pomena, sofinancirane s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. (1) 

2.5.2 SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije letno 

ovrednoti program NMP ob upoštevanju sestave ekip. Pri vrednotenju programa NMP se 

upošteva mreža in obseg storitev in meril, ki veljajo za sklepanje pogodb med zavodi in Zavodom 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Zavodi, pri katerih je organizirana dejavnost NMP, vodijo ločeno knjigovodstvo za pridobivanje 

in porabo sredstev za potrebe SNMP, prav tako pa so ločena tudi vsa javna sredstva, ki jih zavodi 

pridobijo v namen NMP. 

Usposabljanje ekip se zagotovi s sredstvi iz državnega proračuna, prav tako pa so financirana 

oziroma sofinancirana usposabljanja, izobraževanja, raziskovalne in druge naloge, ki so 

potrebne za razvijanje sistema NMP. Predloge programov usposabljanj pripravi delovna 

skupina, ki je ustanovljena s sklepom ministra v sodelovanju s strokovnimi združenji in 

organizacijami za urgentno medicino, ki delujejo v javnem in splošnem interesu. Programe 

obravnava RSK za urgentno medicino in ministrstvu za zdravje predlaga njihovo izvedbo. Prav 

tako se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za izdelavo in izvedbo vsebinskih in 

aplikacijskih programov ter nakup opreme za zagotavljanje razvoja in sistemskih rešitev na 

področju informacijske tehnologije. 

Ministrstvo za zdravje krije tudi stroške, ki nastanejo z izvajanjem rednih in izrednih nadzorov. 

(4) 
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2.5.3 POLICIJA 

Policija ter vsa izobraževanja in nakupi v zvezi s policijskim delom so v celoti financirani iz 

državnega proračuna in so vnaprej določeni. Nakupi policijske opreme se opravijo preko javnih 

razpisov, medtem ko so izobraževanja vnaprej določena oziroma se izvajajo po potrebi in 

predhodnem načrtovanju izobraževanj in usposabljanj. 
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2.6. POJAV STRESA in POSLEDICE 

Delo posredovalcev ni monotono, saj je vsako posredovanje drugačno, zaradi česar je lahko 

toliko bolj obremenjujoče, saj se posredovalci na delo ne navadijo. Določenem dogodek, katerega 

posredovalci v teoriji obvladajo, lahko v praksi povzroči veliko napetosti, saj so okoliščine 

mnogokrat nepričakovane. V uporabi je veliko materialov, pojavljajo pa se tudi spremembe v 

delovnem okolju, s katerimi posredovalci pogosto niso seznanjeni, kar napetost še dodatno 

poveča. Napetost je možno zmanjšati z ustreznimi usposabljanji, če se o napetosti govori 

oziroma je posledice napetosti moč opaziti. Človek mora vedno znova usklajevati zahteve med 

delovnim in življenjskim okoljem. Kadar mu to ne uspe, situacijo doživlja kot frustracijo, ki je 

toliko bolj intenzivna, kolikor večji je razkorak med zahtevami dela in okolja ter človekovimi 

lastnostmi in zmogljivosti. Kadar je določena situacija neobvladljiva, oziroma ima človek 

občutek, da ji ni kos, pride do doživetja stresa. (6) 

Za doživetje stresa je mnogo vzrokov, ki jih grobo delimo v zunanje in notranje. Vsak 

posameznik se drugače odzove na doživetje stresa. Stresne odzive tako ločimo na fiziološke, 

hormonske in vedenjske. 

Zunanji vzroki pri doživetjih stresa so pogosto delo, še posebno, kadar oseba ni dovolj 

usposobljena za opravljanje dela, poleg tega pa mora nositi breme odgovornosti ali pa je delo 

preobsežno. Prav tako kot samo delo, so pomemben dejavnik tudi odnosi med zaposlenimi na 

isti ravni ali hierarhiji. Takrat se pojavljajo spori, izkoriščanja, aroganca. Doživetje stresa je 

odvisno tudi od pogojev dela in tehnologije. (6) 

Notranji vzroki pa so predvsem v slabi podobi o sebi, osebnostnih lastnosti (negotovost, 

občutljivost, starost), kompetencah (neznanju) ter zdravstvenem stanju (težave s spanjem). 

2.6.1 REAKCIJE NA DOŽIVET STRES 

2.6.1.1 FIZIOLOŠKE REAKCIJE: 

 Porast krvnega tlaka, 

 Porast srčne frekvence, 

 Porast ravni holesterola v krvi, 

 Upad imunske odpornosti, 

 Čezmerno potenje in suha usta, 

 Motnja apetita, 

 Slabost, 

 Bruhanje ali driska, 

 Pogostejše potenje. 
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Zaradi fiziološkega odziva je človeku omogočen trenuten pobeg iz stresne situacije. Z zamikom 

se pojavi hormonska reakcija, ki se pojavi kasneje kot pri fiziološkem odzivu. Pri tem se izloča 

hormon kortizol iz nadledvične žleze, poveča se vsebnost krvnega sladkorja, aminokislin in 

maščobnih kislin. 

2.6.1.2 PSIHIČNE REAKCIJE 

Sprememba počutja in razpoložljivosti se posledično kaže v spremembi vedenja. Reakcije na 

doživet stres bodo različne, glede na osebnostni tip. 

Reakcije pri osebnostnemu tipu A: 

 Razburjenje; 

 razdražljivost; 

 hiperaktivnost; 

 neobvladljiva jeza. 

Reakcije pri osebnostnemu tipu B: 

 Izčrpanost; 

 pretirana utrujenost; 

 depresiven občutek; 

 zaspanost; 

 nejevolja; 

 dolgočasje; 

 izgorelost in nemoč; 

 potrtost; 

 žalost; 

 pretirana zaskrbljenost za telesno zdravje; 

 nenehno preverjanje vsega; 

 beg v izolacijo; 

 nenehno razmišljanje o krivdi oziroma kdo je kriv za nastalo situacijo. 

Pri osebah, ki reagirajo na doživet stres aktivno (tip A), vpliv doživetega stresa ne povzroča 

okvar zdravja, medtem ko pri pasivni reakciji (tip B) učinek doživetega stresa prizadene tako 

posameznika kot njegovo zdravje. Tip A je za okolico nesprejemljiv, zato je socialno izoliran, tip 

B pa je okolici neopazen in vodi v pasivizacijo. 
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Najmočnejši vzrok za doživetje stresa je doživetje izgube (smrt, ločitev, razdor), sledijo pa mu 

hujše bolezni in hujše spremembe v življenju. Pri prvih posredovalcih se stresne situacije 

pojavijo, saj se pogosto srečujejo ravno s poškodbami in smrtmi ob posredovanju. Gasilci morajo 

mnogokrat z uporabo orodja priti do ponesrečenega, ki ga lahko dlje časa gledajo in se celo 

postavijo v njegovo vlogo. SNMP pogosto obravnava poškodbe in bolezni, ki lahko vodijo v hujše 

posledice, policisti pa imajo tako kot SNMP in gasilci opravka s poškodbami, ko obravnavajo 

dogodek in si med obravnavo pogosto ponavljajo potek posredovanja in sodeč po posledicah 

tudi, ker poizkušajo opredeliti možnost vzroka. 

Vsem posredovalcem je skupno, da mnogokrat na dogodek niso pripravljeni oziroma niti 

usposobljeni, zato so velikokrat pod še večjim pritiskom zaradi strahu, da bodo naredili napako 

in situacijo še poslabšali. 

2.6.2 SPREMEMBE VEDENJA ZARADI VPLIVA DOŽIVETEGA STRESA 

Kadar pri osebi opazimo samouničevalno vedenje, še posebej uporabo psihoaktivnih snovi, 

pretirano kajenje, neustrezne prehranske navade (nažiranje, neješčnost) ali beg v virtualni svet, 

lahko to povezujemo z doživetjem stresa. 

Pozornost je potrebno nameniti tudi učinkovitosti pri delu, saj se le-ta lahko opazno spremeni,  

pri čemer se poslabša kvaliteta, zmanjša se obsega dela, poleg tega pa se število nezgod poveča. 

Spremeni se tudi splošno vedenje, še posebej opazno je umanjkanje pri delu, razdiralno vedenje 

in spremembe vedenja v domačem okolju. 

2.6.3 OBVLADOVANJE STRESA 

Raven doživetega stresa je odvisna od zunanjih dejavnikov, psihofizične kondicije in osebnih 

stališč osebe. V taki situaciji se znajde vsak, prav tako pa je lahko ista situacija za nekatere bolj 

stresna, za druge spet manj. 

Kljub temu, da so najbolj stresne situacije tiste, ki prizadenejo osebo in njegove bližnje osebno, 

se stresne situacije vedno bolj pojavljajo in povezujejo z dogajanji na delovnih mestih. 

Rezultat analiz inštituta za znanost in tehnologijo iz Manchestra (6, 13) je sledeč: 

1. rudar; 

2. policist; 

3. paznik v jetnišnici; 

4. gradbeni delavec; 

5. pilot; 

6. novinar; 

7. propagandist; 

8. zobozdravnik; 

9. igralec; 

10. zdravnik; 

11. medicinska sestra; 

12. reševalec; 

13. gasilec. 

Pri čemer velja, da je delo rudarja najbolj stresno delo.  
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Rezultati obravnavajo tudi prve posredovalce, zato je smiselno omeniti, da je delo prvih 

posredovalcev sodeč po rezultatih zelo stresno. Delo policista je na drugem mestu zato, ker so 

policisti dnevno v neprijetnih, pogosto nevarnih situacijah, poleg vsega pa jih ljudstvo obravnava 

negativno za razliko od gasilcev in reševalcev. 

Čeprav so gasilci pogosto v mnogo bolj nevarnih situacijah, reševalci pa morajo nositi breme 

odgovornosti in skrbi za sočloveka, sta deli splošno sprejeti v okolju, kar je za delavce pozitivno. 

Počutje policistov bi bilo bistveno boljše, če bi se javnost bolj zavedala pomena njihovega dela in 

ga bistveno cenila. (6,13) 

2.6.4 PSIHOSOMATSKE BOLEZNI 

Psihosomatske bolezni so odraz psihosomatskega reagiranja na konflikt, pri čemer je izzvana 

napetost, ki pa je posameznik ne zazna. Ker je potisnjena na podzavestno raven, postane 

fiziološko orodje, ki s pomočjo avtonomnega živčnega sistema kaznuje telo, osebnost in zavest. 

Zaradi kroničnih fizioloških motenj in ponavljajočih pritiskov pride do dejanskih sprememb in 

okvar organov (6). 

2.6.4.1 VRSTE PSIHOSOMATSKIH BOLEZNI 

 Motnje v delovanju ščitnice; 

 revmatoidni artritis; 

 ulkus; 

 esencialna hipertenzija; 

 kolitis; 

 nevrodermitis; 

 bronhialna astma. 

2.6.4.2 NAJPOGOSTEJŠI PSIHOSOMATSKI OBRAMBNI MEHANIZMI 

 Projekcija; 

 zanikanje; 

 premeščanje; 

 projektivna identifikacija; 

 somatizacija. 
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2.6.4.3 POJAVLJANJE PSIHOSOMATSKE BOLEZNI 

Psihosomatske bolezni se pojavljajo v dveh fazah. 

V prvi fazi se pojavijo psihonevrotski simptomi, ki so hkrati alarm, da s človekom nekaj ni v redu, 

situacije, v kateri se je znašel, pa ni zmožen obvladati. 

V drugi fazi , ki je hkrati kritična faza, se pojavijo telesni simptomi, psihonevrotski simptomi pa 

se umaknejo v ozadje. 

2.6.5 RAZPOLOŽLJIVOST 

Za varno in zdravo delo je pomembna razpoložljivost, ki vpliva na človekovo vedenje in 

učinkovitost delovanja sistema v celoti. Razpoložljivost je samoocena človekove zmožnosti, da 

delo opravi, pri delu vztraja brez škode za svoje zdravje, še vedno pa zagotavlja ustrezno 

učinkovitost brez nevarnosti zase, sodelavce in okolico. Razpoložljivost je samoocena zmožnosti 

realizacije svojih sposobnosti, znanj in motivacije glede na trenutno psihofizično kondicijo v 

realni situaciji. (6, 13) 

2.6.5.1 PSIHOFIZIOLOŠKE OSNOVE RAZPOLOŽLJIVOSTI 

Razpoložljivost vpliva na vedenje človeka, na samo razpoložljivost pa vplivajo delavčeva 

motivacija, zmogljivost, stališča, zato na vedenje človeka vplivajo človekova spočitost, zagnanost, 

pripravljenost, prav tako pa tudi utrujenost, zasičenost, naveličanost. 

2.6.5.2 METODE ZA OCENJEVANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI 

V uporabi po svetu je več tehnik samoocenjevanja: 

 Lestvice z 2 stopnjama (premalo občutljive, zabrišejo majhne razlike); 

 lestvice s 3 stopnjami (poudarjena težnja k sredini); 

 lestvice s 5 stopnjami (uporabne dnevno, zato odraslemu človeku ne predstavljajo večjih 

težav); 

 lestvice s 7 stopnjami (zahtevnejše, zato zahtevajo večjo stopnjo usposobljenosti 

samoocenjevalca. Potrebno je znati razločiti toliko ravni istega doživetja). 

Za širšo uporabnost je najbolj smiselna 5-stopenjska lestvica samoocenjevanja. Večini 

ocenjevanje s 5 stopnjami ne dela večjih problemov, saj se dnevno srečujejo s takim načinom 

ocenjevanj (šola). 
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2.6.6 PSIHOSOCIALNA POMOČ 

Delo prvih posredovalcev je načeloma zelo naporno, tako fizično kot tudi duševno. Fizično moč 

in kondicijo je mogoče s telesno vadbo izboljševati takoj, ko je opazno pomanjkanje. To se vidi 

pri naporih kot zadihanost in nemoč. Duševne težave pa se večinoma, še posebej če znakov težav 

ne poznamo, tudi spregleda. Ob pojavi stresa je bistvenega pomena, da se osebi ne pusti, da bi se 

zaprla vase. Potrebno se je z njo pogovoriti, ji svetovati oziroma pomagati pri iskanju strokovne 

pomoči. 

Med prvimi posredovalci imajo nekateri urejeno psihosocialno pomoč. Še vedno pa ta pomoč 

peša pri prostovoljnih društvih, ki se srečujejo z zelo stresnimi situacijami, pomoči nimajo 

oziroma jo imajo le samoiniciativno ter po navadi samoplačniško. 

Razlogov za neiskanje ustrezne usmerjene pomoči je več, pogosti pa so: 

 Oseba ne opazi pojave doživetega stresa; 

 oseba se sramuje tega, da bi potrebovala pomoč; 

 oseba se ne znajde pri iskanju pomoči; 

 oseba se pomoči odreka in išče alternativo. 

2.6.6.1 GASILCI 

5. člen pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev predvideva za 

poklicnega gasilca psihološki pregled le ob prvem zdravniškem pregledu. 

Ob slabšanja duševnega stanja tega ni moč strokovno ugotoviti, izjemoma le, če bi gasilec sam 

želel na ponovni psihološki pregled oziroma bi izrazil željo po psihološki pomoči. 

V Sloveniji zaenkrat še ni nobenega pravnega akta, ki bi določal kakršnokoli pomoč v duševni 

stiski, ki jo posredovalci lahko doživijo. Prav tako pa nimajo gasilci nikakršnih strokovnih 

izobraževanj o premagovanju stresa in stresnih dejavnikov. 

Ker je v Sloveniji tema psihosocialne pomoči tabu, posredovalci pa pogosto niso seznanjeni z 

nevarnimi posledicami doživetja stresa, prav tako pa ne o samih simptomih pojava stresa, se v 

veliki večini za tako pomoč ne odločajo. 

Po navedbah gasilske brigade Ljubljana imajo občasno nekakšne psihološke delavnice, vendar 

jih delavci ne jemljejo resno. 

2.6.6.2 NUJNA MEDCINSKA POMOČ 

Ministrstvo za zdravje nima nobenih podatkov o psihosocialni pomoči, poleg tega pa v dostopnih 

virih nikjer ni omenjeno, da so reševalci NMP upravičeni do tovrstne pomoči. (19) 
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2.6.6.3 POLICIJA: 

Policisti so po Pravilniku o policijskih pooblastilih upravičeni do psihosocialne pomoči kadar to 

sam želijo, oziroma, če je policist uporabil prisilna sredstva in je bil rezultat uporabe 

huda/posebno huda poškodba druge osebe ali celo smrt ter poškodba sebe. Ob dogodkih, kjer ni 

prišlo do uporabe prisilnih sredstev, vseeno pa so bile hude poškodbe ali smrt, pravilnik nikjer 

ne določa, da je policist upravičen do psihosocialne pomoči, razen če to sam želi. 

2.6.7 HUMANIZACIJSKI UKREPI 

Humanizacijski ukrepi so posredovanja v delovno okolje in organizacijo in so namenjeni 

zagotavljanju višje ravni varnosti posameznika, njegovih sodelavcev in delovnega okolja, hkrati 

pa so pomembni za vzdrževanje stabilne ravni razpoložljivosti. 

Med humanizacijske ukrepe štejemo sledeče elemente: 

 Ergonomske izboljšave; 

 tehnološke izboljšave; 

 organizacijske izboljšave; 

 kadrovske izboljšave.

Za izboljšano delovno okolje so pomembni vsi elementi, vendar so zaradi narave dela 

posredovalcev najpomembnejše ergonomske izboljšave, saj z njimi lahko dosežemo zmanjšanje 

doživete napetosti psihičnih obremenitev. (6, 13) 
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3. CILJI IN NAMEN RAZISKAVE 

Namen raziskave je ugotoviti počutje prvih posredovalcev, intenziteto prizadetosti, njihova 

stališča do psihosocialne pomoči kot zaščitnega humanizacijskega ukrepa ter razlike, ki se 

pojavljajo med njimi v počutju, uporabi ukrepov in samem delu. Poleg psihosocialne pomoči kot 

humanizacijskega ukrepa je namen raziskave tudi predlaganje drugačnih humanizacijskih 

ukrepov. 
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4. HIPOTEZE 

H1:  Vsebina dela posredovalca vpliva na običajno razpoložljivost. 

H2:  Vsebina dela posredovalca vpliva na razpoložljivost med posredovanjem. 

H3:  Med različnimi posredovalci so razlike v razpoložljivosti glede na doživeto 

obremenjenost. 

H4:  Vsebina dela posredovalca vpliva na običajno doživetje stresa. 

H5:  Vsebina dela posredovalca vpliva na doživetje stresa med posredovanjem. 

H6:  Med različnimi posredovalci so razlike v doživetem stresu glede na obremenjenost. 

H7:  Med običajno razpoložljivostjo in običajno doživetim stresom obstajajo razlike. 

H8:  Med razpoložljivostjo in doživetim stresom med posredovanjem obstajajo razlike. 

H9:  Med posredovalci so razlike v samooceni kompetentnosti. 

H10: Možno je jasno določiti najbolj napeto vrsto posredovanja. 

H11: Med posredovalci so razlike v potrebi po zunanji pomoči. 

H12: Možno je jasno identificirati najbolj želene oblike pomoči. 

H13: Med doživetjem stresa in potrebo po zunanji psihološki pomoči obstaja povezava. 

H14: Med temeljnim vzrokom napetosti in počutjem obstaja povezava. 
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5. METODA 

5.1. OPIS VZORCA 

Vzorec je sestavljen iz 375 naključno izbranih posredovalcev (poklicni gasilci, reševalci NMP, 

prostovoljni gasilci, policisti) od 18 do 63 leta, od tega je 329 moških in 46 žensk (Tabela 2), ki 

so izpolnjevali spletni oziroma natisnjen vprašalnik, med obema vprašalnikoma ni bilo razlik v 

vprašanjih, manjša razlika je bila le v obliki. 

Tabela 2 prikazuje povprečno starost posredovalcev s standardno deviacijo ter modusom. 

Najvišja povprečna starost je pri policistih, najnižja pa pri prostovoljnih gasilcih. Tabela 

prikazuje tudi izobrazbo posredovalcev, modus izobrazbe vseh skupin je 5, vendar pa je 

izobrazba tudi nižja, čeprav je za vse skupine razen prostovoljnih gasilcev predvidena najnižja V. 

stopnja izobrazbe. 

Tabela 2: Struktura posredovalcev, sodelujočih v anketi 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 43 47 207 76 

Starost 

Aritmetična 

sredina 
33.49 32.15 29.91 34.75 

Modus 25 24 20 32 

Standardna 

deviacija 
10.63 8.23 9.91 6.82 

Število anketirancev 41 45 198 72 

Izobrazba Modus 5 5 5 5 

Število anketirancev 41 45 205 73 

Čas funkcije Modus 2 2 10 2 

Število anketirancev 43 47 207 76 

Spol (%) 
moški 97.67 89.36 85.51 86.84 

ženski 2.33 10.64 14.49 13.16 

 

V delu operativcev prevladujejo moški, kar je razvidno iz Grafikona 1, čeprav je delež žensk  

glede na obremenitve razmeroma visok. 
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Grafikon 1: Delež sodelujočih posredovalcev glede na spol 

 

Število sodelujočih posredovalcev glede na vrsto operative: 

 Poklicni gasilci = 43, od tega 42 moških in 1 ženska, starost med 21 in 61 let; 

 reševalci NMP = 47, od tega 42 moških in 5 žensk, starost med 18 in 58 let; 

 prostovoljni gasilci = 207, od tega 177 moških in 30 žensk, starost med 18 in 63 let; 

 policisti = 76, od tega 66 moških in 10 žensk, starost med 22 in 50 let. 

Med posredovalci izstopajo prostovoljni gasilci, ki zavzemajo večinski delež sodelujočih 

posredovalcev. Najmanjši delež je pri poklicnih gasilcih. Deleži so razmeroma realni, saj po 

dosegljivih statističnih podatkih prav tako izstopa delež prostovoljnih gasilcev, čeprav podatek o 

številu reševalcev NMP ni bil pridobljen. Grafikon 2 prikazuje deleže posredovalnih skupin 

sodelujočih posredovalcev. 

Grafikon 2: Delež sodelujočih posredovalcev glede na vrsto operative 
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Delež ženske populacije glede na vrsto posredovalne skupine prikazuje Grafikon 3. Največji 

delež nosi skupina prostovoljnih gasilcev, sledi jim skupina policistov. To je najverjetneje 

posledica dejstva, da za sodelovanje v enoti prostovoljnih gasilcev ni fizičnih omejitev, policisti 

pa nimajo večjih fizičnih obremenitev. Najmanjši delež žensk je v skupini poklicnih gasilcev, ki so 

med posredovanji najbolj fizično obremenjeni, zato imajo tudi preizkus psihofizične kondicije za 

sprejem v delovno razmerje. 

Grafikon 3: Delež posredovalcev glede na spol in vrsto posredovalne skupine 

 

Anketirani posredovalci so stari med 18 in 63 let. Poklicni gasilci so najštevilčnejši v intervalu 

med 25 in 31 leti, medtem ko so policisti in reševalci v intervalu od 32 do 38 let. Prostovoljnih 

gasilcev je največ v intervalu med 18 in 24 let, malo manj v intervalu od 25 do 31 let. Število nato 

upade, kar je verjetno posledica tega, da delo opravljajo prostovoljno in ob redni službi izgubijo 

voljo in čas za delo prostovoljnega operativnega gasilca. 

Število posredovalcev, razdeljenih po starostnih intervalih, je prikazano v Grafikonu 4. 
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Grafikon 4: Starost posredovalcev 

 

Poklicni posredovalci naj bi imeli vsaj V. stopnjo splošne izobrazbe, vendar vedno ni tako. 

Grafikon 5 prikazuje raznolikost izobrazbe sodelujočih. Najbolj izobraženi so poklicni gasilci in 

reševalci NMP, najmanj pa prostovoljni gasilci. 

Grafikon 5: Stopnja izobrazbe posredovalcev 
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5.2. OPIS VPRAŠALNIKA 

Vprašalnik obsega 27 vprašanj, nekatera vprašanja imajo dodatna podvprašanja. 

Prvih pet vprašanj se nanaša na osnovne podatke anketiranca, kot so starost, spol, stopnja 

izobrazbe, poklic in staž operativca v poklicu. 

Sledijo tri vprašanja, na katere je odgovor samoocena zmogljivosti na 5-stopenjski lestvici. 

Vprašanja od 9 do 14 se navezujejo na oceno dela in usposobljenosti ter motivacijo (zahvala). 

Vprašanje 15 s podvprašanji se nanaša na doživetje napetosti ob določenem dogodku v različnih 

časovnih terminih, vprašanje 16 s podvprašanji pa na doživeto napetost glede na vrsto 

posredovanja. 

Z vprašanji 17 in 18 naj bi bil ocenjen vpliv dogodkov na osebo, ki dogodka ne more pozabiti 

oziroma napetost zaradi dogodka ne pojenja. 

Vprašanji 19 in 20 se nanašata na ukrepe, in sicer na oceno najbolj učinkovitih ukrepov za 

zmanjševanje napetosti. Vprašanja 21, 22 s podvprašanji in 23 pa, ali oseba ve, da ima ukrepe na 

razpolago in katere ukrepe sploh ima na razpolago. 

Vprašanje 24 se nanaša na koriščenje, 25 pa na mnenje ali ukrepi vplivajo na zmanjšanje 

napetosti. 

Vprašanji 26 in 27 s podvprašanji sta samoocenitvi počutja v zadnjih dveh mesecih in ob 

posredovanju, odgovori pa se nanašajo na doživetje stresa in razpoložljivost osebe. 

Samoocenitve so na 5-stopenjski lestvici. 

5.3. POSTOPEK 

Vprašalnik je bil zastavljen na predpostavljenih hipotezah, sprva v natisnjeni, nato zaradi 

slabega odziva tudi v spletni različici. Zaradi blokiranega IP naslova je bilo anketo na istem 

računalniku mogoče izpolniti le enkrat. 180 anket je bilo zavrženih zaradi nepopolnih 

odgovorov. 

Anketa je bila objavljena na spletnih straneh www.gasilci.org in www.reševalci.org. Direktna 

spletna povezava do ankete je bila neposredno poslana tudi na elektronske naslove javnih služb, 

ki se ukvarjajo s posredovanjem. Spletna anketa je bila aktivna v obdobju od 8. januarja 2012 do 

15. februarja 2012. 

Natisnjena verzija ankete je bila aktivna že od 20. decembra 2012, vendar odziv do 8. 1. 2012 ni 

bil pričakovan. 

V času aktivne spletne ankete je bila natisnjena anketa poslana policijskima postajama Ribnica in 

Moste, saj ima policija blokirano reševanje spletnih anket. Potrebno je bilo pridobiti soglasje za 

sodelovanje policijske akademije iz Tacna. 

http://www.reševalci.org/
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5.3.1 PROSTOVOLJNI GASILCI 

Prostovoljni gasilci so sodelovali preko spletne ankete, za katero je bila povezava objavljena na 

spletni strani www.gasilci.org. Sodelovali so tudi preko direktnih klikov na povezavo, ki so jo 

dobili preko elektronske pošte. Prostovoljni gasilci PGD Ribnica so izpolnjevali natisnjeno 

različico vprašalnika. 

5.3.2 POKLICNI GASILCI 

Sprva je bila na poklicne gasilske enote razposlana elektronska pošta s prošnjo za sodelovanje 

pri zbiranju podatkov. Odzvala se je le poklicna gasilska enota Celje, ki ji je bila natisnjena 

različica v elektronski obliki tudi poslana. 

Zaradi slabega odziva ostalih poklicnih enot na prošnjo, je bila naknadno poslana tudi povezava 

do spletne ankete, v kolikor bi jo kdo želel izpolniti. 

Dogovori o pomoči Gasilske brigade Ljubljana niso bili uspešni, zato le-ta ni sodelovala pri 

raziskavi z izjemami, ki so povezavo dobile na spletni strani www.gasilci.org oziroma jim je bila 

povezava poslana osebno. 

Odgovora iz ostalih poklicnih enot ni bilo, lahko pa so zaposleni anketo izpolnjevali. 

5.3.3 NUJNA MEDICINSKA POMOČ 

Reševalci NMP so izpolnjevali vprašalnik spletne različice, ki je bil razposlan na naslove 

elektronske pošte NMP, ki so javno dostopni na spletnih straneh zdravstvenih ustanov. 

Povezavo do spletne ankete so lahko zasledili tudi na spletni strani www.resevalci.org. 

Reševalci NMP Zdravstvenega doma Ribnica so izpolnjevali natisnjeno različico vprašalnika. 

5.3.4 POLICIJA 

Za pridobitev odgovorov policije za nadaljnjo analizo je bilo najprej po odgovoru policijskih 

postaj potrebno pridobiti soglasje Generalne policijske uprave, s katere so odgovorili, da mora 

soglasje izdati Policijska akademija Tacen. Soglasje ni bilo izdano. 

Ob ponovni prošnji za sodelovanje in dodatni obrazložitvi za pomoč na lokaciji policijske 

akademije v Tacnu je bilo soglasje le izdano, vendar samo za določene policijske postaje, in sicer 

PP Ribnica in PP Moste, na katerih so zahtevali natisnjeno verzijo. Podatki policistov, pridobljeni 

s pomočjo spletne ankete, zato niso uporabni, izbrisanih je bilo 23 vprašalnikov. 

5.4. OBDELAVA PODATKOV 

Podatki, pridobljeni s pomočjo vprašalnikov, so bili združeni v Excelovi datoteki. Obdelava 

podatkov je bila izvedena v delovnem listu programa Excel. Osnovni izračuni, kot so izračun 

aritmetične sredine, modus in standardna deviacija, so bili izvedeni z uporabo formul iz 

programa Excel. 

http://www.gasilci.org/
http://www.gasilci.org/
http://www.resevalci.org/
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Statistično pomembni podati pa so bili izračunani s pomočjo Excelovih formul za obdelavo 

statističnih podatkov kot so Studentov T-test, F-test za enakost varianc in podobni. V kolikor je 

bil izveden F-test za enakost varianc statistično pomemben, je bil izveden Studentov T-test na 

način dvovzorčnih podatkov z enako varianco (homoskedastični T-test), v kolikor pa F-test ni bil 

statistično pomemben, je bil T-test izveden kot dvovzorčni z različno varianco 

(heteroskedastični T-test). 

Pri obdelavi podatkov iste osebe je bil izveden Studentov T-test v paru (matrike so morale biti 

enako velike). 

Nekateri statistično pomembni podatki so bili izračunani s hi-kvadrat (χ2) testom. 

Hipotez je skupaj 14, kar je za toliko izračunov malo. Hipoteze so potrjene ali zavrnjene oziroma 

delno potrjene in delno zavrnjene, odvisno od števila rezultatov, ki jih hipoteza pokriva.  
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1. POČUTJE POSREDOVALCEV 

6.1.1 RAZPOLOŽLJIVOST 

6.1.1.1 OBIČAJNA RAZPOLOŽLJIVOST 

Doživete razpoložljivosti v vseh štirih skupinah so v intervalu sprejemljivega počutja – pod 2,5 

(Tabela 3). 

Tabela 3: Običajna razpoložljivost 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 35 39 174 76 

Razpoložljivost 

Aritmetična 

sredina 
2.05 1.92 1.95 2.48 

Modus 2 1 1 3 

Standardna 

deviacija 
0.87 0.97 0.92 1.00 

 

Najugodnejše običajno počutje je v skupini NMP. Najbolj neugodno je v skupini policistov. 

Tudi ob upoštevanju standardne deviacije je še vedno najugodnejše počutje v skupini NMP in 

najbolj neugodno počutje v skupini policistov. 

Ob upoštevanju standardne deviacije sodi doživeto počutje vseh skupin že v mejo 

obremenjenosti. Počutje policistov pa je že na meji preobremenjenosti. (Tabela 3). Ob 

neupoštevanju standardne deviacije je doživeta razpoložljivost posredovalcev še v intervalu 

obremenjenosti, ki po dnevnem počitku izgine. 

Običajna nizka razpoložljivost policistov visoko statistično odstopa od razpoložljivosti 

običajnega počutja ostalih posredovalcev (Tabela 4). Tako je običajno počutje policistov 

statistično veliko slabše od počutja poklicnih gasilcev, prostovoljnih gasilcev ali reševalcev NMP. 
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Tabela 4: F test za testiranje enakosti varianc in Studentov T-test pri običajni razpoložljivosti posredovalcev 

 

Razpoložljivost 

Absolutna razlika F-test T-test 

PGE-NMP 0.12 0.25 0.53 

PGE-PGD 0.04 0.40 0.60 

PGE-PP 0.44 0.13 0.01** 

NMP-PGD 0.04 0.30 0.78 

NMP-PP 0.56 0.35 0.00** 

PGD-PP 0.52 0.11 0.00** 

* = statistično pomembna razlika ** = visoko statistično pomembna razlika 

Hipoteza H1 je potrjena. Osnovna vsebina dela vpliva na običajno razpoložljivost. Tako je 

najslabša razpoložljivost med policisti, najboljša pa pri reševalcih NMP. Med skupinama 

gasilcev ni bistvenih razlik. 

6.1.1.2 RAZPOLOŽLJIVOST MED POSREDOVANJEM 

Doživeta razpoložljivost v skupini poklicnih gasilcev, reševalcev NMP in prostovoljnih gasilcev je 

v intervalu sprejemljivega počutja, kjer zadostuje za zmanjšanje napetosti že dnevni počitek 

(pod 2,5), medtem ko v skupini policistov počutje preseže vrednost 2,5, kjer so že potrebni 

ukrepi kot je intervencija na individualni ravni posredovalca (Tabela 5). 

Tabela 5: Razpoložljivost med posredovanjem 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 42 45 192 76 

Razpoložljivost 

Aritmetična 

sredina 
2.32 2.24 2.37 2.58 

Modus 3 2 3 3 

Standardna 

deviacija 
0.95 1.05 1.04 0.94 

Najugodnejša razpoložljivost med posredovanjem je v skupini NMP, najbolj neugodna pa v 

skupini policistov. 

Ob upoštevanju standardne deviacije sodi doživeto počutje poklicnih gasilcev, reševalcev NMP in 

prostovoljnih gasilcev že v mejo preobremenjenosti, počutje policistov pa je ob upoštevanju 

standardne deviacije preseglo mejo 3,5, za kar pa so že potrebni resnejši ukrepi (Tabela 5). 

Počutje policistov med posredovanjem visoko statistično odstopa od počutja med 

posredovanjem ostalih posredovalcev (Tabela 6). Tako je počutje policistov med posredovanjem 

visoko statistično slabše od počutja poklicnih gasilcev, prostovoljnih gasilcev ali reševalcev NMP. 
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Tabela 6 : F-test za testiranje enakosti varianc in Studentov T-test razpoložljivosti posredovalcev med 
posredovanjem 

 

Razpoložljivost 

Absolutna razlika F-test T-test 

PGE-NMP 0.07 0.06 0.63 

PGE-PGD 0.06 0.13 0.58 

PGE-PP 0.25 0.11 0.04* 

NMP-PGD 0.13 0.21 0.30 

NMP-PP 0.32 0.31 0.02* 

PGD-PP 0.20 0.39 0.04* 

* = statistično pomembna razlika ** = visoko statistično pomembna razlika 

Hipoteza H2 je potrjena. Osnovna vsebina dela vpliva na razpoložljivost med 

posredovanjem, tako je najslabša razpoložljivost med policisti, najboljša pa pri reševalcih 

NMP. Med skupinama gasilcev ni bistvenih razlik. 
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6.1.1.3 UPAD RAZPOLOŽLJIVOSTI MED POSREDOVANJEM 

Upad razpoložljivosti glede na vrsto obremenitve je pričakovan. Pri prostovoljnih gasilcih je 

razkorak razpoložljivosti največji in je statistično pomemben. Prostovoljni gasilci imajo 

povprečno najmanj posredovanj, so najmanj strokovno izobraženi, vsi opravljajo vsa dela (še 

posebej v manjših enotah) in niso specializirani za vrsto posredovanja. Iz Grafikona 6 je 

razvidno, da je najboljše počutje z vidika razpoložljivosti v skupini reševalcev. Statistična 

pomembnost razlik v ravni razpoložljivosti je prikazana v Tabeli 7. 

Tabela 7: Upad razpoložljivosti v odvisnosti od obremenitve 

Razpoložljivost 

 

Aritmetična sredina 
 

Običajno počutje Počutje med posredovanjem Absolutna razlika T-test 

PGE 2.05 2.32 0.27 0.06 

NMP 1.92 2.24 0.32 0.00** 

PGD 1.95 2.37 0.42 0.00** 

PP 2.48 2.58 0.10 0.19 

* = statistično pomembna razlika ** = visoko statistično pomembna razlika 

Največja razlika v razpoložljivosti glede na vrsto obremenitve je pri prostovoljnih gasilcih, 

najmanjša pa v skupini policistov. Statistično pomembna razlika je v skupini NMP in v skupini 

prostovoljnih gasilcev. Reševalci NMP se med posredovanjem slabše počutijo, ker se soočajo s 

poškodbami. Prostovoljni gasilci so manjkrat pozvani na dogodek, zato jim je že sam dogodek v 

osnovi zelo napet, poleg tega pa so prostovoljni gasilci klicani predvidoma le na hujše nezgode, 

kar napetost toliko bolj poveča.  

Iz Grafikona 6 je razvidno, da sta najboljše počutje in najvišja razpoložljivost v skupini 

reševalcev NMP. Poklicni gasilci so bolje pripravljeni na posredovanja, ker imajo toliko več 

posredovanj od prostovoljnih gasilcev. Razlika v počutju policistov je zelo majhna. Počutje je že v 

osnovi slabše, zato je že običajna razpoložljivost policistov slabša kot razpoložljivost vseh ostalih 

posredovalcev med posredovanjem. 
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Grafikon 6: Upad razpoložljivosti v odvisnosti od obremenitve 

 

Hipoteza H3 je delno potrjena. Med posredovalci so razlike v razpoložljivosti glede na 

doživeto obremenjenost. Najmanjša razlika je pri policistih, največja pa pri prostovoljnih 

gasilcih. Razlika v razpoložljivosti glede na vrsto obremenitve je tako visoko statistično 

pomembna pri reševalcih NMP in prostovoljnih gasilcih. 
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6.1.2 DOŽIVETI STRES 

6.1.2.1 OBIČAJNO DOŽIVETJE STRESA  

Doživetje stresa v vseh štirih skupin je v intervalu sprejemljivega počutja (pod 2,5), kar 

prikazuje Tabela 8. 

Tabela 8: Običajno doživetje stresa 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 35 39 174 76 

Doživet stres 

Aritmetična 

sredina 
2.22 1.93 2.05 2.32 

Modus 2 1 1 3 

Standardna 

deviacija 
0.98 0.93 0.97 0.95 

Najnižji običajno doživeti stres je v skupini NMP, najbolj neugodno pa je v skupini policistov. 

Ob upoštevanju standardne deviacije je doživet stres vseh skupin že v meji obremenjenosti, 

počutje policistov pa je že na meji preobremenjenosti (Tabela 8), medtem ko je ob 

neupoštevanju standardne deviacije doživet stres posredovalcev še v intervalu obremenjenosti, 

ki po dnevnem počitku izgine. 

Običajno doživet stres policistov visoko statistično odstopa od običajno doživetega stresa ostalih 

posredovalcev (Tabela 9). Tako je običajno doživetje stresa policistov visoko statistično višje od 

doživetega stresa prostovoljnih gasilcev ali reševalcev NMP. 

Tabela 9: F-test za testiranje enakosti varianc in Studentov T-test običajno doživetega stresa posredovalcev 

 

Doživet stres 

Absolutna razlika F-test T-test 

PGE-NMP 0.29 0.33 0.10 

PGE-PGD 0.18 0.31 0.21 

PGE-PP 0.11 0.47 0.50 

NMP-PGD 0.11 0.47 0.37 

NMP-PP 0.39 0.28 0.01** 

PGD-PP 0.28 0.22 0.01** 

* = statistično pomembna razlika ** = visoko statistično pomembna razlika 

Hipoteza H4 je potrjena. Osnovna vsebina dela vpliva na običajno doživet stres. Tako je 

najbolj stresno med policisti, najmanj pa pri reševalcih NMP. Med skupinama gasilcev so 

opazne manjše razlike, med poklicnimi gasilci in policisti ni bistvenih razlik. 
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6.1.2.2 DOŽIVETJE STRESA MED POSREDOVANJEM 

Doživeti stres skupine NMP je v intervalu sprejemljivega počutja (pod 2,5) medtem ko v ostalih 

skupinah doživeti stres preseže vrednost 2,5 (Tabela 10). 

Tabela 10: Doživetje stresa med posredovanjem 

Med posredovanjem 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 
 

42 45 192 76 

Doživet stres 

Aritmetična 

sredina 
2.62 2.38 2.59 2.63 

Modus 3 2 3 3 

Standardna 

deviacija 
0.95 1.04 1.01 0.90 

Najnižje doživetje stresa je v skupini NMP, najvišje pa v skupini policistov. 

Ob upoštevanju standardne deviacije je doživeti stres reševalcev NMP že na meji 

preobremenjenosti (Tabela 10). 

Doživet stres med posredovanjem reševalcev NMP statistično pomembno odstopa od doživetega 

stresa med posredovanjem skupine prostovoljnih gasilcev in policistov, kar je razvidno iz Tabele 

11. 

Tabela 11: F-test za testiranje enakosti varianc in Studentov T-test doživetega stresa posredovalcev med 
posredovanjem 

 

Doživet stres 

Absolutna razlika F-test T-test 

PGE-NMP 0.25 0.48 0.05* 

PGE-PGD 0.06 0.13 0.70 

PGE-PP 0.01 0.27 0.96 

NMP-PGD 0.21 0.43 0.04* 

NMP-PP 0.26 0.28 0.03* 

PGD-PP 0.05 0.28 0.60 

* = statistično pomembna razlika ** = visoko statistično pomembna razlika 

Hipoteza H5 je potrjena. Osnovna vsebina dela vpliva na doživet stres med 

posredovanjem. Tako je najbolj stresno med policisti, najmanj pa pri reševalcih NMP. Med 

skupinama gasilcev so opazne manjše razlike, med poklicnimi gasilci in policisti ni 

bistvenih razlik. Pomembne statistične razlike so med skupinama reševalcev NMP in 

prostovoljnih gasilcev ter reševalcev NMP in policistov. 
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6.1.2.3 PORAST STRESA 

Porast stresa glede na vrsto obremenitve je pričakovan, saj je vsaka situacija med 

posredovanjem drugačna, včasih nemogoča. Nemoč posredovalcev je pogosto glavni razlog za 

slabo počutje, še posebej kadar gre za situacije, ki bi jih z ustrezno opremo in znanjem lahko 

obvladali. Porast stresa je pri vseh posredovalcih visoko statistično pomembna, kar prikazuje 

Tabela 12. 

Tabela 12: Porast stresa v odvisnosti od obremenitve 

Doživet stres 

 

Aritmetična sredina 
 

Običajno počutje Počutje med posredovanjem Absolutna razlika T-test 

PGE 2.22 2.62 0.41 0.00** 

NMP 1.93 2.38 0.45 0.00** 

PGD 2.05 2.59 0.54 0.00** 

PP 2.32 2.63 0.30 0.00** 

* = statistično pomembna razlika ** = visoko statistično pomembna razlika 

Grafikon 7: Porast stresa v odvisnosti od obremenitve 

 

Največja razlika se ponovno kaže pri skupini prostovoljnih gasilcev. Najmanjša razlika je v 

skupini policistov, v kateri je običajno doživetje stresa že na meji preobremenjenosti. Razlike so 

statistično pomembne pri vseh skupinah posredovalcev. Doživet stres med posredovanjem pri 

skupinah posredovalcev preseže mejo preobremenjenosti, zato so smiselni ukrepi za 

zmanjševanje doživetega stresa po posredovanjih. Iz Grafikona 7 je razvidno, da je najmanj 

doživetega stresa pri reševalcih NMP. 
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Hipoteza H6 je potrjena. Med posredovalci so razlike v razpoložljivosti glede na doživeto 

obremenjenost. Najmanjša razlika je pri policistih, največja pa pri prostovoljnih gasilcih. 

Razlika v doživetju stresa glede na vrsto obremenitve je visoko statistično pomembna pri 

vseh skupinah posredovalcev. 
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6.1.3 RAZLIKE MED RAZPOLOŽLJIVOSTJO IN DOŽIVETIM STRESOM 
GLEDE NA VRSTO OBREMENITVE 

6.1.3.1 RAZLIKE MED OBIČAJNO RAZPOLOŽLJIVOSTJO IN OBIČAJNO 
DOŽIVETIM STRESOM 

Običajno so posredovalci manj napeti, vendar imajo lahko zaradi svojega poklica tudi poslabšano 

počutje. Lahko se pojavijo razlike med razpoložljivostjo in doživetim stresom, kar prikazuje je 

prikazano na Grafikonu 8. 

Grafikon 8: Grafikon prikazuje razlike med običajno razpoložljivostjo in običajno doživetim stresom 

 

Tabela 13: Razlika med običajno razpoložljivostjo in običajno doživetim stresom s T-testom 

 

Običajno počutje R-S 

Absolutna razlika F-test T-test 

PGE 0.18 0.47 0.02* 

NMP 0.01 0.15 0.93 

PGD 0.08 0.10 0.00** 

PP 0.16 0.10 0.03* 

* = statistično pomembna razlika ** = visoko statistično pomembna razlika 

Hipoteza H7 je delno potrjena. Med običajno razpoložljivostjo in običajno doživetim 

stresom pri skupinah poklicnih gasilcev, prostovoljnih gasilcev in policistov so visoko 

statistično pomembne razlike, medtem ko pri reševalcih NMP ni bistvenih razlik. 
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6.1.3.2 RAZLIKE MED RAZPOLOŽLJIVOSTJO IN DOŽIVETIM STRESOM 
MED POSREDOVANJEM 

Posredovanje vpliva na porast doživetega stresa in zmanjšanje razpoložljivosti, kar lahko 

pripomore k večjemu razkoraku med razpoložljivostjo in doživetim stresom. Grafikon 9 in 

Tabela 14 prikazujeta razlike v razpoložljivosti in doživetim stresom med posredovanjem. 

Grafikon 9: Grafikon prikazuje razlike v razpoložljivosti in doživetju stresa med posredovanjem 

 

Tabela 14: Razlika med razpoložljivostjo in doživetim stresom s T-testom med posredovanjem. 

 

Med posredovanjem R-S 

Absolutna razlika F-test T-test 

PGE 0.30 0.48 0.00** 

NMP 0.12 0.07 0.07 

PGD 0.21 0.07 0.00** 

PP 0.06 0.26 0.46 

 

Hipoteza H8 je delno potrjena. Med posredovanjem so med razpoložljivostjo in doživetim 

stresom pri skupinah poklicnih gasilcev in prostovoljnih gasilcev visoko statistično 

pomembne razlike, medtem ko pri reševalcih NMP in policistih ni bistvenih razlik. 
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7.2 SAMOOCENA KOMPETENTNOSTI 

Posredovalci, ki opravljajo fizično zahtevna in duševno naporna dela, bi morali biti za to 

ustrezno pripravljeni. 

Ugodna samoocena o kompetentnosti dobro vpliva na dobro opravljeno delo prvih 

posredovalcev, saj deluje kot dober motivator za delo. Prav tako je pomembna za delo tudi dobra 

samoocena psihofizičnih sposobnosti. Tabela 15 prikazuje samooceno psihofizičnih sposobnosti 

in kompetentnosti. 

Tabela 15: Ocena psihofizične kondicije in kompetentnosti 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 43 47 206 76 

Fizična kondicija 

Aritmetična 

sredina 
3.74 3.83 3.58 3.42 

Modus 4 4 4 3 

Standardna 

deviacija 
0.54 0.79 0.80 0.72 

Število anketirancev 41 47 206 75 

Fizična moč 

Aritmetična 

sredina 
3.76 3.91 3.68 3.49 

Modus 4 4 4 3 

Standardna 

deviacija 
0.70 0.69 0.75 0.72 

Število anketirancev 43 47 206 75 

Duševna stabilnost 

Aritmetična 

sredina 
4.21 4.28 4.20 4.11 

Modus 4 4 4 4 

Standardna 

deviacija 
0.67 0.68 0.75 0.73 

Število anketirancev 42 47 204 76 

Mnenje o ustrezni 

usposobljenosti 

Aritmetična 

sredina 
4.45 4.60 4.05 4.14 

Modus 5 5 4 4 

Standardna 

deviacija 
0.63 0.54 0.78 0.71 

 

Fizična kondicija in fizična moč sta najvišje ocenjeni v skupini NMP, najslabše pa je v skupini 

policistov. Čeprav policisti med posredovanji, kjer posredujejo tudi ostali posredovalci, ne 

potrebujejo dobre fizične kondicije, pogosto pa kondicijo potrebujejo pri ostalih posredovanjih, 

le-to ocenjujejo najslabše. Med posredovanji nimajo večjih fizičnih obremenitev, saj večino 
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opravil opravijo gasilci. Zaradi fizičnih obremenitev, ki jih imajo gasilci, le-ti ne izstopajo v 

samooceni fizične kondicije, saj delo opravijo, čeprav bi ga mogoče kdaj lahko hitreje in bolje. 

V oceni fizične kondicije so pomembne razlike med skupinama poklicni gasilci in policisti, ter 

reševalci NMP in policisti. V oceni fizične moči so pomembnejše razlike med skupinama reševalci 

NMP in prostovoljni gasilci ter reševalci NMP in policisti. 

Pri samooceni duševne stabilnosti ni bistvenih razlik med posredovalci. 

V samooceni usposobljenosti so visoko pomembne statistične razlike med skoraj vsemi 

skupinami posredovalcev. Posredovalci se počutijo približno enako duševno stabilne, medtem 

ko se čutijo različno usposobljene. 

Tabela 16: Statistično pomembne razlike med skupinami z uporabo Studentovega T-testa 

 

Fizična kondicija Fizična moč 

Absolutna razlika T-test Absolutna razlika T-test 

PGE-NMP 0.09 0.55 0.16 0.29 

PGE-PGD 0.16 0.11 0.07 0.56 

PGE-PP 0.32 0.01** 0.26 0.06 

NMP-PGD 0.25 0.06 0.23 0.05* 

NMP-PP 0.41 0.00** 0.42 0.00** 

PGD-PP 0.16 0.11 0.19 0.05* 

 

Duševna stabilnost Usposobljenost 

Absolutna razlika T-test Absolutna razlika T-test 

PGE-NMP 0.07 0.64 0.14 0.26 

PGE-PGD 0.01 0.96 0.40 0.00** 

PGE-PP 0.10 0.55 0.31 0.01** 

NMP-PGD 0.07 0.52 0.55 0.00** 

NMP-PP 0.17 0.26 0.45 0.00** 

PGD-PP 0.10 0.45 0.10 0.40 

* = statistično pomembna razlika ** = visoko statistično pomembna razlika 
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Hipoteza H9 je delno potrjena. Med posredovalci so visoko statistične pomembne razlike 

v oceni fizične kondicije v primerjavi med PGE in PP ter NMP in PP. Razlike so tudi v oceni 

fizične moči med skupinama NMP in PGD ter NMP in PP. Prav tako so pomembne razlike v 

samooceni usposobljenosti, razen med PGE in NMP ter PGD in PP. Med posredovalci ni 

pomembnih razlik v samooceni duševne stabilnosti. 

Duševna stabilnost je prav tako najbolje ocenjena pri NMP in najslabše pri policistih, vendar, kot 

prikazuje Tabela 21 (Ukrepi za obvladovanje posledic), le-ti ne želijo, tako skupinske kot tudi ne 

individualne, zunanje pomoči. 

Hipoteza H13 je delno potrjena. Med doživetjem stresa (Tabela 12 – absolutna razlika) in 

potrebo po zunanji psihološki pomoči (Tabela 21) obstaja povezava. Policisti, pri katerih 

je porast stresa najmanjši (četrto mesto), si zunanje psihološke pomoči želijo najmanj. 

Reševalci NMP, pri katerih je porast stresa na drugem mestu, si strokovne pomoči želijo, 

takoj za poklicnimi gasilci. Poklicni gasilci si zunanjo psihološko pomoč želijo najbolj, 

medtem ko je največja razlika pri porastu stresa pri prostovoljnih gasilcih, ki pa si 

zunanje psihološke pomoči ne želijo najbolj (tretje mesto).  

Kljub temu, da imajo policisti edini omogočeno zunanjo pomoč, se za to ne odločajo. 

Mnenje o ustrezni usposobljenosti je, kot prikazuje Tabela 15, najslabše ocenjeno pri 

prostovoljnih gasilcih, najbolje pa pri NMP. 

Reševalci so mnenja, da so najbolje usposobljeni, saj so se za svoje delo najdlje izobraževali. 

Prostovoljni gasilci so mnenja, da so za svoje delo najslabše usposobljeni, saj redko posredujejo 

in so posredovanja zahtevna. Ker so posredovanja redka, so le-ta napeta, pri tem pa so narejene 

tudi napake. Iz Tabel 7 in 12 je razvidno, da je za prostovoljne gasilce posredovanje 

obremenjujoče. Prostovoljni gasilci so mnenja, da so najslabše strokovno usposobljeni, zaradi 

tega pa je lahko med posredovanjem počutje slabše. 

Na dobro opravljeno delo vpliva tudi vložen trud, rezultati so prikazani v Tabeli 17. 
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Tabela 17: Motivacija 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 43 45 205 76 

Vložen trud 

Aritmetična 

sredina 
4.86 4.89 4.81 4.39 

Modus 5 5 5 5 

Standardna 

deviacija 
0.35 0.32 0.43 0.77 

Število anketirancev 43 47 202 76 

Mnenje o pomenu 

vašega dela v družbi 

Aritmetična 

sredina 
4.72 4.77 4.57 4.43 

Modus 5 5 5 5 

Standardna 

deviacija 
0.55 0.52 0.61 0.82 

Število anketirancev 43 47 204 75 

Vznemirjenje ob 

sporočilu 

Aritmetična 

sredina 
3.12 3.11 3.36 2.72 

Modus 3 4 3 3 

Standardna 

deviacija 
0.82 0.91 0.93 0.95 

Število anketirancev 42 47 203 74 

Pogostost zahvale 

Aritmetična 

sredina 
2.52 2.91 2.97 2.66 

Modus 2 3 3 3 

Standardna 

deviacija 
0.80 0.78 1.00 0.88 

Število anketirancev 43 47 204 76 

Pričakovana zahvala 
da 13.95 17.02 17.65 15.79 

ne 86.05 82.98 82.35 84.21 

Pri policistih je njihov trud, ki je vložen v delo, ocenjen najslabše, najboljše pa pri skupini NMP. 

Razlog za slabše ocenjen vložen trud je tudi, da delo policije okolica ne sprejema najbolje, kar 

kaže tudi mnenje o pomenu policijskega dela za družbo, ki je prav tako najslabše ocenjeno. 

Najbolje se ocenjujejo reševalci NMP, ki menijo, da je njihovo delo najbolj cenjeno v družbi. 

Razlog za to je, da družba jemlje delo reševalcev in gasilcev kot zelo pomembno in ljudem 

koristno, medtem ko jemljejo delo policistov kot pomembno za varnost, vendar hkrati kot orodje 

družbe za sankcioniranje prekrškov. 

Prostovoljni gasilci delujejo povsem prostovoljno tekom celega leta, poleg tega pa imajo 

izobraževanja redkeje in le-ta niso primerna za vse. Za določene specializacije je potreben 

gasilski staž, ki pri ostalih posredovalcih ni potreben in imajo za svoje delo določen čas 

izobraževanja s preverjanjem. Ravno zaradi redkosti in prostovoljstva so prostovoljni gasilci 
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mnenja, da si zaslužijo zahvalo, kar se kaže z največjim deležem posredovalcev, ki so zahvalo 

pričakovali. Družba se zaveda njihove prostovoljnosti, zato se ravno prostovoljnim gasilcem  

oškodovanci najpogosteje zahvalijo, kar je razvidno iz Tabele 17. 

Nepričakovani dogodki so stresni za posredovalce, zato je smiselno primerjati temeljni vzrok 

napetosti in čas, ki ga posredovalec potrebuje za povrnitev v normalno stanje, saj dolgotrajna 

napetost lahko pusti zdravstvene težave. 

Iz Tabele 18 je razvidno, kdaj je za posredovalce najbolj napeto, iz Tabele 19 pa, koliko časa 

posredovalci potrebujejo za povrnitev v običajno počutje. 

Tabela 18: Temeljni vzrok napetosti 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 41 47 203 76 

Ob sporočilu 

Aritmetična 

sredina 
3.54 3.26 3.54 2.87 

Modus 4 3 4 3 

Standardna 

deviacija 
1.23 1.09 1.10 1.21 

Število anketirancev 41 47 203 76 

Na poti do nezgode 

Aritmetična 

sredina 
3.37 3.23 3.44 3.21 

Modus 4 3 4 3 

Standardna 

deviacija 
0.86 0.96 0.94 0.81 

Število anketirancev 41 45 203 76 

Med posredovanjem 

Aritmetična 

sredina 
3.34 3.04 3.29 3.24 

Modus 3 4 3 3 

Standardna 

deviacija 
0.85 0.85 0.98 0.81 

Število anketirancev 41 47 202 76 

Vračanje iz dogodka 

Aritmetična 

sredina 
1.61 1.77 1.83 2.26 

Modus 1 2 2 2 

Standardna 

deviacija 
0.67 0.70 0.74 0.91 

Število anketirancev 41 47 203 76 

Ob analizi 

Aritmetična 

sredina 
1.51 1.36 1.64 2.04 

Modus 1 1 1 1 

Standardna 

deviacija 
0.71 0.61 0.79 1.14 

O dogodkih, na katere so klicani posredovalci, pogosto sprva ni točnih informacij, kar je za 

posredovalce lahko zelo napeto, saj ne vedo, kaj lahko pričakujejo. Tako za prostovoljne kot tudi 

za poklicne gasilce je najbolj napeto že samo prejetje sporočila o nesreči. Zavedajo se, da je 
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lahko, na primer, manjši kontejnerski požar zelo obvladljiv, če je na lokaciji, ki ni požarno 

ogrožena. Lahko pa se zaradi pomanjkanja informacij še tako majhen požar na lokaciji, ki je 

požarno zelo ogrožena, prelevi v velik požar, ki je težje obvladljiv. Pomanjkanja informacij se 

gasilci zavedajo, kar je razlog za najmočnejšo napetost ob sporočilu med obravnavanimi 

skupinami posredovalcev.  

Prostovoljni gasilci izstopajo tudi na poti do nezgode, ko še vedno ne vedo zadosti o dogodku, da 

bi se organizirali za posredovanje. Za poklicne skupine je to zaradi pogostosti posredovanj 

boljše. Na kraju dogodka najbolj izstopajo z doživeto napetostjo poklicni gasilci.  

Poklicni gasilci, reševalci NMP in prostovoljni gasilci potrebujejo nekaj ur za povrnitev v 

normalno stanje, kar prikazuje Tabela 19. Policisti se v normalno stanje vrnejo takoj, dogodke pa 

ponavljajo najmanj pogosto. Za policiste je temeljni vzrok napetosti v primerjavi z ostalimi 

skupinami vračanje z dogodka in njegova analiza, čeprav je v osnovi napetost mnogo nižja od 

napetosti pri ostalih posredovalcih. 

Na splošno je najmočnejša napetost ob sporočilu pri poklicnih gasilcih, reševalcih NMP in 

prostovoljnih gasilcih. Za policiste je najmočnejša napetost med posredovanjem. To je mogoče 

pojasniti z dejstvom, da je za poklicne gasilce, reševalce NMP in prostovoljne gasilce ob sporočilu 

napetost višja, ker se med posredovanjem in ob fizični aktivnosti zmanjša občutek napetosti. 

Policisti med posredovanjem pogosto nimajo večjih fizičnih obremenitev, zato je zanje obdobje 

posredovanja najbolj napeto. 

Reševalci NMP si najpogosteje ponavljajo dogodke, policisti pa najmanjkrat, saj večino 

posredovanj ne delujejo neposredno na kraju dogodka, dogodek le opazujejo. Reševalci si 

najpogosteje ponavljajo dogodek, saj so najdlje ob poškodovancih. Reševalci niso posebej 

izstopali pri vzroku napetosti, ker najbolje ocenjujejo svoje psihofizične sposobnosti in 

strokovno usposobljenost, ki je prikazana v Tabeli 15. 

Policisti izstopajo v doživeti napetosti ob koncu posredovanj in ob analizi dogodkov, prav tako 

pa je njihovo počutje med posredovanjem najslabše. Psihofizično kondicijo policisti ocenjujejo 

najslabše izmed vseh obravnavanih skupin. 

Hipoteza H14 je potrjena. Grafikon 9 in Tabela 18 prikazujeta povezavo. Največje 

vrednosti imajo policisti, ki jim je temeljni vzrok napetosti vračanje z dogodka in analiza. 

Na drugem in tretjem mestu po ocenjenem počutju so gasilci, zanje so najbolj napeti 

trenutki ob sporočilu, na poti do nezgode in med samim posredovanjem. Reševalci NMP 

imajo najboljše počutje, v temeljnem vzroku napetosti pa nikjer ne izstopajo. Reševalci so 

najbolj napeti ob sporočilu, vendar je ta vrednost v primerjavi z ostalimi posredovalci 

šele na tretjem mestu. 
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Tabela 19: Trajanje posledic 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 40 46 201 76 

Ponavljanje poteka 

dogodka 

Aritmetična 

sredina 
3.13 3.15 3.02 2.88 

Modus 3 3 3 3 

Standardna 

deviacija 
1.04 1.01 0.98 0.97 

Število anketirancev 41 47 203 75 

Čas, potreben za 

povrnitev v 

normalno stanje (%) 

Takoj 34.15 42.55 33.00 54.67 

Nekaj ur 56.10 44.68 55.17 41.33 

Nekaj dni 9.76 12.77 11.82 5.33 

 

Tabela 19 prikazuje ponavljanje predstave dogodka po skupinah ter trajanje povrnitve v 

normalno stanje. Ponavljanje dogodka je bilo ocenjevano s 5-stopenjsko lestvico, pri čemer je 

odgovor 5 pomenil, da si dogodek stalno ponavljajo. 

Ob upoštevanju standardne deviacije si posredovalci dogodek ponavljajo prepogosto, kljub temu 

da se po dogodku relativno hitro povrnejo v normalno stanje. Policisti se v normalno stanje 

povrnejo takoj, ostali posredovalci pa potrebujejo za povrnitev v normalno stanje nekaj ur. 

Vsekakor je zaradi kratkotrajnega vpliva obremenitve majhna verjetnost pojava psihosomatskih 

bolezni, vendar pa podatek o pogostosti ponavljanja dogodka ni najbolj obetaven. 
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7.3 VPLIV VRSTE INTERVENCIJE NA POČUTJE 

Vsi obravnavani posredovalci imajo različne vrste posredovanj, pri tem uporabljajo različne 

vrste orodja, prav tako pa je tudi pristop odvisen od tipa posredovanja ter same situacije 

dogodka. 

Posredovalci so se morali odločiti med osmimi tipi posredovanj, na katerih lahko delujejo vsi. Na 

lestvici od 1 do 8, pri čemer je 1 pomenila najbolj napeto posredovanje, so razvrstili intervencije 

po doživeti napetosti. 

Izmed izbranih vrst posredovanj je brez dvoma najmanj napeto posredovanje odstranjevanja 

mrčesa, zato je to posredovanje dodano za primerjavo z ostalimi posredovanji in hkrati kot 

indikator resničnosti odgovora. 

Tabela 20: Vrsta posredovanja in vpliv na počutje 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 41 39 195 66 

Požar (manjša 

materialna škoda) 

Opredelitev napetosti posredovanja (1-8; 1 pomeni najmočnejši 

občutek napetosti, 8 najšibkejši občutek napetosti) 

Odgovori (%) 

1 2.44 0.00 1.54 1.52 

2 2.44 0.00 3.08 6.06 

3 12.20 10.26 15.90 1.52 

4 9.76 2.56 12.82 12.12 

5 17.07 10.26 14.36 9.09 

6 9.76 17.95 18.46 22.73 

7 26.83 38.46 22.56 18.18 

8 19.51 20.51 11.28 28.79 

Število anketirancev 41 39 195 67 

Požar (velika 

materialna škoda 

in/ali žrtve) 

Opredelitev napetosti posredovanja (1-8; 1 pomeni najmočnejši 

občutek napetosti, 8 najšibkejši občutek napetosti) 

Odgovori (%) 

1 21.95 7.69 24.10 13.64 

2 43.90 38.46 46.15 28.79 

3 21.95 15.38 14.87 18.18 

4 4.88 17.95 5.64 16.67 

5 4.88 5.13 3.08 15.15 

6 0.00 7.69 3.08 1.52 

7 2.44 5.13 1.03 7.58 

8 0.00 2.56 2.05 0.00 

Število anketirancev 41 40 193 67 

Prometna nesreča (le 

materialna škoda) 

Opredelitev napetosti posredovanja (1-8; 1 pomeni najmočnejši 

občutek napetosti, 8 najšibkejši občutek napetosti) 
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Odgovori (%) 

1 2.44 0.00 0.00 1.49 

2 7.32 5.00 2.59 5.97 

3 4.88 12.50 11.40 4.48 

4 7.32 7.50 18.65 4.48 

5 14.63 2.50 19.17 7.46 

6 26.83 40.00 21.24 20.90 

7 29.27 15.00 20.21 32.84 

8 7.32 17.50 6.74 22.39 

Število anketirancev 41 41 193 67 

Prometna nesreča (s 

poškodbami in/ali 

žrtvami) 

Opredelitev napetosti posredovanja (1-8; 1 pomeni najmočnejši 

občutek napetosti, 8 najšibkejši občutek napetosti) 

Odgovori (%) 

1 63.41 63.41 60.10 35.82 

2 26.83 19.51 24.87 31.34 

3 9.76 2.44 5.70 17.91 

4 0.00 4.88 3.63 7.46 

5 0.00 2.44 2.59 5.97 

6 0.00 7.32 2.07 1.49 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 0.00 0.00 1.04 0.00 

Število anketirancev 41 39 195 67 

Reševanje iz 

globin/višin 

Opredelitev napetosti posredovanja (1-8; 1 pomeni najmočnejši 

občutek napetosti, 8 najšibkejši občutek napetosti) 

Odgovori (%) 

1 2.44 17.95 3.08 20.90 

2 7.32 7.69 5.13 14.93 

3 21.95 12.82 20.00 8.96 

4 19.51 20.51 22.05 13.43 

5 24.39 28.21 19.49 22.39 

6 19.51 10.26 19.49 2.99 

7 2.44 2.56 8.72 10.45 

8 2.44 0.00 2.05 5.97 

Število anketirancev 40 39 194 67 

Delo z nevarnimi 

snovmi 

Opredelitev napetosti posredovanja (1-8; 1 pomeni najmočnejši 

občutek napetosti, 8 najšibkejši občutek napetosti) 

Odgovori (%) 

1 15.00 5.13 3.09 4.48 

2 10.00 7.69 8.76 10.45 

3 20.00 28.21 18.04 32.84 

4 27.50 15.38 18.56 14.93 

5 12.50 25.64 19.07 20.90 

6 7.50 5.13 15.46 5.97 

7 5.00 10.26 14.43 5.97 

8 2.50 2.56 2.58 4.48 

Število anketirancev 41 39 195 67 
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Odstranjevanje 

mrčesa 

Opredelitev napetosti posredovanja (1-8; 1 pomeni najmočnejši 

občutek napetosti, 8 najšibkejši občutek napetosti) 

Odgovori (%) 

1 0.00 0.00 1.54 0.00 

2 0.00 0.00 1.03 0.00 

3 0.00 0.00 1.54 5.97 

4 0.00 5.13 3.08 4.48 

5 4.88 5.13 4.10 4.48 

6 14.63 7.69 9.74 14.93 

7 12.20 12.82 11.79 13.43 

8 68.29 69.23 67.18 56.72 

Število anketirancev 41 39 195 67 

Tehnično reševanje 

(poplave, potresi) 

Opredelitev napetosti posredovanja (1-8; 1 pomeni najmočnejši 

občutek napetosti, 8 najšibkejši občutek napetosti) 

Odgovori (%) 

1 0.00 2.56 3.59 13.43 

2 7.32 12.82 6.67 8.96 

3 9.76 7.69 11.28 16.42 

4 31.71 17.95 12.82 26.87 

5 19.51 20.51 20.00 7.46 

6 14.63 7.69 13.33 16.42 

7 12.20 17.95 21.54 4.48 

8 4.88 12.82 10.77 5.97 

Posredovalci imajo o napetosti določenega posredovanja različno mnenje, vendar je vsem 

skupno, da je izmed naštetih posredovanj, opisanih v Tabeli 20, najmanj napeto odstranjevanje 

mrčesa. Najbolj napeto je posredovanje ob prometni nesreči s poškodbami in/ali žrtvami, sledi 

požar z večjo materialno škodo in/ali žrtvami, medtem ko požar z manjšo materialno škodo in 

prometne nesreče z materialnimi škodami ocenjujejo posredovalci kot manj napete. Taki 

dogodki so najpogostejši. 

Delo z nevarnimi snovmi je najmanj napeto za prostovoljne gasilce, kar je lahko posledica redkih 

dogodkov in tega, da z nevarnimi snovmi delujejo le GEŠP, medtem ko so vprašalnik izpolnjevali 

tudi prostovoljni gasilci, ki ne delujejo v GEŠP. Delo z nevarnimi snovmi je najbolj napeto za 

policiste, vendar še vedno manj napeto kot prometna nesreča in požar z večjo materialno škodo, 

poškodbami in/ali žrtvami. 

Prostovoljnim gasilcem je izmed posredovalnih skupin tehnično reševanje najmanj stresno. 

Prostovoljni gasilci so klicani na pomoč vedno, ko pride do elementarnih nesreč in je potrebno 

posredovanje, zato imajo s takšnimi posredovanji izkušnje. 

Hipoteza H10 je potrjena. Možno je jasno določiti najbolj napeto vrsto posredovanja, to je 

pri vseh posredovalcih prometna nesreča s poškodbami in/ali žrtvami. 
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7.4 POMOČ POSREDOVALCEM 

Posredovalci nudijo pomoč pomoči potrebnim, sami pa se pogosto ne zavedajo, da lahko ravno 

oni potrebujejo pomoč. Od posredovalcev se splošno pričakuje, da se na vsako posredovanje 

odzovejo in delo opravijo brez zapletov. Številna posredovanja so za posredovalca naporna, tako 

fizično kot duševno. Posredovalca se lahko je pri posredovanjih hitro oceni kot nesposobnega. 

Pogosto je le od posredovalca samega odvisno, kako bo odreagiral na posredovanje oziroma na 

posledice posredovanja. 

7.4.1 NAJBOLJ ŽELENI UKREPI 

Tabela 21 prikazuje ukrepe, ki po mnenju posredovalcev najbolj pripomorejo k zmanjšanju 

napetosti in so zato tudi najbolj želeni. 

Tabela 21: Ukrepi za obvladovanje posledic 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 

 
42 46 204 75 

Ukrepi (%) 

Podrobnejše 

analiza 

dogodka 

23.81 21.74 15.53 24.00 

Pogovor 

med 

posredovalci 

35.71 32.61 50.49 26.67 

Individualni 

pogovor z 

vodjo 

0.00 0.00 2.43 5.33 

Individualni 

pogovor s 

psihologom 

11.90 8.70 2.43 6.67 

Pogostejše 

vaje 

detajlnega 

scenarija 

9.52 21.74 15.53 9.33 

Skupinski 

pogovor s 

psihologom 

9.52 6.52 5.34 1.33 

Sprostitev s 

kolegi ob 

kozarčku 

4.76 6.52 5.83 26.67 

Drugo 4.76 2.17 1.46 0.00 
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Med vsemi skupinami je najbolj želen ukrep za zmanjševanje posledic posredovanj pogovor med 

posredovalci. Posredovalci si med seboj zaupajo in se zavedajo, da brez timskega dela  

posredovanje ne bi bilo tako uspešno kot je sicer. Zavedajo se, da so med posredovanjem 

dogodek obravnavali vsi in ga tako lahko analizirajo, saj vedo, kaj se je med posredovanjem 

dogajalo ter kakšne so bile posledice dogodka za oškodovance. 

Med skupinami posredovalcev je jasno videti, da si zunanje pomoči splošno najbolj želijo 

poklicni gasilci. Policisti, ki to pomoč imajo (ob uporabi prisilnih sredstev) zagotovljeno, pa si 

zunanje pomoči in skupinskih pogovorov najmanj želijo. Zunanje pomoči in individualnega 

pogovora s psihologom si najmanj želijo prostovoljni gasilci.  

Tabela 22 jasno prikazuje visoko statistično pomembne razlike med skupinami poklicnih in 

prostovoljnih gasilcev ter poklicnih gasilcev in policistov. 

Tabela 22: Hi kvadrat želenih ukrepov 

Primerjava skupin χ2 

PGE-NMP 0.45 

PGE-PGD 0.01** 

PGE-PP 0.04* 

NMP-PGD 0.12 

NMP-PP 0.21 

PGD-PP 0.97 

* = statistično pomembna razlika ** = visoko statistično pomembna razlika 

Hipoteza H11 je delno potrjena. Med posredovalci skupin PGE in PGD ter PGE in PP 

obstaja visoko statistično pomembna razlika v potrebi po pomoči, medtem ko v ostalih 

kombinacijah posredovalcev ni bistvenih razlik. 
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Grafikon 10: Histogram, ki prikazuje po mnenju posredovalcev najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje 
posledic napetosti 

 

Posredovalci so imeli v vprašalniku možnost predlogov za zmanjševanje vpliva posredovanj na 

doživetje stresa. Predloge so predlagali le gasilci, še posebej prostovoljni. 

PGE: 

 Pogovor s sodelavci (prisoten nekdo, ki je usposobljen prepoznati in voditi pogovor o 

utesnjenosti), 

 kombinacija ukrepov, pogovor med posredovalci, podrobnejša analiza dogodka in 

individualni pogovor z vodjo, ki potekajo hkrati. 

PGD 

 Šport, 

 dobrodošel črni humor o intervenciji, 

 s kolegi po končani intervenciji pogovor o sami intervenciji, dogodkih, ki so se pripetili, 

 naučiti se psihološko soočiti s stresom in ga znati ublažiti s pomočjo ustrezno 

izobraženih ljudi, 

 praktične in teoretične vaje, 

 druženje s tovariši, 
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 čim več pogovorov o dogodku, 

 nabiranje izkušenj, 

 odkrit pogovor, posredovalci potrebujemo dialog, 

 večja usposobljenost, 

 neoseben odnos do intervencije, 

 ob težjih intervencijah, žrtve itd. pogovor s psihologom, 

 psihofizična sprostitev. 

Hipoteza H12 je delno potrjena. Možno je jasno identificirati želene oblike pomoči med 

posredovalci. V skupinah poklicnih gasilcev, reševalcev NMP in prostovoljnih gasilcev  sta 

najbolj želena ukrepa pogovor med posredovalci. Pri policistih sta najbolj želena dva 

ukrepa, in sicer pogovor med posredovalci ter sprostitev s kolegi ob kozarčku. 
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7.4.2 UKREPI 

Poleg najbolj želenih in po mnenju posredovalcev najučinkovitejših ukrepov, imajo posredovalci 

na razpolago tudi nekatere druge ukrepe, ki so prikazani v Tabeli 22. 

Rezultati vprašalnika kažejo na to, da posredovalci ne vedo, da imajo možnost uporabe 

določenih ukrepov. Policija ima edina kot ukrep ponujeno zunanjo pomoč psihologa, za to pa ve 

le četrtina vprašanih, medtem ko ostale skupine nimajo možnosti zunanje pomoči psihologa, pa 

vendar menijo, da to možnost imajo. Poleg zunanje pomoči psihologa obstajajo tudi drugi ukrepi, 

vendar okrog 10 odstotkov posredovalcev misli, da te možnosti nima. 

Tabela 23: Razpoložljivost ukrepov 

 

 

Poklicni 

gasilci 

(PGE) 

Nujna 

medicinska 

pomoč (NMP) 

Prostovoljni 

gasilci 

(PGD) 

Policisti 

(PP) 

Število anketirancev 42 46 203 76 

Možnost izvajanja 

(%) 

da 88.10 91.30 92.12 92.11 

ne 11.90 8.70 7.88 7.89 

Število anketirancev 37 41 189 68 

Ukrepi (%) 

Podrobnejše 

analiza 

dogodka 

78.38 65.85 68.78 50.00 

Pogovor 

med 

posredovalci 

89.19 85.37 85.71 60.29 

Individualni 

pogovor z 

vodjo 

67.57 58.54 56.61 48.53 

Individualni 

pogovor s 

psihologom 

5.41 14.63 3.17 25.00 

Pogostejše 

vaje 

detajlnega 

scenarija 

35.14 34.15 34.39 8.82 

Skupinski 

pogovor s 

psihologom 

0.00 7.32 1.06 13.24 

Sprostitev s 

kolegi ob 

kozarčku 

40.54 41.46 46.56 45.59 

Drugo 2.70 9.76 10.05 5.88 

Število anketirancev 40 44 198 76 
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Ali ukrepe 

izkoristite 

Aritmetična 

sredina 
3.43 3.27 3.47 2.75 

Modus 4 3 3 3 

Standardna 

deviacija 
1.08 1.06 1.02 1.06 

Število anketirancev 38 45 201 72 

Mnenje o zmanjšani 

napetosti zaradi 

izkoriščenih 

ukrepov 

Aritmetična 

sredina 
3.82 3.73 3.80 3.36 

Modus 4 4 4 3 

Standardna 

deviacija 
0.80 0.91 0.98 0.89 

 

Tabela prikazuje koriščenje zaščitnih ukrepov. Najmanj koristijo zaščitne ukrepe policisti, ki 

imajo tudi najslabše mnenje o sami učinkovitosti izkoriščanja ukrepov. Najbolj koristijo ukrepe 

gasilci, ki imajo o teh ukrepih tudi najboljše mnenje. 
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7. ZAKLJUČEK 

Osnovni namen diplomskega dela je izboljšanje dosedanjega počutja prvih posredovalcev. Prvi 

posredovalci opravljajo raznolika dela, nekateri celo zastonj, zato je smiselno poskrbeti za 

njihovo počutje in ohraniti zdravje. Delo posredovalcev je težko, tako fizično kot psihično, in ni 

primerno za vsakogar, zato bi moralo biti primerno cenjeno, hkrati pa je potrebno zagotoviti 

humanizacijske ukrepe, ki bodo zmanjšali doživeti stres in napetost ter ohranili razpoložljivost. 

Na osnovi odgovorov na vprašanja in analizo le-teh, je smiselno podati ugotovitve in ukrepe. 

7.1 UGOTOVITVE IN UKREPI 

UGOTOVITEV 1: 

Prvi posredovalci so posredovalci, ki delujejo neprestano in so zato plačani ali pa delajo 

prostovoljno. Najštevilčnejši prvi posredovalci so prostovoljni gasilci. Opravljajo tudi dela 

profesionalnih gasilcev, ter pomagajo reševalcem. Zaradi pomena svojega dela pričakujejo 

zahvalo. 

UKREP 1: 

Deležni bi morali biti rednejših zdravniških pregledov za spremljanje psihofizične kondicije in 

psihosocialne pomoči po potrebi. 

Identifikacija potrebe po pomoči bi morala biti na osnovi doživete obremenjenosti in izraženosti 

osebe, ki pomoč potrebuje. Za to je potrebna posebna pozornost na znake obremenjenosti pri 

posredovalcih, še posebej po fizično in duševno napornih posredovanjih (hujši, dolgotrajni 

požari, dogodki z veliko materialno škodo in/ali hujšimi poškodbami, smrtnimi žrtvami). 

Zaradi posredovanj, na katere se odpravljajo, so pogosto izpostavljeni nevarnostim, tako na cesti 

kot na dogodku, zato bi morali imeti signalno označeno osebno vozilo, ki bi zmanjševalo 

nevarnost na poti do dogodka ter ustrezna usposabljanja za varno vožnjo, kar bi dvignilo 

samooceno kompetenc. Zaradi narave dela, ki ga opravljajo, bi morali imeti zagotovljeno 

socialno varnost zase in družino.  

UGOTOVITEV 2: 

Počutje policistov je ocenjeno najslabše, tako splošno kot med posredovanjem. Prav tako se 

najslabše ocenjujejo pri psihofizični kondiciji. Čutijo pa se malo bolj usposobljeni kot 

prostovoljni gasilci. Dogodke si ponavljajo najmanj pogosto in se najhitreje povrnejo v normalno 

stanje. Ukrepe koristijo najmanj in imajo o teh ukrepih najslabše mnenje. Iz tega je mogoče 

razbrati, da dogodke potisnejo vase in ne govorijo o njih, to je razvidno tudi iz tabele o želenih 

ukrepih za zmanjševanje doživetega stresa, kjer je želen ukrep sprostitev s kolegi ob kozarčku. 

UKREP 2: 

Policistom bi bilo smiselno približati zaščitne ukrepe. S postopnim prilagajanjem sprostitvenih 

ukrepov bi bilo mogoče spremeniti mnenje o slabi učinkovitosti in zagotoviti večjo uporabo 

ukrepov. Za izboljšanje njihovega počutja bi mogoče zadostovala tudi boljša fizična kondicija, 

zato bi bilo smiselno uvesti obvezne fizične treninge po skupinah. Zaradi slabe samoocene 
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psihofizične kondicije bi bilo smiselno uvesti fizične treninge, ki bi bili kot delovna obveznost 

plačani. 

UGOTOVITEV 3: 

Med posredovalci je zunanja psihološka pomoč še vedno tabu tema. Policisti, ki imajo edini na 

razpolago ta ukrep, zanj v večini ne vedo. Ostali posredovalci tega ukrepa nimajo, večina meni, 

da imajo v izrednih masovnih nesrečah ta ukrep na razpolago. 

UKREP 3: 

Smiselno bi bilo seznaniti posredovalce z ukrepi, ki so jim na razpolago in jih tudi spodbuditi k 

koriščenju le-teh. Pogovor o psihološki pomoči in ostalih ukrepih je zato nujen in bi ga bilo 

potrebno vedno znova predstavljati ob vseh usposabljanjih. Prav tako bi bilo potrebno pogosteje 

vključevati psihologa, ki pozna skupino ter jo spremlja tudi med usposabljanji. Tako bi bilo 

mogoče premagati predsodke do psihološke pomoči ali pa poiskati pomoč, ki bi bila bolj 

prilagojena našim razmeram. V svetu je psihološka pomoč že v uporabi in ima pozitivne 

rezultate, zato bi jo bilo v Sloveniji potrebno postopoma uvajati, da bi jo ljudje počasi sprejeli. 

UGOTOVITEV 4: 

Svojo usposobljenost najslabše ocenjujejo prostovoljni gasilci. 

UKREP 4: 

Prostovoljnim gasilcem bi morali omogočiti hitrejša napredovanja in usposabljanja s krajšo 

čakalno dobo za tečaje, še posebej v osrednjih enotah. Država bi morala zagotoviti izobraževanja 

v operativni smeri za operativne prostovoljne gasilce v osrednjih enotah. S tem ukrepom bi 

pripomogli k boljši usposobljenosti operativnih prostovoljnih gasilcev in krajšim izvoznim 

časom.  

Potrebno bi bilo zmanjšati zahteve za opremljenost prostovoljnih gasilskih društev nižjih 

kategorij. V osrednji enoti bi bilo tako več usposobljenih gasilcev, zmanjšala pa bi se poraba 

občinskega proračuna za nakup gasilske opreme manjših društev. S tem bi dosegli boljšo 

opremljenost osrednje enote, ki bi bila številčnejša in bolj učinkovita, manjša društva pa bi tako 

pridobila rabljeno opremo iz osrednjega društva.  

UGOTOVITEV 5:  

Zunanjo psihološko pomoč si najbolj želijo poklicni gasilci, ki pa tega ukrepa nimajo na 

razpolago. 

UKREP 5: 

Največ dela med posredovanjem opravijo gasilci, tako poklicni kot prostovoljni. Poklicni gasilci 

so mnenja, da bi jim ukrep – nudenje psihološke pomoči pomagal, zato je smiselno uvesti tak 

ukrep za poklicne gasilce. Vsak poklicni gasilec bi moral opraviti tudi psihološki pregled ob 

nastopu na delo in nato še vsaki dve leti, glede na zahteve dela in obremenjenosti. Ob 

poslabšanjih počutja in pojava preobremenjenosti pa bi moral imeti zagotovljeno primerno 

podporo. 
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UGOTOVITEV 6: 

Prvi posredovalci so med posredovanjem ogroženi, vendar kljub temu nekateri niso primerno 

zaščiteni. Med posredovanjem je glavno načelo zaščiti sebe, vendar pa se tega načela ne držijo 

reševalci NMP. Kot je iz slik razvidno, sodelujejo neposredno v stiku z gasilci in ponesrečenci, ki 

so na nevarnih krajih, vendar nimajo čelad. Prav tako nimajo čelad policisti, vendar se le-ti svojih 

nalog lotijo, ko je glavna nevarnost sanirana. 

UKREP 6: 

Reševalci bi morali imeti zaščitno čelado med posredovanji, kjer je potrebna (ostri robovi). 

Policisti bi morali imeti v vsakem vozilu vsaj eno zaščitno čelado, saj ob popisu dogodkov (še 

posebej prometne nesreče) nemalokrat pridejo v stik s ostrimi robovi zvite in raztrgane 

pločevine, obstaja pa tudi nevarnost padcev predmeta na glavo (raziskovanje požara, tehnično 

reševanje - potres). 

UGOTOVITEV 7: 

Med prvimi posredovalci je najbolj želen ukrep obvladovanja stresa in doživete napetosti 

pogovor s kolegi ali celo ob kozarčku. 

UKREP 7: 

Zagotoviti bi bilo potrebno dodatno usposabljanje posameznikov, predvsem vodij skupin za 

modeliranje pogovorov v skupini in iskanje najučinkovitejše razbremenitve. Tako usposobljen 

član ekipe pa bi lahko tudi prepoznal potrebo po bolj poglobljeni strokovni pomoči in usmeril 

prizadetega posameznika do te pomoči.  
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9. PRILOGE 

9.1 PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 
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9.2 PRILOGA 2: DOVOLJENJE ZA UPORABO FOTOARHIVA PGD 
RIBNICA 
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9.3 PRILOGA 3: DOVOLJENJE POLICIJSKE AKADEMIJE TACEN ZA 
SODELOVANJE POLICIJE 
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9.4 PRILOGA 4: SHEMA ENOT NMP

ZDRAVSTVENI 

DOM 

DEŽURNA 

SLUŽBA 

TIP 

ENOTE 

PRIPADAJOČE 

ŠTEVILO NMP 

DODATNI TIMI ZA 

NUJNE REŠEVALNE 

PREVOZE (NRP) 

SKUPAJ NMP Z 

DS IN NRP 

ZD CELJE 1.50 PHE 1.5 2.00 2,463,634 

ZD LAŠKO 
 

B 1.1 
 

585,671 

ZD SL.KONJICE 
 

B 1 0.30 634,386 

ZD ŠENTJUR 
 

A 1 
 

397,431 

ZD ŠMARJE 

Kozje  
A2 1 

 
77,219 

ZD ŠMARJE 

Rog.Slatina  
A2 1 

 
77,219 

ZD ŠMARJE 
 

B-ok 1 0.30 778,133 

ZD ŽALEC 0.24 A 1 
 

482,170 

ZD KOPER 0.50 
A/PHE/

motor 
1/1/1 

 
1,449,474 

ZD IZOLA 
 

A 1 1.50 907,220 

ZD PIRAN 
 

A 1 
 

397,431 

ZD POSTOJNA 0.20 C 1 1.00 1,101,167 

ZD IL.BISTRICA 
 

B-ok 1 0.30 778,133 

ZD SEŽANA** 0.50 B-ok 1 0.30 954,672 

OZ 

GORENJSKA-

KRANJ* 

1.30 PHE 1 4.00 3,203,416 

OZG JESENICE 
 

C 1 
 

690,693 

OZG ŠKOFJA 

LOKA 
0.50 B-ok 1 

 
852,714 

OZG BLED 
 

B 1 
 

532,428 

OZG TRŽIČ 
 

B 1 
 

532,428 

OZG 

RADOVLJICA  
A 1 

 
397,431 

OZG BOHINJ 
 

A2 1 
 

77,219 

OZG KRANJSKA 

GORA  
A2 1 

 
77,219 

ZD BREŽICE 
 

B 1 0.30 634,386 

ZD KRŠKO 
 

C 1 1.00 1,030,552 

ZD SEVNICA** 
 

B 1 0.50 702,358 

ZD 

LJUBLJANA+KC

* 

4.00 
PHE/ 

motor 
4/1 7.50 7,625,373 

ZD GROSUPLJE 0.20 A 1 
 

468,047 

ZD DOMŽALE 0.27 C 1 0.50 955,953 

ZD LITIJA 
 

B 1 0.30 634,386 

ZD KAMNIK 
 

B 1 0.50 702,358 
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ZD VRHNIKA 
 

A 1 
 

397,431 

ZD CERKNICA 
 

B 1 
 

532,428 

ZD IDRIJA 0.30 B-ok 1 0.50 952,028 

ZD LOGATEC 
 

B 1 
 

532,428 

ZD KOČEVJE 
 

B-ok 1 0.50 846,105 

ZD RIBNICA 
 

B 1 
 

532,428 

ZD TRBOVLJE 
 

C 1 0.60 894,608 

ZD HRASTNIK 
 

A 1 0.30 499,389 

ZD ZAGORJE 
 

B 1 
 

532,428 

ZD MARIBOR 2.50 
PHE/ 

motor 
2.5/1 3.50 4,202,004 

ZD LENART 
 

B 1 
 

532,428 

ZD SL.BISTRICA 
 

B 1 0.50 702,358 

ZD PTUJ 1.30 PHE 1 1.00 1,635,060 

ZD ORMOŽ 
 

B 1 0.20 600,400 

ZD G.RADGONA 
 

B 1 
 

532,428 

ZD LENDAVA 
 

B 1.3 
 

692,157 

ZD LJUTOMER 
 

B 1 
 

532,428 

ZD M.SOBOTA 1.00 PHE 1 1.50 1,699,066 

ZD 

AJDOVŠČINA  
B 1 

 
532,428 

ZD N.GORICA 1.00 PHE 1 1.20 1,597,108 

ZD TOLMIN 0.70 B-ok 1 1.00 1,263,189 

ZD ČRNOMELJ 
 

B-ok 1 
 

676,175 

ZD METLIKA 
 

A 1 0.20 465,403 

ZD NOVO 

MESTO 
1.30 PHE 1 1.00 1,635,060 

ZD TREBNJE 
 

B 1 
 

532,428 

ZD 

DRAVOGRAD 
0.30 A2 1 

 
183,142 

ZD RADLJE 
 

B 1 
 

532,428 

ZD RAVNE 1.00   
 

353,078 

ZD Ravne-

priprav.  
A2 1 

 
77,219 

ZDRAVSTVENO 

REŠEVALNI 

CENTER 

KOROŠKE 

 
PHE 1 1.00 1,176,058 

ZD SL.GRADEC 
 

B 1 
 

532,428 

ZD VELENJE 1.00 PHE 1 1.00 1,529,136 

ZD MOZIRJE 
 

B 1 
 

532,428 

*Helikopterski enoti in enoto GRS UKC in OZG načrtujeta v dejavnosti nujnih reševalnih prevozov. 

**Prikazane tudi širitve od 1. 1. 2012 na podlagi Aneksa 3 k SD 2011: 0,5 dežurne službe ZD Sežana in 0,5 nujnih reševalnih 
prevozov ZD Sevnica 
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9.5 PRILOGA 5: OPREMLJENOST IN IZVOZNI ČAS GASILSKIH ENOT 

KATEGORIJA 

GE 

ČAS 

IZVOZA 

(MINUTE) 

NAJMANJŠE ŠTEVILO 

PROSTOVOLJNIH 

OPERATIVNIH 

GASILCEV 

NAJMANJŠE 

ŠTEVILO 

POKLICNIH 

OPERATIVNIH 

GASILCEV 

NAJMANJŠE ŠTEVILO IN 

VRSTA GASILSKIH VOZIL 

IN OPREME 

I.a  6 0 
GVM-1 ali 

GVGP-1 

I. 15 12 (15)1 0 
GVV-1 ali 

(GV-1)3 + (GVM-1)8 

II. 10 23 (32)1 0 

GVC-16/24 + GV-2 ali 

GVC-16/25 + GVM-1 

(AL)4 

(AC)7 

III. 5 32 (42)1 0 

GVC-16/15, 

GVC-24/50, 

GVM-1, 

(AL)4, 

(AC)7 

IV. 5 54 (3)2 

PV-1, 

(GVC-16/15)5, 

GVC- 24/50 

GVM-1, 

(AL)4, 

(AC)7 

V. 5 56 

(7)2 

PV-1, 

(GVC-16/15)5, 

GVC- 24/50 

(12)2.1 

GVM-1, 

AL, 

(AC)7 

VI. 1 0 (32)6 

končno število 

operativnih gasilcev in 

oprema se določi s 

posebnim elaboratom 

VII. 1 
Končno število operativnih gasilcev in oprema se določi s posebnim 

elaboratom 

1) če je enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije 

2) če je interventno pripravljenost potrebno opravljati s poklicnim dežurstvom 

2.a) če je interventno pripravljenost treba zagotavljati s poklicno gasilsko enoto (manjše gasilske enote) 

3) če je enota oddaljena manj kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije 
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4) če je enota osrednja enota v občini in ima v svojem požarnem okolišu objekte višje od P+4, pri čemer lahko to opremo 
zagotovi več sosednjih občin 

5) če enota opravlja naloge v skladu z 20. členom uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, in ji pripada HTV ali TRV-1, se GVC-16/15 nadomesti z GVC-16/25 

6) za samostojno poklicno enoto je minimalno število poklicnih gasilcev 32, končno število gasilcev in opreme se določi z 
izdelavo posebnega elaborata 

7) v občinah, kjer se za oskrbo s požarno vodo oceni, da potrebujejo avtocisterno, se lahko nabavi avtocisterna. Nabavo 
avtocisterne mora občina vključiti v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine 

8) če ima enota že ustrezno gasilsko vozilo in osebno zaščitno opremo po minimalnih merilih 

 

 


