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POVZETEK 

Namen zaključne projektne naloge je s pomočjo pregleda domače in tuje strokovne literature 

opredeliti in predstaviti fenomen stresa na delovnem mestu ter empirično ugotoviti, v kolikšni 

meri so poklicni gasilci vsakodnevno podvrženi stresu v izbrani gasilski brigadi, kateri so 

najpogostejši viri stresa, s katerimi se srečujejo, ter na koncu podati predloge in nasvete za 

izboljšanje stanja. V empiričnem delu je izvedena kvantitativna raziskava s pomočjo 

anketiranja na vzorcu 51 gasilcev v izbrani gasilski brigadi. Ugotovljeno je, da je skupno 

povprečje najpogostejših virov stresa v izbrani gasilski brigadi, s katerimi se poklicni gasilci 

soočajo, 3,3 (najvišja vrednost 4,1; najnižja 1,9). Predlagani so managerski ukrepi za 

izboljšanje stanja stresa na delovnem mestu poklicnih gasilcev v izbrani gasilski brigadi, ki 

bodo koristni za vse tiste, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in 

kontroliranjem dejavnosti javne ustanove. 

Ključne besede: gasilska brigada, management, obvladovanje organizacije, poklicni gasilci, 

stres, viri stresa.  

SUMMARY 

The purpose of the final project is to define and present the phenomenon of stress in the 

workplace by review of domestic and foreign professional literature and to empirically 

determine the extent to which professional firefighters are exposed to stress in the selected 

fire brigade, which are the most common sources of stress and at the end to give suggestions 

and tips to improve the situation. In the empirical part, we conducted a quantitative research 

using a survey on a sample of 51 firefighters in a selected fire brigade. We found that the 

overall average of the most common sources of stress in a selected fire brigade faced by 

professional firefighters is 3.3 (highest 4.1; lowest 1.9). We proposed managerial measures to 

improve the state of stress in the workplace of professional firefighters in the selected fire 

brigade, which will be useful for all those involved in planning, organizing, leading and 

controlling the activities of the public institution. 

Keywords: fire brigade, management, managing organization, professional firefighters, stress, 

sources of stress. 
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1 UVOD 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti analizo stresa na delovnem mestu poklicnih 

gasilcev v izbrani gasilski brigadi. V tem poglavju opredelimo problem in teoretična 

izhodišča,  opišemo namen in cilje, predstavimo metode za doseganje ciljev ter navedemo 

predpostavke in omejitve. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

Beseda »stres« se je prvič pojavila v 17. stoletju. S pomočjo tega izraza so takrat opisovali 

občutke, kot so nadloga, težava, pritisk in muka (Spielberger 1985). V kasnejših letih sta se 

tako pomen te besede kot tudi doživljanje stresa spremenila. Posledično tudi različni avtorji 

danes različno opredeljujejo stres. Večina avtorjev pa je enotnega mnenja, da gre za 

najpogostejšo bolezen moderne dobe (Karpljuk idr. 2008, 89). V najširšem pomenu stres 

predstavlja odzive človeškega organizma, ki nastanejo kot posledica preobremenjenosti in se 

pojavijo ob ogroženosti telesne in duševne integritete človeka (Rauber, Bilban in Starc 2015). 

Stres opredelimo tudi kot fiziološki, psihološki in vedenjski odziv posameznika na 

obremenitve (Košmrlj 2004, 3). 

Babšek (2009) navaja, da stres v osnovi lahko deluje v dve smeri. Prvo smer predstavlja 

eustres ali pozitivni stres, ki spodbuja večjo angažiranost, krepi in izboljšuje samozavest ter 

poveličuje sposobnosti v primerjavi z zahtevami. Drugo smer predstavlja distres ali negativni 

stres, ki pri ljudeh povzroča stisko in nevarnost, saj jim daje občutek, da so zahteve večje od 

njihovih sposobnosti. Posledično lahko pripelje tudi do številnih bolezni in drugih nelagodij, 

ki negativno vplivajo na življenja posameznikov.  

Čedalje večjo težavo pa predstavlja stres na delovnem mestu, saj ta nima škodljivih posledic 

samo za posameznika, temveč tudi za organizacijo, v kateri je zaposlen (Jakšić 2019). Jakšić 

(2019) med vzroki za stres v delovnem okolju navaja: trpinčenje, neprimerne delovne 

razmere, slabo razdelitev nalog, slabo organizacijo, visoko stopnjo odgovornosti, 

preobremenjenost in vrsto zaposlitve. Tudi Treven (2005, 20–29) med najpogostejše vire 

stresa na delovnem mestu prav tako uvršča zaposlitev.  

Različni avtorji ugotavljajo, da je stres še posebej značilen za določene poklice. Med tovrstne 

poklice večina strokovnjakov uvršča policijski, vojaški in gasilski poklic. Careercast (2016) je 

prav tako na prvo mesto najbolj stresnih poklicev uvrstil vojaški poklic, sledil pa mu je poklic 

gasilca.  

Vsem naštetim poklicem je skupna značilnost nevarnost, ki velja za enega od najpogostejših 

dejavnikov za nastanek stresa na delovnem mestu (Selič 1999, 120–122). Daljša 

izpostavljenost nevarnosti pa povzroča številne poškodbe in zdravstvene okvare, zato je za 



 

 

2 

takšne poklice značilen tudi pogost pojav tako fizičnih kot psihičnih bolezni, ki nastanejo kot 

posledica daljše izpostavljenosti stresu (Payne, Walker in Mesner 2002). 

Na podlagi pregledane literature ugotavljamo, da stres pri poklicnih gasilcih najpogosteje 

izhaja iz značilnosti narave njihovega dela, tj. vrste zaposlitve. Prav tako ugotavljamo,  da so 

poklicni gasilci vsakodnevno izpostavljeni različnim virom stresa. V zaključni projektni 

nalogi se zato osredotočimo predvsem na vire stresa, s katerimi se poklicni gasilci 

vsakodnevno srečujejo, in jih primerjamo z drugimi viri stresa, ki izhajajo iz organizacije 

oziroma okolja.   

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je s pomočjo pregleda domače in tuje strokovne literature 

opredeliti in predstaviti fenomen stresa na delovnem mestu ter empirično ugotoviti, v kolikšni 

meri so poklicni gasilci vsakodnevno podvrženi stresu v izbrani gasilski brigadi, kateri so 

najpogostejši viri stresa, s katerimi se srečujejo, ter na koncu podati predloge in nasvete za 

izboljšanje stanja. 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in namena diplomskega dela postavljamo naslednje cilje:  

− Opraviti pregled 28 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature, ki se nanaša 

na področje stresa na delovnem mestu ter vire njegovega nastanka in načine 

obvladovanja. 

− Izvesti empirično raziskavo na 51 respondentih o pojavnosti stresa na delovnem mestu 

poklicnih gasilcev na vzorcu izbrane gasilske brigade. 

− Zasnovati pet managerskih (načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje) 

predlogov za preprečevanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu poklicnih gasilcev 

v izbrani gasilski brigadi. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu uporabimo deskriptivno metodo s pregledom obstoječe domače in tuje literature. 

Opravimo pregled domače in tuje literature, strokovnih člankov, raziskav in spletnih strani, v 

katerih avtorji proučujejo in opisujejo stres na splošno ter v izbranih poklicnih skupinah. 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov in oblikovan glede na namen in cilje zaključne 

projektne naloge. V prvem delu vprašalnika so demografska vprašanja, s katerimi podrobneje 

spoznamo vzorec. V drugem delu vprašalnika nato ugotavljamo podvrženost stresu na 

delovnem mestu poklicnih gasilcev, nato vire stresa, s katerimi se poklicni gasilci 

vsakodnevno srečujejo, ter nazadnje tudi načine, s katerimi premagujejo stres na delovnem 

mestu. V raziskavo smo vključili 51 poklicnih gasilcev iz izbrane gasilske brigade. Vprašalnik 
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smo predhodno oblikovali v spletnem programu 1ka in ga v fizični obliki posredovali 

gasilcem v izbrani gasilski brigadi.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke 

Predpostavljamo, da je več kot polovica poklicnih gasilcev v izbrani gasilski brigadi pogosto 

podvrženih stresu na delovnem mestu, do katerega pa najpogosteje prihaja že zaradi 

značilnosti in narave dela, ki ga opravljajo.  

Predpostavljamo tudi, da si večina zaposlenih pri preprečevanju in obvladovanju stresnih 

situacij najpogosteje pomaga sama. 

V okviru zaključne projektne naloge odgovorimo na naslednja raziskovalna vprašanja: 

− RV1: Ali so poklicni gasilci pogosto podvrženi stresu? 

− RV2: Ali sta glavna razloga za nastanek stresa pri poklicnih gasilcih značilnost in narava 

njihovega dela? 

− RV3: Ali si večina zaposlenih pri preprečevanju in obvladovanju stresnih situacij 

najpogosteje pomaga sama ali pa se raje obrne na nadrejene? 

Omejitve 

Omejitve so se pojavile predvsem v raziskovalnem delu zaključne projektne naloge, kjer smo 

raziskavo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika.  

Glavna omejitev je bila, da smo anketo morali izvajati fizično v prostorih izbrane gasilske 

brigade, saj je večina anketirancev bila bolj naklonjena anketam v fizični obliki kot prek 

spletnega portala. Poleg tega, da je takšen način anketiranja zamuden že zaradi dlje 

trajajočega zbiranja podatkov, je zamuden tudi z vidika analize.   

Poleg tega smo se soočali s slabo odzivnostjo respondentov, subjektivnostjo in neiskrenostjo 

pri odgovarjanju, ker gre za temo osebnostne narave, ki je hkrati povezana z zaposlitvijo.   

Naslednja omejitev je bila, da smo v vzorec pridobili 51 pripadnikov v izbrani gasilski 

brigadi. Posledično so tudi vsi predlogi za prepoznavanje, preprečevanje in obvladovanje 

stresa temeljili na osnovi ugotovitev, ki smo jih pridobili na ravni vzorca iz ene gasilske 

brigade. Zaradi takšnega vzorca bi zelo težko posplošili rezultate na vse gasilske brigade in 

vse poklicne gasilce v Republiki Sloveniji.  

Pri omejitvah je treba omeniti tudi to, da kljub temu, da na koncu podamo predloge za 

izboljšanje stanja, ne bomo mogli meriti tudi njihovih učinkov. 
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2 ORGANIZACIJA, MANAGEMENT IN STRES NA DELOVNEM MESTU 

Namen tega poglavja je teoretično predstaviti stres na delovnem mestu, njegove znake, 

simptome in vire. Poleg tega predstaviti posledice stresa za posameznika in organizacijo ter 

na koncu podati ukrepe za zmanjšanje stresa v delovnem okolju. Poglavje sklenemo s 

povzetkom teoretičnih ugotovitev. 

2.1 Delovno mesto in stres 

Današnjo družbo naj bi imenovali tudi družba sprememb, ker naj bi bili priča nenehnim 

spremembam, ki se dogajajo na vseh področjih, navsezadnje tudi na delovnem področju  

(Maslach in Leiter 2002, 1). V organizacijah naj bi sledili vse hitrejšim spremembam, ki so 

posledica vse večje globalizacije, večje konkurence in hitrejših tehnoloških sprememb, ki 

posledično prinašajo tudi vse pogostejše potrebe po reorganizaciji in prestrukturiranju, 

ukinjanju delovnih mest, drugačnih znanjih in veščinah ter pogojih dela. Vse te značilnosti 

sodobnega poslovanja in dela povzročajo in vzpodbujajo stres (Potrč 2007).  

Delovna mesta zato postajajo vse bolj zahtevna, in sicer tako v ekonomskem kot tudi v 

psihološkem smislu, saj posameznika tako telesno kot tudi čustveno izčrpavajo. Poleg 

delovnih zahtev pa je posameznik izpostavljen tudi družinskim in drugim obveznostim, ki 

dodatno načenjajo njegovo motivacijo in energijo. Smotre in cilje zato vse težje dosega, saj 

njegovo navdušenje in veselje do dela upadata, kar vpliva tudi na manjšo predanost delu 

(Maslach in Leiter 2002, 1).   

Stres na delovnem mestu postaja vse večja skrb v podjetjih in drugih ustanovah, s katero naj 

bi se nenehno ukvarjali. Stres na delovnem mestu ima škodljiv vpliv na zdravje zaposlenih, 

kot tudi negativni vpliv na izide organizacije. Razreševanje te težave pa naj bi potekalo na 

obeh straneh. Začne se pri prepoznavanju simptomov stresa s strani zaposlenih, na katere pa 

naj bi se delodajalci odzvali, saj se morajo zavedati posledic stresa na počutje in zdravje 

zaposlenih, posledično pa tudi na učinkovitost in rast organizacije (Rani in Thyagarajan 

2017). 

2.2 Opredelitev in vrste organizacij 

Pri opredelitvi organizacije danes prihaja do razlik, saj jo različni avtorji različno 

opredeljujejo glede na področje, ki ga proučujejo. Rozman (2000, 15) navaja, da je v večini 

literature govora o treh osnovnih skupinah organizacij, in sicer o: 

– organizacijah v tehničnem smislu, 

– organizacijah kot združbah ali sistemih, 

– organizacijah kot množicah medsebojnih razmerij.   
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Opredelitev organizacije v tehničnem smislu temelji na tehničnem povezovanju sestavin, 

ljudi, dejavnosti in naprav, ki pa nimajo medsebojnega vpliva. Bistvo te opredelitve je 

tehnično usklajevanje sestavin, ki predstavljajo del nekega procesa (Rozman 2000, 15). 

Medtem ko pri opredelitvah organizacij v tehničnem smislu gre za tehnična razmerja med 

sestavinami procesa, pri organizacijah kot združbah/sistemih gre za družbena razmerja med 

njimi. Pri organizacijah kot združbah gre za povezovanje in medsebojno usklajevanje skupine 

ljudi, ki želi ustvariti zastavljene smotre in cilje z danimi sredstvi (Rozman 2000, 15). 

Lipovec (1987, 34–35) organizacijo opredeljuje kot množico medsebojnih razmerij, ki 

zagotavljajo obstoj in uresničevanje smotrov in ciljev družbe. Bistvena sta dva dejavnika, in 

sicer struktura in procesi. Prvi dejavnik je statičen in njegov namen je skupaj z razmerji med 

ljudmi držati organizacijo skupaj. Drugi dejavnik so procesi, ki so dinamični in njihov namen 

je obstoj in uresničevanje smotrov ter ciljev organizacije.  

2.3 Stres v podjetju in drugi ustanovi 

Ne glede na vrsto organizacije pa čedalje večji problem predstavlja vse pogostejši stres na 

delovnem mestu, saj ta nima škodljivih posledic samo za posameznika, temveč tudi za 

organizacijo, v kateri je zaposlen (Jakšić 2019). Rauber, Bilban in Starc (2015) stres na 

delovnem mestu opredeljujejo tudi kot poklicni stres, ker je ta običajno povezan z delovnim 

mestom. Poklicni stres se najpogosteje pojavi, ko delovne zahteve presegajo sposobnosti 

zaposlenih, ki teh zahtev ne morejo izpolnjevati ali obvladovati (Lesjak 2010). 

Do neskladja med človekom in delom prihaja zaradi bistvene spremembe v delovanju 

organizacij v zadnjih nekaj desetletjih. Ta se najpogosteje odraža v preobremenjenosti z 

delom, pomanjkanjem nadzora in soodločanjem delavcev, ki ga organizacije omejujejo  s 

svojimi togimi politikami in poostrenim nadzorom. Poleg tega do neskladja prihaja tudi zaradi 

nezadostnega nagrajevanja zaposlenih, izgube povezave med zaposlenimi,  konfliktnosti vlog 

ipd. Vsi ti dejavniki nastanejo zaradi želje po uresničitvi čim večjega dobička kot 

kratkoročnega cilja, za dosego katerega so sprejemljivi vsi načini in vsa sredstva (Lesjak 

2010). 

V zadnjih desetletjih je prišlo do bistvenih sprememb tako v delovanju organizacij kot tudi na 

delovnih mestih. Ljudje se ne spreminjamo tako hitro, kot nastajajo te spremembe, in jim zato 

tudi težje sledimo. Težje, kot jim sledimo, in manj, kot smo nanje pripravljeni, tem bolj smo 

dovzetni za nastanek stresa (Sutherland in Cooper 2002, 7–12). Vse te spremembe pa 

prinašajo tudi čedalje večje neskladje med človekom in delom. Med najpogostejše pokazatelje 

štejemo preobremenjenost z delom, pomanjkanje nadzora nad delom, nezadostno 

nagrajevanje, pomanjkanje poštenosti in konflikt vrednot (Maslach in Leiter 2002, 10–16). 
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Omeniti pa je treba, da stres na delovnem mestu ni nujno povezan samo z delovnim mestom, 

saj ga lahko povzročijo tudi dogodki iz zasebnega življenja. Denimo težka finančna situacija 

družine ali družinski prepiri lahko znatno poslabšajo posameznikovo delovno učinkovitost in 

zmanjšajo koncentracijo pri delu. Po drugi strani pa se lahko zgodi tudi obratno, da urejene 

družinske razmere pozitivno vplivajo na posameznikovo učinkovitost in prispevajo k 

boljšemu premagovanju škodljivih dejavnikov na delovnem mestu. Iz tega razloga je pri 

obravnavanju stresa na delovnem mestu pomembno vključiti tudi dejavnike iz zasebnega 

življenja posameznika in ga ne obravnavati samo z vidika dela in delovnega mesta (Božič 

2003, 3). 

2.4 Znaki in simptomi stresa v delovnem okolju in na delovnem mestu 

Bilban (2014, 22) navaja, da se izpostavljenost stresu kaže na različne načine, vendar so 

njegove posledice vidne tako na fizičnem kot tudi na duševnem področju ter se odražajo tako 

v medosebnih odnosih kot tudi na področju dela. Simptome stresa je tako razdelil v štiri 

kategorije: 

– fizični simptomi, 

– duševni simptomi, 

– simptomi, ki se odražajo v medosebnih odnosih, 

– simptomi, ki se odražajo na področju dela. 

Preglednica 1: Simptomi stresa 

Fizični simptomi Duševni simptomi Simptomi, ki se 

odražajo v medosebnih 

odnosih 

Simptomi, ki se 

odražajo na področju 

dela 

Spremembe v 

prehrani in telesni teži 

Nezadovoljstvo Nezaupanje Neučinkovitost 

Prebavne motnje Nemir Netolerantnost Neuspešnost 

Nespečnost Napetost Zmanjšanje stikov Preobremenjenost 

Vrtoglavice Tesnoba Skrivanje Utrujenost 

Glavoboli Potrtost Izolacija Nedokončanje nalog 

Bolečine v mišicah Spremembe 

razpoloženja 

Komunikacijske težave Slabša koncentracija 

Kronična utrujenost Razdražljivost Manjša želja po 

spolnosti 

Izguba perspektive 

Uživanje pomirjeval 

in alkohola 

Depresija  Odpor do dela 

Vir: Povzeto po Bilban (2014, 22). 

Najpogosteje se simptomi stresa pri zaposlenih pojavljajo v obliki spremembe razpoloženja in 

obnašanja. Zaposleni postanejo bolj razdražljivi, neodločni, težje sodelujejo s sodelavci in 
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zmanjša se njihova delovna uspešnost. Prav tako se lahko pri zaposlenih pojavi občutek, da 

stvari več ne obvladujejo in da nad njimi nimajo nadzora. Zmanjša se tudi njihova 

produktivnost, ker pogosto izgubijo motivacijo in se v nekaterih primerih pojavi tudi odpor do 

dela (Levovnik 2014, 29). Huselja (2017, 64) navaja, da pri stresu po navadi ne gre za en sam 

simptom, temveč za skupek telesnih, psihičnih in vedenjskih simptomov, v katerem je oseba 

ujeta.  

2.5 Viri stresa v delovnem okolju 

Stres povzročajo dražljaji, ki jih imenujemo tudi stresorji ali viri stresa. Pojavijo se lahko v 

obliki dogodka, situacije, predmeta ali osebe, ki jih posamezniki doživijo kot stresne 

dejavnike (Prah 2015, 15; Dernovšek, Sedlar Kobe in Tančič Grum 2017, 7). Doživljanje teh 

stresnih dejavnikov pa je odvisno od vsakega posameznika in njegove življenjske situacije. 

Enak stresor lahko deluje različno na različne ljudi in pri njih povzroči različne odzive (Potrč 

2007). 

V nadaljevanju navajamo šest kategorij virov stresa v delovnem okolju po Cooperju in 

Marshallu (Bilban 2014, 16): 

– delo (delovno okolje, obremenitve, delo v izmenah ipd.), 

– vloga odgovornosti (odgovornost za druge, dvoumnost vloge, konflikt vlog ipd.), 

– odnosi v delovnem okolju, 

– karierni odnos, 

– organizacijska klima, kultura in struktura, 

– povezava med delom in družino. 

Potrč (2007) navaja podobne vire stresa oziroma stresorje v delovnem okolju, ki pa jih deli v 

tri glavne kategorije: 

– individualni stresorji, 

– skupinski stresorji, 

– organizacijski stresorji.  

2.5.1 Individualni stresorji 

Individualni stresorji so vezani na posameznika, izhajajo pa iz dela, ki ga opravlja, vloge, ki 

jo opravlja znotraj organizacije, ter iz razvoja njegove kariere v organizaciji (Potrč 2007). 

Pri stresorjih, ki izhajajo iz dela, lahko denimo gre že za poklic, ki ga posameznik opravlja, 

saj je za nekatere poklice že dokazano, da so bistveno bolj dovzetni za nastanek stresa kot 

drugi. Poleg tega vir stresa iz naslova dela lahko predstavljajo tudi zahteve delovnega mesta, 

časovni pritiski, preobremenjenost, prevelika odgovornost in neustrezni pogoji dela (Potrč 

2007). 
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Stresorji, ki izhajajo iz vloge v organizaciji, pa nastajajo predvsem kot posledica konflikta 

vlog in nejasnosti vlog. Konflikt vlog je značilen za organizacije, kjer posamezniki opravljajo 

več popolnoma različnih nalog. Do nejasnosti vlog pa prihaja zaradi nejasnih navodil in 

zahtev ter posledično nerazumevanja odgovornosti in neizpolnjevanja obveznosti (Potrč 

2007). 

Tretji individualni stresor pa predstavlja kariera, ki postaja vse bolj prevladujoča vrednota 

današnjih zaposlenih. Zaposleni naj bi danes svojo pripadnost organizaciji vse bolj 

zamenjevali za pripadnost lastni karieri in uspehu. Izvor stresa posamezniku pa lahko 

predstavlja vsako napredovanje ali sprememba, pri čemer lahko gre tako za previsoko 

napredovanje kot tudi za prenizko napredovanje (Potrč 2007). 

2.5.2 Skupinski stresorji 

Skupinski stresorji izhajajo iz medosebnih odnosov v organizaciji. Vir stresa lahko 

predstavljajo pogosti konflikti v delovnih skupinah, ki nastanejo zaradi neustreznega 

razvrščanja v skupine, kot tudi odnosi med zaposlenimi in nadrejenimi ter odnosi med 

sodelavci (Potrč 2007). 

2.5.3 Organizacijski stresorji 

Organizacijski stresorji izhajajo iz značilnosti organizacij, pri čemer lahko gre za 

organizacijsko strukturo, kulturo in klimo, slog vodenja, način kontrole, vodenje človeških 

virov ter pomanjkanje informacij in komunikacije (Potrč 2007). 

2.6 Posledice stresa za posameznika in organizacijo 

Stres na delovnem mestu nima škodljivih posledic samo za posameznika, temveč tudi za 

organizacijo, v kateri je zaposlen. Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti stresu namreč lahko 

pride do manjše delovne uspešnosti in s tem manjše produktivnosti organizacije (Jakšić 

2019). Poleg tega stres na delovnem mestu organizaciji prinaša tudi dodatne stroške, ki 

nastanejo zaradi posledic stresa. Zaradi bolezni, povezanih s stresom, namreč pride med 

zaposlenimi do daljših izostajanj – absentizma, prezentizma, fluktuacije, nadomeščanj in 

prezgodnjih upokojitev (Jakšić 2019).  

Murdock in Scutt (1993, 163–164) organizacijske stroške stresa delita na: 

– stroške, ki so povezani z zaposlenimi,  

– stroške, ki so povezani z delovanjem organizacije, 

– stroške, ki so povezani z organizacijskimi odnosi.  
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Pri prvi vrsti stroškov gre za nadomestila in stroške zaradi bolniških odsotnosti, zamenjav, 

uvajanj in predčasnega upokojevanja zaposlenih, ki nastanejo zaradi posledic stresa. 

Večinoma gre za nadomestila tem zaposlenim in stroške izplačevanj višjih plač kot posledica 

izpostavljenosti stresnim dejavnikom.  

Pri stroških, ki so povezani z delovanjem organizacije, gre za stroške napačnih odločitev, 

napak, glob in nesreč, ki vodijo do manjše poslovne učinkovitosti. 

Stroški, povezani z organizacijskimi odnosi, pa se nanašajo na stroške, ki nastajajo zaradi 

slabih odnosov, organizacijskih nesoglasij in pomanjkanja pripadnosti organizaciji, ki jih 

povzročajo zaposleni, ki so pod stresom. Posledično lahko prihaja do izgub poslov ter 

slabšega izpolnjevanja smotrov in ciljev organizacije.  

Stroški pa ne nastajajo samo na ravni organizacije, ampak tudi na ravni posameznika, ki se 

najpogosteje pojavljajo v obliki stroškov zdravljenja in izgube ali zmanjšanja osebnega 

dohodka. To se v veliki meri razlikuje med državami, saj imajo različne države različne 

načine obračuna bolniške odsotnosti in različne vsote odbitka od plače (Treven 2005, 98). 

2.7 Ukrepi za zmanjšanje stresa v delovnem okolju 

Dokazano je, da ima prisotnost stresa na delovnem mestu negativen vpliv tako na 

posameznika kot tudi na organizacijo. Zato zaželeno je, da tudi organizacije same izvajajo 

ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje stresa v delovnem okolje in na takšen način zmanjšajo 

njegov negativen vpliv (Jakšić 2019). Od vsakega posameznika se pričakuje, da bo v prvi 

vrsti sam odgovoren za svoje počutje in zdravje, vendar to ni vedno dovolj. Pomembno je, da 

se tudi v organizacijah pravočasno odzovejo in svoje zaposlene obvarujejo pred negativnimi 

učinki izpostavljenosti stresu, ki navsezadnje lahko pripelje tudi do izgorelosti (Goleman 

2001, 311). 

Različni avtorji predlagajo različne tehnike za zmanjšanje in odpravo stresa na delovnem 

mestu. Poudariti pa je treba, da je glavna delitev teh na tiste, ki jih lahko izvajajo posamezniki 

sami, ter na tiste, ki jih izvajajo v organizacijah (Jakšić 2019).  

Individualni ukrepi temeljijo na individualnih težavah in njihov namen je izboljšati 

posameznikov odziv na stresne dejavnike oziroma stresne dogodke. Pri organizacijskih 

ukrepih gre za spreminjanje okoliščin v organizaciji, ki vplivajo na nastanek stresa pri 

zaposlenih. Obvladovanje stresa na ravni organizacije postaja čedalje bolj pomembno, saj ne 

gre samo za posameznika in njegovo zdravje, ampak tudi za uspešnost organizacije (Potrč 

(2007). 

Bilban (2014, 23–24) med konkretne ukrepe, ki jih je treba izvajati na individualni ravni za 

zmanjšanje stresa, uvršča naslednje: 
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– ocenjevanje svojih zmožnosti in ravnanje skladno z njimi, 

– pozitivno razmišljanje, 

– sproščanje in počivanje. 

Jakšić (2019) med učinkovite ukrepe, ki jih lahko izvajajo posamezniki, dodaja še naslednje:  

– spremembe pri prehrani,  

– meditacijo,  

– jogo,  

– telesno aktivnost ipd.  

Kot vidimo, je načinov za spoprijemanje s stresom in ukrepov, povezanih s to problematiko, 

veliko, zato je pomembno, da vsak posameznik izbere sebi ustreznega. Huselja (2017, 265) 

navaja, da se je kot učinkovit način spoprijemanja s stresom izkazala predvsem redna fizična 

dejavnost, sledijo meditacija in druge sprostitvene tehnike. Zdrav način življenja na splošno 

predstavlja najučinkovitejšo metodo v boju s stresom.  

Omeniti je treba, da kljub številnim individualnim ukrepom še vedno obstajajo ljudje, ki se s 

stresom soočajo tako, da se pretvarjajo, da težave sploh nimajo in jo preprosto ignorirajo. 

Pogosto se dogaja tudi, da nekateri svojo težavo prenesejo na vero oziroma na višjo silo in se 

na takšen način lažje spopadejo z njo (Prah 2015, 23). 

Ko je govora o ukrepih na ravni organizacije, pa je v prvi vrsti treba določiti stresorje v 

delovnem okolju in nato določiti ustrezne ukrepe na tej osnovi. Denimo, če vzrok stresa izhaja 

iz vrste zaposlitve, je treba razmisliti o tem, kako bi delo lahko preoblikovali (Jakšić 2019). 

Pri ukrepih na strani organizacije se je treba osrediniti na preprečitev izgorelosti pri 

zaposlenih, pri čemer se je v prvi vrsti treba osrediniti na primerno število zaposlenih in 

ustrezno razdelitev nalog (Jakšić 2019). Poleg tega je zaželeno načrtovanje delovnih smotrov 

in ciljev ter razumevanje tako poklicnih kot osebnih težav zaposlenih (Bilban 2014, 23–24). 

Potrč (2007) navaja, da pri organizacijskih metodah obvladovanja stresa gre večinoma za 

spremembo pogojev in procesov dela.  

Potrč (2007) kot konkretne ukrepe, ki jih lahko izvajajo organizacije z namenom zmanjšanja 

stresa na delovnem mestu, navaja naslednje: 

– določitev in omilitev dejavnikov stresa v organizaciji na osnovi analiz in ocen stresa, 

– izvajanje programov, namenjenih izboljšanju psihičnega in fizičnega zdravja zaposlenih,  

– izvajanje programov individualne pomoči (svetovanje, psihoterapije ipd.), 

– usmeritev od bolj formalne in centralizirane k bolj avtonomni in decentralizirani 

organizaciji, 

– izboljšanje organizacijske klime (npr. ustvarjanje bolj kreativnega delovnega okolja, 

spodbujanje timskega dela, sodelovanja in podpore med zaposlenimi ipd.), 

– določitev jasnih pričakovanj in standardov obnašanja, 
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– spodbujanje kariernega razvoja in individualnega razvoja zaposlenih, 

– spodbujanje komunikacije in širjenja informacij na vseh ravneh organizacije, 

– spodbujanje stalnega učenja in razvoja. 

2.8 Povzetek teoretičnih ugotovitev 

Stres na delovnem mestu je čedalje bolj pogost pojav, ki pa ni škodljiv samo za posameznika, 

temveč tudi za organizacijo, v kateri je zaposlen. Ne glede na to, da poznamo različne oblike 

organizacij, pri katerih so v ospredju različni procesi in različna razmerja, je vsem skupno to, 

da se soočajo s čedalje bolj pogostim stresom na delovnem mestu. Za razreševanje te težave 

pa je pomembno, da se jo obravnava tako na strani zaposlenih kot tudi na strani organizacije.  

Stres lahko povzročijo različni dogodki, situacije, predmeti ali osebe, ki jih posameznik 

doživi kot stresne dejavnike. Imenujemo jih tudi stresorji ali viri stresa. Doživljanje 

posameznega stresorja je odvisno od posameznika in njegove življenjske situacije, saj enak 

stresor deluje različno na različne ljudi in pri njih povzroča različne odzive. Stresorje v 

delovnem okolju v osnovi delimo na individualne, ki so vezani na posameznika, skupinske, ki 

izhajajo iz medosebnih odnosov v organizaciji, ter organizacijske, ki izhajajo iz značilnosti 

organizacije.  

Izpostavljenost stresu se kaže na različne načine, ki jih prepoznamo kot znake ali simptome 

stresa. Posledice stresa pa so vidne na fizičnem in duševnem področju posameznika, odražajo 

pa se tudi v medosebnih odnosih in na delovnem področju. Najpogostejši simptom stresa je 

sprememba razpoloženja in obnašanja, ki se na delovnem področju kaže v obliki 

razdražljivosti, neodločnosti, težjega sodelovanja s sodelavci ter nazadnje tudi v manjši 

delovni uspešnosti, ki med drugim vpliva tudi na izide organizacije. Omeniti pa je treba, da 

pri stresu nikoli ne gre za en sam simptom, temveč za skupek telesnih, psihičnih in vedenjskih 

simptomov.  

Poleg slabše delovne uspešnosti pa stres v organizaciji s seboj prinaša tudi dodatne stroške. S 

stresom so pogoste tudi druge bolezni, zaradi katerih pride med zaposlenimi do daljših 

izostajanj, prezgodnjih upokojitev ipd., ki za organizacijo pomenijo dodatne stroške. Pri 

organizacijskih stroških stresa gre v osnovi za tiste, ki so povezani z zaposlenimi, tiste, ki so 

povezani z delovanjem organizacije, ter tiste, ki so povezani z organizacijskimi odnosi. 

Glede na to, da ima prisotnost stresa na delovnem mestu negativen vpliv tudi na organizacijo, 

v kateri je posameznik zaposlen, je zaželeno, da se ukrepi za zmanjšanje stresa v delovnem 

okolju izvajajo tako na ravni posameznika kot tudi na ravni organizacije. Namen 

individualnih ukrepov je predvsem izboljšati posameznikov odziv na stresne dogodke, namen 

organizacijskih pa spremeniti okoliščine v organizaciji, ki vplivajo na nastanek stresa. V 
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naslednjem poglavju predstavimo izide iz analize stresa pri poklicnih gasilcih v izbrani 

gasilski brigadi.  
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3 ANALIZA STRESA PRI POKLICNIH GASILCIH V IZBRANI GASILSKI 

BRIGADI 

Namen tega poglavja je opisati cilje raziskave, opisati populacijo in vzorec, uporabljeni 

vprašalnik ter analizo pridobljenih podatkov. Poglavje sklenemo z ugotovitvami in 

managerskimi predlogi za izboljšave na področju stresa v izbrani gasilski brigadi.  

3.1 Namen in cilj raziskave 

Namen terenske raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri so poklicni gasilci v izbrani 

gasilski brigadi vsakodnevno podvrženi stresu na delovnem mestu, kako stresno doživljajo 

posamezne dogodke, s katerimi se vsakodnevno soočajo (vire stresa), ter na kakšen način si 

najpogosteje pomagajo pri obvladovanju stresnih situacij.  

Na osnovi pridobljenih podatkov smo najprej naredili demografsko analizo, s katero smo 

podrobneje spoznali populacijo in vzorec. Nato smo izračunali aritmetično sredino in 

standardni odklon, s pomočjo katerih smo natančneje predstavili odgovore anketirancev. 

3.2 Populacija in vzorec 

Populacija v izbrani gasilski brigadi so vsi poklicni gasilci, ki so v njej zaposleni na delovnem 

mestu za nedoločen čas – na datum 31. 5. 2021 je bilo takšnih zaposlenih sodelavcev 69 

(Gasilska brigada Koper, 2021). Vprašalnik smo v fizični obliki razdelili v prostorih izbrane 

gasilske brigade vsem zaposlenim dne 1. 4. 2021. Naš vzorec je predstavljalo 51 gasilcev v 

izbrani gasilski brigadi, ki so v celoti izpolnili anketni vprašalnik do 10. 4. 2021.  

3.3 Vprašalnik 

Vprašalnik (priloga 1) je bil sestavljen iz dveh delov in osmih vprašanj, ki so bila oblikovana 

glede na namen in cilje zaključnega dela ter na osnovi pregledane literature. Vsa vprašanja so 

bila zaprtega tipa. 

Kot že omenjeno v prejšnjem podpoglavju, so bila prva tri vprašanja demografska in so bila 

namenjena zgolj boljšemu spoznavanju vzorca, ki ga bomo predstavili v naslednjem 

podpoglavju.  

Drugi del vprašalnika sestavlja pet vsebinskih vprašanj (4–8), kjer je bilo najprej zastavljeno 

vprašanje glede podvrženosti stresu na delovnem mestu, nato o virih stresa, s katerimi se 

poklicni gasilci vsakodnevno srečujejo, ter nazadnje tudi o načinih, s katerimi premagujejo 

stres na delovnem mestu.  
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Pri četrtem vprašanju so bili anketiranci najprej vprašani o podvrženosti stresu na delovnem 

mestu. Uporabljena je 5-stopenjska Likertova lestvica, kjer so anketiranci ocenjevali 

podvrženost stresu od 1 – nikoli do 5 – vedno. Pri petem vprašanju pa so anketiranci bili 

vprašani o tem, ali kdaj razmišljajo o menjavi službe zaradi vsakodnevne podvrženosti stresu.  

Pri šestem in sedmem vprašanju so bili navedeni v literaturi najpogosteje omenjeni viri stresa 

na delovnem mestu. Pri šestem vprašanju so anketiranci na lestvici od 1 – nič stresno do 5 – 

zelo stresno ocenjevali, kako stresno na njih vplivajo našteti dogodki, s katerimi se 

vsakodnevno srečujejo. Podlago za vprašanje predstavlja že obstoječa raziskava (Juvan 2016), 

v kateri so raziskovali, kako stresni so za gasilce posamezni dogodki na intervencijah. Gre za 

vire stresa, ki izhajajo že iz narave in značilnosti dela.  

Pri sedmem vprašanju so anketiranci na lestvici od 1 – se sploh ne strinjam do 5 – se zelo 

strinjam ocenjevali naštete druge potencialne vire, ki se pojavljajo v njihovem delovnem 

okolju in bi lahko vplivali na nastanek stresa. Podlago za to vprašanje predstavlja članek 

Willinga (2019), v katerem je opredelil devet najpogostejših virov stresa pri poklicnih 

gasilcih. Na osnovi teh smo oblikovali drugi sklop stavčnih trditev, ki se nanašajo na druge 

potencialne vire, ki pa niso nujno vsakodnevni dogodki, s katerimi se srečujejo poklicni 

gasilci. Gre za vire stresa, ki niso nujno posledica narave dela, ampak izhajajo bolj iz 

organizacije in delovnega okolja.  

Osmo vprašanje se je nanašalo na načine spoprijemanja s stresom. Naštete so bile trditve, ki 

so v literaturi najpogosteje omenjene kot načini premagovanja stresa. Anketiranci so morali 

na lestvici od 1 – nikoli do 5 – vedno oceniti, kako pogosto uporabljajo naštete metode. 

Vprašalnik je bil oblikovan v spletnem programu 1ka, pridobivanje podatkov pa je potekalo v 

fizični obliki v prostorih izbrane gasilske brigade med 1. 4. 2021 in 10. 4. 2021. 

3.4 Demografski podatki udeležencev  

Prvo demografsko vprašanje se je nanašalo na starost anketirancev, ki je ponazorjena na sliki 

1. Vidimo lahko, da smo starost razdelili v šest starostnih razredov. Prvi razred je 

predstavljala skupina do 20 let, naslednje štiri skupine so bile v razponu 10 let, zadnja skupina 

pa je zajemala tiste, ki so starejši od 61 let.  
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Slika 1: Starostna struktura udeležencev  

Kot je razvidno iz slike 1, je v raziskavi sodelovalo največ anketirancev iz starostne skupine 

31–40 let, ki ji pripada 22 oz. 43 % anketirancev. Sledili sta ji skupina 21–30 let, v katero je 

spadalo 14 oz. 27 % anketirancev, ter skupina 41–50 let, v katero je spadalo 13 oz. 25 % 

anketirancev. Iz starostne skupine 51–60 let pa sta anketo rešila le 2 anketiranca (4 %). V 

anketo pa nismo pridobili nobenega anketiranca, starega do 20 let, ter nobenega, starejšega od 

61 let.   

Drugo demografsko vprašanje se je nanašalo na izobrazbo anketirancev, ki je ponazorjena na 

sliki 2.  

 

 

Slika 2: Struktura udeležencev glede na izobrazbo 

Največ udeležencev v raziskavi je imelo srednjo šolo (34 oz. 67 %), sledili so jim tisti z 

visoko strokovno izobrazbo (10 oz. 20 %), najmanj udeležencev pa je imelo univerzitetno 

izobrazbo (4 oz. 8 %) ter magisterij ali doktorat (3 oz. 6 %), kar ponazarja slika 2. 
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Pri zadnjem demografskem vprašanju so bili anketiranci vprašani o številu let v gasilski 

brigadi, kar prikazujeta tako spodnja preglednica 2 kot tudi slika 3.  

Preglednica 2: Število let v gasilski brigadi 

Čas trajanja zaposlitve Število anketirancev 

Do 5 let 10 

6 do 15 let 29 

16 do 25 let 8 

Nad 25 let 4 

Skupaj 51 

Kot je razvidno iz preglednice 2, so se udeleženci razlikovali tudi po številu let v gasilski 

brigadi. Največ udeležencev je v gasilski brigadi od 6 do 15 let (29). Sledijo jim tisti, ki so v 

gasilski brigadi do 5 let (10), nekaj manj pa je tistih, ki so v brigadi od 16 do 15 let (8). Samo 

4 udeleženci pa so v gasilski brigadi že več kot 25 let.  

 

Slika 3: Število let v gasilski brigadi 

To, da so se anketiranci razlikovali po številu let v gasilski brigadi, lahko vidimo tudi na 

zgornji sliki 3. Vidimo lahko, da še posebej izstopa skupina tistih, ki so v gasilski brigadi od 6 

do 15 let, v katero spada več kot polovica anketirancev (57 %).  

3.5 Stres na delovnem mestu poklicnih gasilcev 

Drugi del vprašalnika je vseboval pet vprašanj, kjer so udeleženci na 5-stopenjski merski 

lestvici ocenjevali podvrženost stresu na delovnem mestu, vire stresa in nazadnje tudi o 

načine, s katerimi premagujejo stres na delovnem mestu.  
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Četrto vprašanje v vprašalniku oziroma prvo vprašanje iz vsebinskega dela vprašalnika se je 

nanašalo na podvrženost stresu na delovnem mestu, ki jo ponazarjata preglednica 3 in slika 4.  

Preglednica 3: Podvrženost stresu na delovnem mestu 

 Aritmetična sredina Standardni odklon 

Podvrženost stresu na delovnem mestu 3,0 0,49 

Iz preglednice 3 vidimo, da so anketiranci svojo podvrženost stresu na delovnem mestu 

ocenili s povprečno oceno 3, kar pomeni, da so po njihovem mnenju občasno izpostavljeni 

stresu, saj so izpostavljenost ocenjevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici od 1 – nikoli do 5 – 

vedno. Standardni odklon je znašal 0,49, kar pomeni veliko podobnost med odgovori 

anketirancev. Odgovore anketirancev lahko natančneje vidimo tudi na sliki 4. 

 

Slika 4: Podvrženost stresu na delovnem mestu 

Iz slike 4 vidimo, da je največ anketirancev mnenja, da so podvrženi stresu le občasno (49 %), 

sledijo jim tisti, ki menijo, da so pod stresom pogosto (29 %). 14 % anketirancev pa meni, da 

niso pod stresom skoraj nikoli, in le 2 % anketirancev, da prav nikoli niso pod stresom. 6 % 

anketirancev pa je bilo mnenja, da so vedno podvrženi stresu na delovnem mestu.  

Pri naslednjem vprašanju so anketiranci bili vprašani o tem, ali kdaj razmišljajo o menjavi 

službe zaradi vsakodnevne izpostavljenosti stresu na delovnem mestu. Njihove odgovore 

ponazarjata preglednica 4 in slika 5.  

Preglednica 4: Menjava poklica zaradi podvrženosti stresu 

 Aritmetična sredina Standardni odklon 

Menjava službe  1,1 0,86 
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Iz preglednice 4 lahko vidimo, da je povprečna ocena anketirancev pri tem vprašanju znašala 

1,1, kar pomeni, da skoraj nikoli ne razmišljajo o tem, da bi opravljali kateri drugi poklic, ki 

je manj stresen. Standardni odklon je znašal 0,86, kar pomeni bistveno večje odstopanje pri 

odgovorih anketirancev pri tem vprašanju v primerjavi s prejšnjim vprašanjem, kjer je 

standardni odklon znašal le 0,49. Odgovori pri tem vprašanju so natančneje prikazani tudi na 

sliki 5. 

 

Slika 5: Menjava poklica zaradi podvrženosti stresu 

Iz slike 5 lahko natančneje vidimo, da se je večina odgovorov anketirancev nahajala na levi 

polovici grafa, iz česar lahko sklepamo, da večina anketirancev skoraj nikoli (29 %) ali nikoli 

(53 %) ne razmišlja o menjavi službe zaradi vsakodnevne podvrženosti stresu na delovnem 

mestu poklicnega gasilca. 12 % anketirancev občasno razmišlja o menjavi službe, samo 4 % 

anketirancev o tem razmišlja pogosto in 2 % anketirancev vedno razmišlja o tem.   

Pri šestem vprašanju so bili anketiranci vprašani o stresnosti posameznih dogodkov, s 

katerimi se vsakodnevno srečujejo in predstavljajo poglavitni del njihovega poklica, ki pa 

predstavljajo tudi potencialne vire stresa. Dogodki in odgovori anketirancev so našteti v 

preglednici 5, ponazorjeni pa so tudi na sliki 6.  

Preglednica 5: Viri stresa, ki izhajajo iz narave dela  

Dogodki Aritmetična sredina Standardni odklon 

Reševanje žrtev iz avtomobilov. 4,1 0,42 

Reševanje žrtev iz gorečih stavb. 4,1 0,46 

Pomankanje časa za reševanje. 3,8 0,48 

Vstop v goreč prostor.  3,6 0,55 

Poškodbe (lastna, od sodelavcev). 3,6 0,50 
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Dogodki Aritmetična sredina Standardni odklon 

Občutek nemoči. 3,5 0,54 

Posredovanje ob nesrečah. 3,4 0,50 

Pomanjkljive in nezanesljive informacije. 3,3 0,57 

Delo s trupli. 2,9 0,59 

Zvok alarma. 2,6 0,70 

Priprava na posredovanje.  2,4 0,66 

Nadzorovanje ognja. 1,9 0,71 

Skupno povprečje  3,3 / 

Preglednica 5 prikazuje odgovore na vprašanje, pri katerem smo na ravni vzorca ugotavljali, 

kako stresni so posamezni dogodki, s katerimi se poklicni gasilci vsakodnevno srečujejo. Na 

osnovi vzorca 51 gasilcev smo ugotovili, da jim najbolj stresna dogodka na delovnem mestu 

predstavljata reševanje žrtev iz gorečih stavb in reševanje žrtev iz avtomobilov, saj so oba 

dogodka v povprečju najvišje ocenili, in sicer oba s povprečno oceno 4,1. Standardna odklona 

pri obeh dogodkih sta relativno nizka, in sicer 0,46 in 0,42, kar nakazuje, da med ocenami 

anketirancev ni bilo prevelikih odstopanj oziroma da so njihovi odgovori glede stresnosti teh 

dveh dogodkov bili precej podobni.   

Med najbolj stresne dogodke, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, so anketiranci uvrstili še 

»pomankanje časa za reševanje«, ki so ga ocenili z drugo najvišjo povprečno oceno 3,8, ter 

dogodka »vstop v goreč prostor« in »poškodbe (lastna, od sodelavcev)«, ki so ju ocenili z 

enako povprečno oceno 3,6. Nizki standardni odkloni, ki so znašali pri prvem dogodku 0,48, 

pri drugem 0,55 in pri tretjem 0,50, pa spet pomenijo manjša odstopanja pri odgovorih.  

Iz preglednice 5 je razvidno tudi to, da najmanj stresen dogodek anketirancem predstavljata 

nadzorovanje ognja, ki so ga v povprečju ocenili s povprečno oceno 1,9, ter zvok alarma, ki 

so ga ocenili s povprečno oceno 2,6. Pri obeh dogodkih sta razvidna tudi najvišja standardna 

odklona (0,70 in 0,71), kar pomeni, da so se ocene anketirancev pri teh dveh dogodkih 

nekoliko bolj razlikovale kot pri ostalih dogodkih, kjer so si bile ocene med seboj dosti bolj 

podobne.  
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Slika 6: Stresnost posameznih dogodkov na delovnem mestu  

Stresnost posameznih dogodkov je ponazorjena tudi na sliki 6, kjer najvišja aritmetična 

sredina pomeni, da je dogodek ocenjen kot najbolj stresen. Vidimo lahko, da najbolj izstopata 

dogodka »reševanje žrtev iz avtomobilov« in »reševanje žrtev iz gorečih stavb«, sledi  pa jima 

dogodek »pomanjkanje časa za reševanje«. Kot najmanj stresen dogodek so anketiranci 

ocenili »nadzorovanje ognja«. 

Pri naslednjem vprašanju smo ugotavljali strinjanje anketirancev s trditvami, ki so se nanašale 

na druge potencialne vire, ki pa niso nujno vsakodnevni dogodki, s katerimi se srečujejo 

poklicni gasilci. Gre za vire stresa, ki niso nujno posledica narave dela, ampak izhajajo bolj iz 

organizacije in delovnega okolja. Prikazani so v preglednici 6, odgovori pa so natančneje 

ponazorjeni na sliki 7. 

Preglednica 6: Viri stresa, ki izhajajo iz organizacije/okolja  

Viri stresa Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Menim, da bi potrebovali več usposabljanj za opravljanje tega poklica. 2,1 0,76 

Delovna politika (urniki, odsotnost z dela, dopusti ipd.) ni ustrezno 

urejena in ni za vse enaka (pravična). 1,8 0,92 

Vodilni ne sprejemajo vedno najboljših odločitev, zato jih težko 

spoštujem in jih težko imam za vzornike. 1,8 0,88 

Delo v izmenah je stresno in vpliva na moje zdravje. 1,6 0,90 

Svoje delo doživljam čedalje bolj stresno (posredovanje ob nesrečah, 1,6 0,88 
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Viri stresa Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

reševanje žrtev iz gorečih avtomobilov, stavb ipd.). 

Zaradi dela imam težave s spancem. 1,5 0,87 

S svojimi sodelavci se ne razumem dobro in z njimi težko sodelujem.  1,3 0,90 

Pri svojem delu se večkrat srečujem z nedelujočo opremo in z opremo, 

ki ne ustreza razmeram. 1,2 0,86 

Skupno povprečje  1,6 / 

Ugotovili smo, da največji vir stresa pri anketiranih gasilcih predstavlja pomanjkanje 

usposabljanj, saj so trditev »Menim, da bi potrebovali več usposabljanj za opravljanje tega 

poklica.« ocenili z najvišjo povprečno oceno 2,1, kar pomeni, da so se z njo v povprečju 

najbolj strinjali. Standardni odklon je znašal 0,76 in je bil tudi najnižji v tem sklopu vprašanj, 

kar pomeni, da so si odgovori pri tej trditvi bili najbolj podobni med seboj. Z najnižjo 

povprečno oceno sta bili ocenjeni trditvi »Pri svojem delu se večkrat srečujem z nedelujočo 

opremo in z opremo, ki ne ustreza razmeram.« s povprečno oceno 1,2 in »S svojimi sodelavci 

se ne razumem dobro in z njimi težko sodelujem.« s povprečno oceno 1,3, kar nakazuje, da 

med glavnimi viri stresa, ki izhajajo iz organizacije/okolja, nista neustrezna oprema in slabi 

odnosi med sodelavci.  

Med ocenjenimi z nekoliko višjimi povprečnimi ocenami v tem sklopu vprašanj sta bili tudi 

trditvi »Delovna politika (urniki, odsotnost z dela, dopusti, ipd.) ni ustrezno urejena in ni za 

vse enaka (pravična).« in »Vodilni ne sprejemajo vedno najboljših odločitev, zato jih težko 

spoštujem in jih težko imam za vzornike.«, in sicer obe trditvi s povprečno oceno 1,8, kar je 

druga najvišja ocena v tem sklopu vprašanj. Iz tega lahko razberemo, da anketiranci niso 

preveč zadovoljni z delovno politiko v izbrani gasilski brigadi ter da vsi svojim nadrejenim 

pri sprejemanju odločitev ne zaupajo v celoti.  
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Slika 7: Viri stresa, ki izhajajo iz organizacije  

Vire stresa, ki izhajajo iz organizacije/delovnega okolja, smo ponazorili tudi na sliki 7. 

Vidimo lahko, da so vsa povprečja zelo nizka oziroma bistveno manjša od 3. Iz tega lahko 

zaključimo, da viri stresa v večini primerov ne izhajajo iz organizacije, v kateri so gasilci 

zaposleni, ampak bolj iz narave njihovega dela, kar smo ugotovili pri prejšnjem vprašanju, 

kjer so povprečja pri posameznih dogodkih bila bistveno višja.  

Pri zadnjem vsebinskem vprašanju smo preverjali, na kakšne načine anketiranci najpogosteje 

premagujejo stres, ki so mu vsakodnevno izpostavljeni. Posredno nas je zanimalo tudi, ali 

poklicni gasilci raje sami premagujejo stres ali pa se raje po pomoč obrnejo na svoje 

nadrejene. Načini spoprijemanja s stresom na delovnem mestu so prikazani v preglednici 7, 

odgovori pa so natančneje prikazani na sliki 8. 

Preglednica 7: Načini spoprijemanja s stresom na delovnem mestu  

Načini Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Sproščam se v družbi, s prijatelji in družino. 3,6 0,61 
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Načini Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Sproščam se ob televiziji, glasbi, dobri knjigi. 3,2 0,61 

Ukvarjam se s športnimi aktivnostmi. 3,1 0,67 

Privoščim si počitek (spanje). 2,9 0,57 

O stresu se pogovarjam s sodelavci in nadrejenimi.  2,8 0,75 

Stresu se skušam prilagoditi in živeti z njim.  2,6 0,64 

Grem na krajši oddih (v hribe, toplice, na morje ipd.) 2,4 0,76 

Ugotoviti skušam vzrok za nastanek stresa in ga tudi odpraviti. 2,3 0,79 

Stres zanikam in živim normalno naprej. 2,1 0,77 

Sproščam se s pomočjo sprostitvenih metod (masaža, meditacija, joga ipd.) 1,8 0,90 

Pomirjata me cigareta in/ali skodelica kave. 1,7 0,94 

Skupno povprečje  2,6 / 

Najpogosteje uporabljen način spoprijemanja s stresom med anketiranci je bilo sproščanje v 

družbi, s prijatelji in družino, ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,6. Sledi sproščanje ob 

televiziji, glasbi in dobri knjigi, ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,2, ter ukvarjanje s 

športnimi aktivnostmi, ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,1. Nizki standardni odkloni, ki so 

pri prvih dveh znašali 0,61 ter pri zadnji postavki 0,67, kažejo na enotnost med odgovori 

anketirancev pri teh treh načinih spoprijemanja s stresom.  

Velika večina anketirancev za spoprijemanje s stresom pogosto uporablja tudi počitek, ki so 

ga ocenili s povprečno oceno 2,9. Med priljubljenimi načini spoprijemanja pa je tudi pogovor 

s sodelavci in nadrejenimi, ki so ga anketiranci ocenili s povprečno oceno 2,8. 

Anketiranci za spoprijemanje s stresom najmanj uporabljajo način pomirjanja s cigareto in/ali 

skodelico kave, kar nakazuje najnižja povprečna ocena 1,7 pri tem načinu spoprijemanja s 

stresom. Nekoliko višji standardni odklon v višini 0,94 pa kaže na nekoliko večjo razpršenost 

odgovorov pri tej trditvi. Anketiranci si pri premagovanju stresa zelo redko pomagajo s  

sprostitvenimi metodami, kot so masaža, meditacija in joga, saj so ta način spoprijemanja s 

stresom ocenili z drugo najnižjo povprečno oceno 1,8. Standardni odklon (0,90) je tudi pri tej 

trditvi bil eden izmed najvišjih v tem sklopu trditev, kar spet pomeni nekoliko bolj razpršene 

odgovore. 
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Slika 8: Načini spoprijemanja s stresom 

Slika 8 prikazuje odgovore anketirancev pri različnih načinih spoprijemanja s stresom. 

Vidimo lahko, da je z najvišjo povprečno oceno 3,6 ocenjena trditev »Sproščam se v družbi, s 

prijatelji in družino.«, z najnižjo povprečno oceno 1,7 pa trditev »Pomirjata me cigareta in/ali 

skodelica kave.«. 

Kot smo že omenili v prejšnjih poglavjih, poleg tega, da nas je zanimalo, kateri so 

najpogostejši viri stresa, s katerimi se poklicni gasilci vsakodnevno srečujejo, nas je zanimalo 

tudi, ali ti izhajajo iz narave in značilnosti dela ali iz organizacije oziroma okolja. Vire stresa, 

ki so izhajali iz narave dela, so anketiranci ocenjevali pri šestem vprašanju, vire stresa iz 

organizacije/okolja pa pri sedmem vprašanju. Povprečja njihovih odgovorov pri teh dveh 

vprašanjih prikazuje slika 9. 
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Slika 9: Primerjava povprečij med viri stresa, ki izhajajo iz narave dela, in tistimi, ki 

izhajajo iz organizacije/okolja  

Iz slike 9 lahko vidimo, da je povprečje pri virih stresa, ki izhajajo iz organizacije/okolja 

(1,6), bistveno nižje od tistega pri virih stresa, ki izhajajo iz narave dela (3,3). Iz tega lahko na 

ravni vzorca zaključimo, da viri stresa v večini primerov ne izhajajo iz organizacije, v kateri 

so anketiranci zaposleni, ampak bolj iz narave njihovega dela, kar smo ugotovili pri prejšnjem 

vprašanju, kjer so povprečja pri posameznih dogodkih bila bistveno višja. 

3.6 Ugotovitve in predlogi za izboljšave 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kateri so najpogostejši viri stresa med poklicnimi 

gasilci, ter na koncu na osnovi ugotovitev podati predloge oziroma nasvete za izboljšanje 

stanja na tem področju.  

Najprej smo na osnovi pregledane literature ter preteklih raziskav predpostavili, da so 

poklicni gasilci pogosto podvrženi stresu na delovnem mestu. Na osnovi naše raziskave smo 

dobili podobne rezultate, saj smo ugotovili, da je večina anketirancev občasno (49 %) ali 

pogosto (29 %) podvržena stresu na delovnem mestu.  

V nadaljevanju smo predpostavili tudi, da poklicni gasilci pogosto razmišljajo o menjavi 

poklica, kar naj bi bilo posledica vsakodnevne izpostavljenosti stresu. Izkazalo se je, da kljub 

temu, da je večina anketirancev občasno ali pogosto podvržena stresu na delovnem mestu, 

vseeno ne razmišljajo o menjavi poklica. 29 % anketirancev skoraj nikoli ne razmišlja o 

menjavi poklica in 53 % anketirancev prav nikoli ne razmišlja o menjavi poklica. 

V nadaljevanju smo predpostavili, da je glavni razlog nastanka stresa pri poklicnih gasilcih že 

sama narava in značilnost njihovega dela. To smo ugotovili tudi z našo raziskavo, saj smo s 

primerjavo povprečij pri virih stresa, ki izhajajo iz narave dela, s tistimi, ki izhajajo iz 

organizacije oziroma okolja, ugotovili, da anketirancem bolj stresne dogodke predstavljajo 

prvi, saj so jih ocenili s povprečno oceno 3,3. Kot najbolj stresna dogodka na delovnem mestu 
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so anketiranci izbrali reševanje žrtev iz gorečih stavb (45 %) in reševanje žrtev iz 

avtomobilov (45 %), ki so ju ocenili z enako povprečno oceno 4,1. Poleg tega jim stres 

povzročajo tudi pomankanje časa za reševanje (33 %), ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,8, 

vstop v goreč prostor (27 %), ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,6, ter lastne poškodbe in 

poškodbe sodelavcev (25 %), ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,6.  

V drugem delu smo anketirance spraševali o tem, koliko se strinjajo z nekaterimi najbolj 

pogostimi viri stresa, ki izhajajo iz organizacije/okolja. Anketiranci so sicer te dogodke na 

splošno ocenili kot manj stresne s povprečno oceno 1,6, medtem ko so tiste, ki izhajajo iz 

narave dela, ocenili s 3,3, vendar tudi med temi lahko izpostavimo nekaj bolj stresnih. 

Anketiranci so v tem delu videli težave predvsem pri usposabljanjih, saj so ta vir stresa ocenili  

z najvišjo povprečno oceno 2,1 v tem sklopu vprašanj. Poleg tega je bilo ugotovljeno tudi, da 

anketiranci niso preveč zadovoljni z delovno politiko v izbrani gasilski brigadi ter da vsi 

svojim nadrejenim pri sprejemanju odločitev ne zaupajo v celoti, saj so obe trditvi ocenili z 

drugo najvišjo povprečno oceno 1,8.  

Med najpogosteje uporabljene načine spoprijemanja s stresom so anketiranci uvrstili 

sproščanje v družbi, s prijatelji in družino (65 %), ki so ga ocenili z najvišjo povprečno oceno 

3,6, sledita sproščanje ob televiziji, glasbi in dobri knjigi (49 %), ki so ga ocenili z drugo 

najvišjo povprečno oceno 3,2, ter ukvarjanje s športnimi aktivnostmi (47 %), ki so ga ocenili s 

povprečno oceno 3,1. Anketiranci si pri premagovanju stresa zelo redko pomagajo s cigareto 

in/ali skodelico kave (20 %), kar so izrazili z najnižjim povprečjem 1,7, in s sprostitvenimi 

metodami, kot so masaža, meditacija in joga (22 %), ki so jih ocenili z drugo najnižjo oceno 

1,8.  

Na osnovi naših ugotovitev iz raziskave predlagamo naslednje ukrepe s področja 

managementa (planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja) za izboljšanje stanja na 

področju obvladovanja stresa v izbrani gasilski brigadi:  

– načrtovanje, izvajanje in kontroliranje programov, namenjenih izboljšanju psihičnega in 

fizičnega zdravja zaposlenih, 

– načrtovanje, izvajanje in kontroliranje programov individualne pomoči, 

– načrtovanje, izvajanje in kontroliranje dodatnih izobraževanj in usposabljanj, 

– vodenje in motiviranje komunikacije ter širjenje informacij na vseh ravneh 

organiziranosti gasilske brigade, 

– izboljšanje delovne politike (boljša organiziranost dela – urniki, odsotnosti ipd.) 

Prva dva ukrepa sta nujno potrebna za vsako organizacijo, še posebej pa sta pomembna za 

takšno, kjer so v ospredju bolj stresni poklici, kot je denimo poklic gasilca. Kot so ugotovili 

že številni avtorji (Careercast 2016; Selič 1999) in navsezadnje tudi mi z našo raziskavo, 

poklic gasilca sodi v sam vrh najbolj stresnih poklicev. Gre za poklic, ki je že po naravi 

stresen, saj so poklicni gasilci vsakodnevno izpostavljeni različnim virom stresa med 
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opravljanem svojih nalog. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno preventivno izvajanje teh 

programov. 

Pomembno pa je tudi izvajanje dodatnih usposabljanj, saj so anketiranci kot najbolj stresne 

vire, ki izhajajo iz okolja, ocenili pomanjkanje usposabljanj za opravljanje tega poklica. To je 

morda tudi samo njihova subjektivna ocena pomanjkanja kompetenc, vendar je v tem primeru 

treba izboljšati komunikacijo med njimi in vodilnimi, kjer bi se lahko o tej težavi pogovorili s 

svojimi nadrejenimi. Spodbujanje komunikacije na vseh ravneh organizacije smo predlagali 

tudi zato, ker so anketiranci med najbolj stresne vire iz organizacije uvrstili nezaupanje 

vodilnim pri odločanju, kar je najverjetneje posledica slabe komunikacije oziroma se to 

zaupanje lahko s komunikacijo okrepi.  

Nekoliko nepravična se je anketirancem zdela tudi delovna politika, pri čemer naj bi šlo za 

nezadovoljstvo z urniki, odsotnostjo z dela in z dopusti. Do neke meje je delovna politika v 

tem primeru odvisna tudi od narave dela, vendar vseeno predlagamo, da se vodilni osredinijo 

tudi na to problematiko in poskusijo delo organizirati drugače.  

Pri individualnih ukrepih bi v tem delu omenili le tiste, ki so se po mnenju nekaterih avtorjev 

(Bilban 2014; Huselja 2017 in Jakšić 2019) izkazali za učinkovite in jih lahko posplošimo 

tudi na naše anketirance:  

– sproščanje in počivanje, 

– spremembe pri prehrani,  

– meditacija in druge sprostitvene tehnike ter joga,  

– telesna aktivnost. 

Kljub temu da smo ugotovili, da najbolj stresa dogodka za poklicne gasilce predstavljata 

reševanje žrtev iz gorečih stavb in reševanje žrtev iz gorečih avtomobilov, zanje težko 

predlagamo konkretne ukrepe, saj gre za dogodka, ki ju je tako rekoč nemogoče predvideti in 

se nanje ustrezno pripraviti. Tudi pri tem pa bo pomagalo izvajanje prej naštetih ukrepov tako 

na individualni kot tudi na organizacijski ravni. Izkazalo se je, da zdrav način življenja na 

splošno predstavlja najučinkovitejšo metodo v boju s stresom, zato so tudi naši predlagani 

ukrepi usmerjeni v te managerske vidike. 
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SKLEP 

Priče naj bi bili vse hitrejšim spremembam na vseh področjih, ki po eni strani predstavljajo 

priložnost, po drugi strani pa tudi nevarnost. Nekateri ljudje naj bi v teh spremembah videli 

nove priložnosti, drugi jih vidijo kot ovire in jim tudi težje sledijo. Eden izmed najpogostejših 

vzrokov za nastanek stresa pri ljudeh izhaja prav iz tega, da ne uspejo slediti spremembam 

tako hitro, kot naj bi se od njih pričakovalo.  

Čedalje več sprememb naj bi se dogajalo tudi na delovnih mestih, kar jih spreminja v tako 

ekonomsko kot psihološko bolj zahtevne za posameznika. V organizacijah naj bi sledili vse 

hitrejšim spremembam, ki so posledica npr. vse večje globalizacije, večje konkurence in 

hitrejših tehnoloških sprememb. Vse te značilnosti sodobnega poslovanja in dela ter življenja 

naj bi povzročale in vzpodbujale stres (Potrč 2007). Poklicni stres se najpogosteje pojavi, ko 

delovne zahteve presegajo sposobnosti zaposlenih, ki teh zahtev ne zmorejo izpolnjevati ali 

obvladovati (Lesjak 2010). Stres na delovnem mestu je še posebej pereča težava, ker nima 

škodljivih posledic samo za posameznika, temveč tudi za organizacijo, v kateri je zaposlen, 

ter za širše družbeno okolje. 

Predpostavili smo, da so poklicni gasilci pogosto podvrženi stresu na delovnem mestu. Selič 

(1999, 120–122) navaja, da je za poklic gasilca značilna nevarnost, ki velja za enega  od 

najpogostejših dejavnikov za nastanek stresa na delovnem mestu. Careercast (2016) je prav 

tako med najbolj stresne poklice uvrstil prav poklic gasilca. V naši raziskavi smo dobili 

podobne rezultate, saj smo ugotovili, da je večina anketirancev občasno (49 %) ali pogosto 

(29 %) podvrženih stresu na delovnem mestu. 

Predpostavili smo tudi, da je glavni vir nastanka stresa pri poklicnih gasilcih že sama narava 

in značilnost njihovega dela. To smo ugotovili tudi z našo raziskavo, saj smo ugotovili, da 

anketirancem bolj stresne dogodke predstavljajo tisti, ki izhajajo že iz narave dela, saj je 

njihovo povprečje znašalo 3,3, kar je bistveno več od povprečja pri virih stresa, ki izhajajo iz 

organizacije/okolja, kjer je povprečje znašalo 1,6. Kot najbolj stresna dogodka so anketiranci 

s povprečno oceno 4,1 ocenili reševanje žrtev iz gorečih stavb in reševanje žrtev iz 

avtomobilov. 

Prav tako smo predpostavili, da si večina zaposlenih pri preprečevanju in obvladovanju 

stresnih situacij najpogosteje pomaga sama. Na osnovi naše raziskave se je izkazalo, da si 

večina anketirancev (65 %) pri spoprijemanju najpogosteje pomaga s sproščanjem v družbi, s 

prijatelji in družino, ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,6. Sledita sproščanje ob televiziji, 

glasbi in dobri knjigi, ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,2, ter ukvarjanje s športnimi 

aktivnostmi, ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,1. 

V naši raziskavi smo se osredinili na stres na delovnem mestu poklicnih gasilcev v izbrani 

gasilski brigadi. Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kateri so najpogostejši viri stresa, s 
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katerimi se soočajo poklicni gasilci. Ugotoviti smo želeli tudi, ali ti izhajajo že iz narave 

njihovega dela ali pa je njihov izvor bolj organizacija oziroma družbeno okolje, v katerem 

zaposleni delujejo. Na osnovi teoretičnih spoznanj in empiričnih ugotovitev smo podali 

predloge za izboljšanje stanja na tem področju v izbrani gasilski brigadi.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašalnik 





Priloga 1 

 

 

VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 

Moje ime je Dženisa Duranović in na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management, 

pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Stres na delovnem mesu pri poklicnih gasilcih.  

Vprašalnik je popolnoma anonimen in rezultati bodo uporabljeni zgolj za namene diplomske 

naloge in zaključka študija. 

Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem!. 

 

1. Starost: 

 

a) Do 20 let. 

b) 21–30. 

c) 31−40. 

d) 41−50. 

e) 51–60. 

f) Nad 61 let.  

 

2. Stopnja izobrazbe:  

a) Srednja šola.  

b) Visoka strokovna.  

c) Univerzitetna.  

d) Magisterij, doktorat.  

 

3. Število let v gasilski brigadi: 

a) Do 5 let.  

b) Od 6 do 15 let.  

c) Od 16 do 25 let.  

d) Nad 25 let.  

 

4. Kako pogosto ste po vašem mnenju podvrženi stresu na delovnem mestu? 

Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 5. 

1 – Nikoli. 

2 – Skoraj nikoli. 
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3 – Včasih. 

4 – Zelo pogosto. 

5 – Vedno. 

 

5. Ali zaradi podvrženosti stresu na delovnem mestu kdaj razmišljate o tem, da bi 

raje opravljali kakšen drugi poklic, ki je manj stresen? 

 

1 – Nikoli. 

2 – Skoraj nikoli. 

3 – Včasih. 

4 – Zelo pogosto. 

5 – Vedno. 

 

6. Prosimo, da za spodnje dogodke, ki predstavljajo del vašega poklica, na lestvici 

od 1 do 5 ocenite, kako stresni so za vas. 

 

1 – Nič stresno. 

2 – Malo stresno. 

3 – Nekaj vmes. 

4 – Delno stresno. 

5 – Zelo stresno. 

 

● Zvok alarma. 

● Pomanjkljive in nezanesljive informacije. 

● Priprava na posredovanje.  

● Posredovanje ob nesrečah. 

● Vstop v goreč prostor.  

● Reševanje žrtev iz gorečih stavb. 

● Reševanje žrtev iz avtomobilov. 

● Pomankanje časa za reševanje. 

● Nadzorovanje ognja. 

● Delo s trupli. 

● Poškodbe (lastna, od sodelavcev). 

● Občutek nemoči. 

 

7. Prosimo, da za spodnje trditve na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako močno se 

strinjate z njimi.  

1 – Se sploh ne strinjam. 

2 – Se ne strinjam. 
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3 – Niti se strinjam, niti ne strinjam. 

4 – Se strinjam. 

5 – Se zelo strinjam. 

 

● Delo v izmenah je stresno in vpliva na moje zdravje.  

● Zaradi dela imam težave s spancem. 

● Pri svojem delu se večkrat srečujem z nedelujočo opremo in z opremo, ki ne 

ustreza razmeram. 

● Menim, da bi potrebovali več usposabljanj za opravljanje tega poklica. 

● S svojimi sodelavci se ne razumem dobro in z njimi težko sodelujem.  

● Delovna politika (urniki, odsotnost z dela, dopusti, ipd.) ni ustrezno urejena in ni 

za vse enaka (pravična). 

● Vodilni ne sprejemajo vedno najboljših odločitev, zato jih težko spoštujem in jih 

težko imam za vzornike. 

● Svoje delo doživljam čedalje bolj stresno (posredovanje ob nesrečah, reševanje 

žrtev iz gorečih avtomobilov, stavb ipd.).  

 

8. Prosimo, da na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto uporabljate spodaj 

naštete načine premagovanja stresa. 

1 – Nikoli. 

2 – Skoraj nikoli. 

3 – Včasih. 

4 – Zelo pogosto. 

5 – Vedno. 

 

● Ukvarjam se s športnimi aktivnostmi. 

● Sproščam se s pomočjo sprostitvenih metod (masaža, meditacija, joga ipd.). 

● Sproščam se v družbi, s prijatelji in družino. 

● Sproščam se ob televiziji, glasbi, dobri knjigi. 

● Privoščim si počitek (spanje). 

● Grem na krajši oddih (v hribe, toplice, na morje ipd.). 

● Pomirjata me cigareta in/ali skodelica kave. 

● O stresu se pogovarjam s sodelavci in nadrejenimi.  

● Ugotoviti skušam vzrok za nastanek stresa in ga tudi odpraviti. 

● Stres zanikam in živim normalno naprej. 

● Stresu se skušam prilagoditi in živeti z njim. 

 

 


