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POVZETEK 

V magistrskem delu smo preu�evali izgorelost 213 policijskih managerjev. Uporabili smo 

anketni vprašalnik, ki meri: �ustveno iz�rpanost, depersonalizacijo in osebno izpolnitev. 

Rezultati so pokazali dolo�ene razlike med komandirji in pomo�niki komandirjev, razlike 

glede na starost sodelujo�ih in razlike glede delovnih izkušenj. Razlik med kategorijami 

dosežene izobrazbe ni bilo. Rezultati so tudi pokazali dolo�eno stopnjo vpliva velikosti 

policijskih postaj na izgorelost managerjev, medtem ko vpliva števila pomo�nikov komandirja 

rezultati niso potrdili.  

Klju�ne besede: izgorelost, �ustvena iz�rpanost, depersonalizacija, osebna izpolnitev, 

komandir, pomo�nik komandirja.  

 

 

SUMMARY 

In Master’s diploma we studied the burnout of 213 police managers. We used a questionnaire 

which measures: emotional exhaustion, depersonalization and personal fulfillment. The 

results showed certain differences between commanders and deputy commanders, differences 

according to age of the participants and differences in work experience. Results showed no 

differences between categories of educational attainment. The results also showed a certain 

degree of impact of the size of the police stations to burnout of managers, while the impact of 

the number of deputy commander was not confirmed.  

Keywords: burnout, emotional exhaustion, depersonalization, personal fulfillment, 

commander, deputy commander. 
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1 UVOD 

Pri�ujo�e magistrsko delo obravnava problem izgorelosti na treh razli�nih delovnih mestih 

operativnega policijskega managementa. Gre za delovna mesta Komandir policijske postaje, 

Policijski inšpektor – pomo�nik komandirja in Višji policist vodja izmene – pomo�nik 

komandirja. Za namene raziskave in lažjo interpretacijo smo v okviru magistrskega dela 

delovni mesti Policijski inšpektor – pomo�nik komandirja in Višji policist vodja izmene – 

pomo�nik komandirja kategorizirali v eno kategorije, in sicer v kategorijo »pomo�nik 

komandirja«. S to kategorijo smo upravljali v vseh izra�unih in statisti�nih obdelavah. 

Raziskave, ki bi ugotavljala prevalenco izgorelosti na teh delovnih mestih še ni bilo. Vsaj v 

Sloveniji še ne. V raziskavi, ki temelji na odgovorih v vprašalniku, smo raziskali predvsem 

razlike med dolo�enimi kategorijami pridobljenih podatkov. Zanimalo nas je ali obstajajo 

razlike med komandirji in pomo�niki komandirjev, ali obstajajo razlike po starosti, doseženi 

izobrazbi in po izkušenosti. Hkrati nas je zanimal tudi vpliv velikosti policijske postaje na 

izgorelost. Slednjega smo merili na dva na�ina, po številu zaposlenih in po številu 

pomo�nikov komandirjev v posamezni policijski postaji.  

1.1 Opredelitev in opis problema 

Množica raziskav kaže na to, da izgorevanje na delovnem mestu predstavlja resen problem. 

Tako za posameznika, kot tudi za razli�ne organizacije. To velja tudi za zaposlene v javnem 

sektorju oziroma za organizacije v javnem sektorju, kamor sodi tudi policijski management. 

Problem, ki smo ga preu�evali je ve�plasten.  Potrebno ga je razumeti v duhu �asa, v duhu 

globalizacije in trenutne finan�no ekonomske krize, v duhu var�evalnih ukrepov v javni 

upravi, reorganizacije policije in sprejetja nove policijske in delovno pravne zakonodaje. 

Hkrati je potrebno razumeti, da gre za bolezen. WHO v ICD-10 uvrš�a izgorelost med 

faktorje, ki vplivajo na zdravje. Uvrš�a jo v podro�je »problemov, ki so povezani z 

upravljanjem težav v življenju, z izjemo problemov, ki so povezani s socialno ekonomskimi 

in psihosocialnimi okoliš�inami«. Izgorelost, z oznako Z73.0, pomeni »stanje vitalne 

iz�rpanosti« (ICD-10). 

Izgorelost, torej stanje vitalne iz�rpanosti, je vedno bolj aktualna raziskovalna tema. K temu 

pri�a množica prispevkov v razli�nih bazah podatkov (slovenskih in tujih), ki so iz leta v leto 

pogostejši. Kljub temu, pa pojem še vedno ni v celoti raziskan. Kot poro�a Pšeni�ny (2007) v 

Sloveniji ni študije, ki bi bila opravljena na splošni populaciji, kar velja tudi danes. Pregled 

prispevkov v Virtualni knjižnici Slovenije nam tudi pokaže, da ve�ina raziskovalcev raziskuje 

izgorelost v konkretnih delovnih okoljih, vzorci sodelujo�ih v raziskavah so povezani s 

konkretnimi delovnimi skupinami, s konkretnimi poklici, s konkretnimi delovnimi mesti ipd. 

Najpogostejše so raziskave v zdravstvu, socialnem delu in pri u�iteljih. 
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Pri izgorelosti zaradi dolo�enih okoliš�in delovnega okolja »prihaja do neskladja med naravo 

dela in naravo �loveka, ki delo opravlja« (Maslach in Leiter 2002, 9), kar je po razli�nih 

avtorjih temeljni pogoj za nastanek izgorelosti. Glede tega Maslach in Leiter (2002) navajata 

ve� pokazateljev izgorelosti, in sicer: 

- »ljudje se vedno bolj po�utijo preobremenjene, saj morajo ve� dela opraviti v krajšem 

�asu, v vedno hitrejšem delovnem tempu; 

- ni ve� nadzora nad delom oziroma je vedno manj priložnosti za razmišljanje in odlo�anje o 

reševanju delovnih problemov;  

- vedno manj je tudi priložnosti za ob�utek, da imajo ljudje nad svojim delom nadzor in da 

lahko na rezultate dela vplivajo; 

- nagrajevanje dela je nezadostno in neustrezno, s tem pa je delo razvrednoteno, 

razvrednoteni so tudi ljudje, ki ga opravljajo; 

- zaradi tehnologije in pomanjkanja �asa ljudje vedno bolj izgubljajo pozitivno vez s 

sodelavci in sodelavkami in so vedno bolj izolirani pri delu; 

- vodje podrejenih ne spoštujejo dovolj in so pri ravnanju z njimi nepošteni, kar se kaže 

predvsem pri postopkih ocenjevanja in napredovanja ter v neposrednih stikih; 

- pojavlja se preve� konfliktov med zahtevami v službi in osebnimi na�eli in vrednotami ter 

preve� zahtev po neeti�nem ravnanju«. 

 

Posledi�no lahko zaradi navedenih pokazateljev pride do konkretnih znakov izgorelosti. Ti so 

po »Š�uki 1999 (Knibble 2009)«: 
Malodušnost in brezbrižnost, površnost, pozabljivost, zmanjšana delovna storilnost, prepirljivost, odpor 

do dela in sodelavcev, razdiralen odnos do nadrejenih, sumni�avost, odtujitev, zavra�anje pomo�i, slabo 

po�utje, bole�ine v mišicah, nespe�nost, utrujenost, nagnjenost k zlorabi hrane, alkohola ali pomirjeval, 

spolna hladnost, povišan krvni pritisk, krvni sladkor, maš�obe, holesterol, težave na ožilju, srcu in 

plju�ih, zmanjšana imunost in psihosomatske motnje, ki prerasejo v nevarna obolenja. 

Inštitut za razvoj �loveških virov navaja, da bolj izgorevajo osebe, »katerih samovrednotenje, 

ki je storilnostno pogojeno, je mo�nejše, imajo slabše zadovoljene temeljne potrebe in jim je 

pomembnejši status kot izpolnjevanje samega sebe.« Med najbolj ogrožene poklice glede 

izgorelosti naj bi sodili: »managerji, strokovnjaki tehni�nih usmeritev, zdravniki in višje 

medicinske sestre, storitveni poklici ter strokovnjaki v javni upravi« (Inštitut za razvoj 

�loveških virov b. l.). 

Upoštevajo� navedeno in po pregledu razli�nih baz podatkov lahko ugotovimo, da je 

objavljenih malo raziskav ali prispevkov, ki bi pojem izgorelosti obravnavale v slovenski 
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policiji, pri policijskih managerjih, ki so praviloma tudi strokovnjaki v javni upravi. 

Konkretno so v Virtualni knjižnici Slovenije naslednji slovenski prispevki, ki se nanašajo na 

delo in s tem povezano izgorelost v policiji. V letu 2005 sta Koporec in Kocjan�i� (2005) 

raziskovala storilnostno motivacijo in izgorelost policistov. Dve leti kasneje je izgorelost 

policistov raziskoval tudi Purgaj (2007). V kontekstu naslova »Možnost razvoja depresivne 

motnje pri policistih, je izgorelost preu�eval tudi Težak (2008), dve leti kasneje pa je poklicno 

izgorelost policistov raziskoval Majcenovi� (2010). 

V vseh teh prispevkih je pojem izgorelost povezan predvsem s policisti, ni pa povezan s 

specifi�no kategorijo uslužbencev v policiji, policijskimi managerji. Glede na to, da med 

najbolj ogrožene poklice glede izgorelosti sodijo managerji in strokovnjaki v javni upravi 

(Inštitut za razvoj �loveških virov b. l.) in da ve� avtorjev ugotavlja, da je izgorelost pogosto 

posledica dela z ljudmi, je smiselno pri�akovati visoko stopnjo izgorelosti policijskih 

managerjev.  

V slovenski policiji je vodenje urejeno hierarhi�no, po osnovnem modelu trinivojsko. Celotno 

slovensko policijo vodi Generalni direktor policije, regionalno dislocirane enote – policijske 

uprave – vodijo direktorji policijskih uprav, lokalne policijske enote – obmo�ne policijske 

postaje – vodijo komandirji (Zakon o organiziranosti in delu policije). Vsak od navedenih 

vodij ima tudi svoje pomo�nike. Na državnem nivoju so to direktorji notranjih organizacijskih 

enot generalne policijske uprave. Teh je glede na trenutno veljavno strukturo sedem. 

Generalni direktor ima tudi dva namestnika. Na regionalnem nivoju so to vodje notranjih 

organizacijskih enot policijskih uprav. Teh je pet ali šest, odvisno od velikosti policijske 

uprave. Na lokalnem nivoju organiziranosti pa so to pomo�niki komandirjev. Tudi tej je 

toliko, kolikor je potrebno za u�inkovito funkcioniranje posamezne policijske postaje, in sicer 

od enega pomo�nika komandirja do sedem pomo�nikov komandirjev (Akt o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji).  

Na vsakem nivoju hierarhi�ne organiziranosti je vodenje primarna naloga navedenih javnih 

uslužbencev, se pa ostali principi med seboj razlikujejo. Vodje na nivoju Generalne policijske 

uprave in vodje na nivoju policijskih uprav praviloma vodijo za eno stopnjo višje izobražene 

uslužbence, torej visoko izobražene uslužbence – policijske (tudi kriminalisti�ne) inšpektorje 

in inšpektorice ter višje policijske (tudi kriminalisti�ne) inšpektorje in inšpektorice, medtem 

ko vodje na lokalnem nivoju praviloma vodijo za eno stopnjo nižje izobražene uslužbence – 

policiste in policistke ter višje policiste in policistke (v obeh primerih tudi kriminaliste).  

Delo uniformiranih uslužbencev na lokalnem nivoju se opravlja pretežno na terenu, na ostalih 

dveh nivojih pa pretežno v pisarnah. Izjema so kriminalisti, delno tudi uniformirani in ne-

uniformirani inšpektorji. Z vsem navedenim je obi�ajno povezana tudi zahtevnost dela, bolj 

aktivno naj bi se na višjih nivojih organiziranosti uporabljali in bili potrebni višji kognitivni 
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procesi. Obstaja pa še množica drugih razlik. Ker te niso predmet raziskave jih ne bomo 

posebej izpostavljali.  Pomembno je, da vemo, da obstajajo. 

Ne glede na navedeno, je vsako delo v vsakem delovnem okolju lahko ob dolo�enem �asu 

stresno. Tako stresno, da lahko vodi do izgorelosti. Torej ob�utka �ustvene iz�rpanosti, 

depersonalizacije in zmanjšane u�inkovitosti (Maslach 1998). V magistrski nalogi smo zato 

raziskali dejavnike izgorelosti policijskih managerjev na lokalnem nivoju organiziranosti, ki 

predstavljajo operativni management, in sicer v �asu, ko se v Slovenski policiji izvaja 

reorganizacija, v �asu, ko se izgubljajo že pridobljene delovno pravne pravice in v �asu, ko se 

pokazatelji izgorelosti (Maslach in Leiter 2002), glede na duh �asa, o�itno in vedno bolj 

manifestirajo. 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoreti�nega in empiri�nega. V uvodu so 

opredeljeni in opisani problemi in predstavljeni cilji in hipoteze. Uvodoma so predstavljene 

tudi uporabljene metode ter predpostavke in omejitve magistrske naloge.  

Jedro teoreti�nega dela predstavljata dve poglavji. V prvem, ki sledi uvodnemu poglavju, je 

predstavljeno razli�no razumevanje pojma izgorelosti. Opredeljene so stopnje izgorevanja.  

Vsebinsko so povezane z izvornimi stresnimi dejavniki. Opisani so možni vzroki za 

izgorevanje na delovnem mestu in najbolj pogosti simptomi oziroma posledice izgorelosti. V 

drugem poglavju je opisana struktura managementa na splošno in bolj specifi�no, struktura 

slovenskega policijskega managementa. Vsebinsko so, glede na pravila in zakonodajo, 

opisana konkretna opravila operativnega managementa v policiji. Navedene so raziskave, ki 

se ukvarjajo z izgorevanjem managementa in z izgorevanjem policijskega managementa. 

Empiri�ni del obsega opredelitev raziskovanega problema in uporabljeno metodologijo 

raziskave. Vklju�uje cilje, hipoteze ter opis vzorca in anketnega vprašalnika. V zaklju�ku 

empiri�nega dela je predstavljena analiza, interpretacija podatkov in klju�nih ugotovitev. 

Podane so tudi smernice za izboljšave. Sklepne misli, prispevek k znanosti ter predlogi za 

nadaljnja raziskovanja so zapisani v sklepnem delu magistrske naloge.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze magistrske naloge 

Namen magistrskega dela je raziskati okoliš�ine in dejavnike izgorelosti lokalnih policijskih 

managerjev (komandirjev policijskih postaj in pomo�nikov komandirjev) v slovenski policiji. 

Namen raziskave je pridobiti rezultate, ki bi pokazali na prevalenco izgorelosti pri tej poklicni 

skupini in bi nadalje lahko imeli prakti�no vrednost za prepre�evanje izgorelosti pri 

komandirjih in pomo�nikih komandirjev policijskih postaj. Pridobljena spoznanja bo mogo�e 

uporabiti tudi v praksi in ne le v slovenski policiji, temve� jih bo možno posplošiti tudi na 

management širšega javnega sektorja. 
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Pred izdelavo magistrskega dela je bilo postavljenih ve� ciljev. Cilji so naslednji:  

- preu�iti doma�o in tujo strokovno in znanstveno literaturo na podro�ju izgorelosti, s 

poudarkom pri managerjih na splošno ter na podro�ju policijskih dejavnosti;  

- ugotoviti prevalenco izgorelosti na delovnih mestih komandir in pomo�nik komandirja v 

policijskih postajah slovenske policije;   

- ugotoviti kako individualni dejavniki (starost, izobrazba in delovne izkušnje vodenja) ter 

organizacijska dejavnika (velikost enote, število vodstvenih delavcev) vplivajo na 

izgorelost komandirjev in njihovih pomo�nikov;  

- analizirati in interpretirati rezultate ter predlagati rešitve za izboljšanje obstoje�ega stanja. 

Hipoteze so bile oblikovane na podlagi pregledane literature in bodo vir za teoreti�ni in 

empiri�ni del naloge. Zastavljene so naslednje temeljne hipoteze: 

- HIPOTEZA 1: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v dejavnikih izgorelosti med 

komandirji in njihovimi pomo�niki. 

- HIPOTEZA 2: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med starejšimi in mlajšimi 

policijskimi managerji pri doživljanju izgorelosti. 

- HIPOTEZA 3: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju izgorelosti med bolj 

izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki komandirjev. 

- HIPOTEZA 4: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju izgorelosti med bolj 

izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev. 

- HIPOTEZA 5: Velikost policijske postaje (število zaposlenih) statisti�no zna�ilno vpliva 

na izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev.  

- HIPOTEZA 6: Število policijskih managerjev v posami�ni policijski enoti zna�ilno vpliva 

na izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev. 

Podatke za preverjanje hipotez bomo pridobili z metodo anketiranja. Rezultati anketnih 

vprašalnikov so bili obdelani s pomo�jo ustreznih statisti�nih programskih orodij.  

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

Temelj za teoreti�ni del magistrske naloge je bila metoda kompilacije. Literatura, ki smo jo 

preu�ili, je v dveh jezikih, slovenskem in angleškem. V tem delu smo uporabili tudi metodo 

deskripcije. Podatke smo pridobili s pomo�jo anketnega vprašalnika. Oblikovali smo 

elektronsko pismo in ga skupaj z vprašalnikom poslali po elektronski pošti komandirjem in 

njihovim pomo�nikom. Tako dobljene podatke smo obdelali z verodostojnimi statisti�nimi 

metodami in s pomo�jo ustreznih statisti�nih programskih okolij. Skladno s postavljenimi cilji 

in hipotezami, smo uporabili ve� statisti�nih metod, in sicer opisno statistiko, predvsem 

povpre�je in standardni odklon ter inferen�no statistiko, t-test, analizo variance in regresijsko 

analizo. Z analizo odgovorov na anketna vprašanja smo potrdili ali ovrgli zastavljene 

hipoteze. V zaklju�nem delu smo na podlagi metode komparacije primerjali teoreti�na 
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spoznanja drugih avtorjev z rezultati naše raziskave. Na podlagi vsega navedenega smo podali 

mnenje, ki bo pripomoglo k prepre�evanju izgorelosti pri policijskih managerjih. 

V vzorec smo vklju�ili komandirje in pomo�nike komandirjev policijskih postaj v Sloveniji. 

Trenutno je v Sloveniji 111 policijskih postaj, kar pomeni, da je tudi 111 delovnih mest 

komandir policijske postaje. V policijskih postajah je zaposlenih še 288 pomo�nikov 

komandirjev, skupaj torej 399. Anketni vprašalnik smo poslali na vse elektronske naslove, ki 

smo jih pridobili na podlagi pisnega zaprosila in pisnega dovoljenja vodstva policije za 

anketiranje. Dobili smo 53,38 odstotkov vrnjenih anketnih vprašalnikov. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

V magistrskem delu smo izhajali iz naslednjih predpostavk:  

- da izgorelost, kljub aktualnosti, še ni v celoti raziskan pojem;  

- da izgorelost na delovnih mestih operativnega managementa v policiji sploh še ni 

raziskana;  

- da ve�ina komandirjev in njihovih pomo�nikov kaže znake izgorelosti;  

- da lahko posplošimo rezultate raziskave na celotno populacijo policijskih managerjev;  

- da so komandirji in njihovi pomo�niki pripravljeni sodelovati v raziskavi in pripravljeni 
odgovarjati na vprašanja. 

Pri obravnavanju problema smo predvidevali, da bo dolo�eno stopnjo omejitev, v kontekstu 

širše uporabnosti, predstavljala osredoto�enost na konkretno kategorijo policijskih vodij. Iz 

tega naslova je bilo posploševanje na druge vzorce (npr. vodje regionalnega nivoja) manj 

zanesljivo in veljavno, kljub temu pa še mogo�e. Poleg navedenega je dolo�en delež omejitev 

izhajal iz naslova spletnega zbiranja podatkov in s tem povezane napake merjenja.  

Temelj podatkov smo pridobili z vprašalnikom MBI – Maslach burnout inventory (Maslach  

in Jackson 1981, 1986). Prilagodili smo ga konkretnemu vzorcu in sicer s pomo�jo že znanih 

teoreti�nih izhodiš� drugih prispevkov. Pri tem smo merili stališ�a dolo�ene skupine 

zaposlenih. Pri�akovali smo, da bo omejitev izhajala tudi iz dejstva, da takšne raziskave v 

Sloveniji še ni bilo, s tem pa bo onemogo�ena ali omejena primerljivost.  

Pri raziskavi smo se omejili na operativni management v policiji, torej komandirje in 

pomo�nike komandirjev. Omejili smo se le na izgorelost na delovnem mestu in nekatere 

individualne dejavnike (starost, izobrazba in delovne izkušnje vodenja) ter organizacijske 

dejavnike (velikost enote, število vodstvenih delavcev) anketirancev. 
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2 IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU 

V drugem poglavju je na kratko predstavljen zgodovinski razvoj izgorelosti. Sledi opredelitev 
oziroma prikaz razli�nega razumevanja pojma izgorelosti. Navedeno je opredeljeno v 
kontekstu drugih pojmov za katere so raziskave pokazale, da imajo dolo�eno stopnjo 
povezanosti z izgorelostjo. V tem poglavju so opredeljene tudi stopnje izgorevanja.  
Vsebinsko so povezane z izvornimi stresnimi dejavniki. Opisani so še možni vzroki za 
izgorevanje na delovnem mestu in najbolj pogosti simptomi oziroma posledice izgorelosti. 

2.1 Zgodovinski razvoj izgorelosti 

Maslachova in Schaufeli (1993) ugotavljata, da se je koncept izgorelosti razvijal preko treh 

zaporedni faz razvoja. Za prvo, za�etno fazo, ki se je pojavila v za�etku 70-let prejšnjega 

stoletja, je zna�ilno manjše število �lankov. Ti �lanki so vsebovali za�etne opise izgorelosti, 

fenomen poimenovali in pokazali, da ne gre za nenormalen odziv nekaj deviantnih 

posameznikov, temve� gre za relativno zelo pogost pojav. V to fazo sodi raziskovanje in 

opisovanje izgorelosti, ko je izraz uporabil Bradely (Kukovec-Pšeni�ny 2006). Za za�etno 

fazo je tudi zna�ilna ugotovitev, da je nastanek pojma izgorelosti mo� pripisati socialnim 

temeljem. Kot navajata (Maslach in Schaufeli 1993) pojem ni nastal kot akademski konstrukt, 

temve� izhaja iz pragmati�nih osnov, oziroma izhaja iz realnih socialnih problemov v 

resni�nem svetu. Leta 1974 je pojem izgorevanja namre� opisal psihiater Freudenberger 

(Maslach in Schaufeli 1993), ki je v praksi opazoval prostovoljce v zdravstveni ustanovi, 

simptome (postopno �ustveno iz�rpavanje in izguba motivacije in pripadnosti) pa 

poimenoval izgorelost.  

Približno v istem �asu se je z raziskovanjem na�inov soo�anja s problemi �ustvene narave 

pri delu ukvarjala tudi Maslachova, ki je do pojma izgorelosti prišla po naklju�ju, v pogovoru 

o izsledkih raziskave  (Maslach in Schaufeli 1993, 2). Maslachova, Bradely in Freudenberger 

niso edini avtorji in raziskovalci, ki so se v 70-tih letih ukvarjali z raziskovanjem izgorelosti. 

Za to fazo je nadalje tudi zna�ilno, da je pomen pojma »izgorelost« mo�no variiral glede na 

avtorja prispevka oziroma raziskovalca. Posledica sta bili dve dejstvi. Avtorji so se pogosto 

pogovarjali o razli�nih fenomenih, �eprav je bila vsebina pogovora izgorelost, drugi�, koncept 

izgorelosti se je tako vsebinsko razširil, da je zajemal veliko ve� kot je bilo prvotno mišljeno.  

V dolo�eni to�ki je prišlo do tega, da se je izraz izgorelost uporabljal za razli�ne odklonskosti. 

Tretja zna�ilnost za�etne faze razvoja pojma izgorelosti je bila, da literatura o izgorelosti v 

ve�jem delu ni bila empiri�na. Ve�ina je sledila enakemu vzorcu pisanja. Najprej se je opisala 

stresna narava dolo�enega poklica, sledila je povezava med stresom v tem poklicu z 

izgorelostjo. Prispevek je vklju�eval eno ali ve� študij primerov, ki so ilustrirale izgorelost v 

tem poklicu. Na koncu so bili obi�ajno zabeleženi predlogi za preventivne strategije. Eden od 

razlogov za takšne prispevke je bil v tem, da so bili praktiki veliko bolj zainteresirani za 
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izgorelost kot akademiki (Maslach in Schaufeli 1993, 5). 

Drugi del zgodovinskega razvoja je poteka v okviru t.i. empiri�ne faze, ki se je za�ela v 80-tih 

letih prejšnjega stoletja. Zna�ilna je ve�ja osredoto�enost, konstruktivnost in kot ime faze 

samo pove, ve�ja empiri�nost v primerjavi z za�etno fazo. V tej fazi je bilo napisanih veliko 

prispevkov in knjig o izgorelosti. V teh so avtorji opisovali delovne modele izgorelosti, 

predlagali razli�ne ideje in intervencije ter prikazovali razli�ne podkrepljene dokaze o 

izgorelosti. Razvile so se standardizirane mere posameznih postavk izgorelosti, s tem pa so se 

pojavile tudi bolj natan�ne definicije in vzpostavila metodološka orodja za merjenje in 

raziskovanje izgorelosti. S tem se je pove�ala sistemati�nost raziskovanja, hkrati pa se je 

pove�alo število prispevkov v akademskih revijah. Za to obdobje je zna�ilna tudi širitev 

interesa raziskovanja izven meja Združenih držav Amerike. Najprej v angleško govore�e 

sosednje države nekoliko kasneje pa tudi v ve�ino evropskih držav (prav tam, 6). 

Splošni pregled nedavnega razvoja kaže na nekaj trendov. Raziskave se nadaljujejo v 

kontekstu poklicev, ki se ukvarjajo s �loveškimi viri, poleg navedenega pa se širijo tudi v 

druga podro�ja. Takšna podro�ja so policijska dejavnost, vojska, športniki, managerji pa 

tudi politi�ni aktivizem in družine. Naslednji trend, ki se kaže je, da se je uporaba pojma 

izgorelosti razširila v širino bolj kot ostali podobni koncepti. Raziskovalci predlagajo 

razli�ne modele raziskovanja koncepta in raziskujejo organizacijske spremenljivke kot so: 

zadovoljstvo z delo, stres, konflikt vlog, preobremenjenost, absentizem, pri�akovanja, 

odnosi s sodelavci in nadrejenimi, odnosi s strankami, filozofija podjetja in podobno.  Poleg 

navedenega se pojem izgorelosti raziskuje v povezavi z osebnimi spremenljivkami kot so 

demografske spremenljivke, npr. spol, starost, izobrazba, spremenljivke osebnosti, npr. 

lokus kontrole, zdravje, odnosi z družino in prijatelji, osebne vrednote in pripadnost. 

Ugotovitve teh raziskav na splošno kažejo, da so spremenljivke in faktorji dela bolj 

povezani z izgorelostjo kot demografske spremenljivke in spremenljivke osebnosti. Trend, 

ki se kaže je tudi ta, da je ve�ina raziskav izvedenih na vzorcih, ki niso reprezentativni, da 

so podatki zbrani ve�inoma z vprašalniki, v dolo�eni to�ki �asa (niso longitudinalne) in da 

so statisti�ne metode, ki so najpogosteje uporabljene, korelacijske analize (prav tam, 7).  

2.2 Opredelitev izgorelosti 

Izgorelost je tako pomemben fenomen, da se je ve� avtorjev odlo�ilo za sistemati�no 

opisovanje objavljenih izsledkov v dolo�enem obdobju. Tako sta se Halbesleben in Buckley 

(2004) odlo�ila, da to storita za obdobje od 1993 do 2004. Ugotavljata, da sta se tekom �asa 

razvila dva pomembnejša modela izgorelosti, Var�evalni model (angl. The conservation of 

resources model) in Model zahtev delovnega mesta (angl. The Job demands – resources 

model). Nadalje ugotavljata, da se je razvoj izgorelosti širil, ne samo v razvoj modelov 

temve� tudi v korelate izgorelosti, ki jih lahko razdelimo v dve bistveni smeri: osebnostne 
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moderatorje in odnose socialne izmenjave. Najbolj pogosto od vseh prispevkov se kaže trend 

ugotavljanja negativne korelacije med izgorelostjo in delovnim u�inkom, ki je, kot kaže, 

vezan le na eno postavko izgorelosti, t. j. �ustvena iz�rpanost.   

Izgorelost je dolo�ena s tremi primarnimi simptomi, in sicer gre za kombinacijo �ustvene 

iz�rpanosti, depersonalizacije in osebne izpolnitve (Maslach 1982, Halbesleben in Buckley 

2004). �ustvena iz�rpanost se nanaša na  iz�rpavanje �ustvenih virov posameznika. Tisti 

zaposleni, ki so �ustveno iz�rpani, obi�ajno �utijo kot da jim primanjkuje prilagoditvenih 

virov in ne zmorejo ve� dodane vrednosti za delo. Energija, ki so jo porabili za delo se je 

iz�rpala, s tem pa je postalo nemogo�e opravljati delo. Depersonalizacija, ki je v literaturi 

znana tudi pod pojmom cinizem ali umik (angl. disengagement), se pogosto pojavi kot 

reakcija na �ustveno iz�rpanost. Nanaša se na proces, pri katerem se zaposleni odtujijo od 

dela in za�nejo razvijati brez�uten odnos do dela, u�inka dela in do vsega, kar je z delom 

povezano, npr. stranke, sodelavci ipd. Znižana osebna izpolnitev se nanaša na zmanjšano 

zaznavanje sposobnosti pri delu – zaposleni zaznavajo, da dela ne morejo opraviti tako dobro 

kot so ga lahko neko� (Halbesleben in Buckley 2004). 

Izgorelost se v literaturi pogosto povezuje s stresom, ki v osnovi pomeni zunanji pritisk 

oziroma obremenitev na dolo�en predmet (Newhouse 2000). Pomeni tudi »telesno, fizi�no,  

duševno  in kemi�no  reakcijo  na okoliš�ine, ki povzro�ajo zmedenost, nejevoljnost in 

vzburjenost« (Youngs 2001). Stres je tudi stanje napetosti, ki ga posameznik doživi, ko je 

soo�en z izjemnimi zahtevami, ovirami ali priložnostmi oziroma posebni psihi�ni, fizi�ni, 

vedenjski pojavi, ki nastanejo pri posamezniku, �e je izpostavljen prevelikim obremenitvam 

(Možina in ostali 1994).  Kaj pa je izgorelost? Izgorelost je sindrom �ustvene iz�rpanosti, 

depersonalizacije in zmanjšanja osebnih lastnosti (Maslach 1998). 

Iz navedenega je razvidno, da gre za dva razli�na pojava. Najo�itnejša razlika je med njima 

je v posameznikovem zavedanju. Tisti, ki so pod stresom se tega dejstva zavedajo takoj, 

medtem ko se posameznik svojega stanja izgorelosti ne zaveda takoj. (Smith in drugi 2007; v: 

Mesec 2008). 

Razlika med stresom in izgorelostjo je tudi v vsebini. Posledica stresa je ob�utek 

ogroženosti,  ki se odraža v krajših ali daljših, pozitivnih in negativnih fizi�nih in �ustvenih 

reakcijah. Izgorevanje   p a  je   sindrom, pri katerem je posameznik nenehno   razo�aran, dalj 

�asa nesamozavesten, ne vidi rešitve, nima ve� upanja na bolje. Po�uti se prazno in brez 

motivacije (Gold in Roth 1993). 

Izgorelost je v primerjavi s stresom tudi:  

- sindrom neustreznih odnosov  do klientov  in do sebe, ki je pogosto  povezan  z 

neprijetnimi  telesnimi  in duševnimi znaki. K sindromu štejemo tudi zmanjšanje 

uspešnosti dela. (Kahn 1978; v Šetina �ož 2009);  
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- specifi�en sindrom, zna�ilen za vse poklice, ki jih ozna�uje delo z ljudmi v �ustveno 

zahtevnih položajih (Penko 1994);  

- izpraznjenost  zaradi  izgube  duhovne  mo�i,  ki  je  bila  za delavca do takrat smisel 

njegovega poklicnega poslanstva in mu je dajala potreben delovni zagon, ne pa iztrošenost 

zaradi starosti ali iz�rpanost zaradi  utrujenosti (Š�uka 1999); 

- �ustvena  iz�rpanost,  depersonalizacija  in  nezadovoljstvo oziroma negativni odnos do 

dela ter zato slabši delovni rezultati (Lee  in  Ashforth 1990); 

- »huda psihološka in fizi�na posledica podaljšanega in visokega delovnega stresa« 

(Chauhan 2009, 411);  

Delio (2001) navaja simptome, ki kažejo na to, da iz stresa nekdo prehaja v stanje izgorelosti. 

Ti so:  

- nezmožnost koncentracije, 

- neodlo�nost, 

- pozabljivost, 

- nenadna pove�ana ob�utljivost na kritiko, 

- utrujenost, 

- pove�ano število bolniških odsotnosti, 

- brezbrižnost, 

- nedružabnost, 

- nesposobnost soo�anja z dnevnimi opravili. 

Poleg navedenega obstajajo tudi druge definicije izgorelosti.  Po Stevensu (1995, 25) je 

izgorelost psihi�na iz�rpanost, ki se pojavi pri posameznikih, ki so stalno izpostavljeni 

pritiskom in negativnemu stresu na delovnem mestu. Izgorelost ni le ob�utek iz�rpanosti na 

koncu delovnega dne, temve� napredujo� cikel iz�rpanosti in izgube vitalnosti, ki vpliva na 

posameznikova �ustva, telo in duha. Brajša (2005, 28) pravi, da je izgorelost telesno, �ustveno 

in duševno iz�rpavanje v �ustveno obremenilnih bližnjih odnosih v zasebnem in poklicnem 

življenju posameznika.  Pšeni�ny in Findeisen (2005) navajata, da je kumulativni odgovor na 

dolgotrajne neustrezne psihološke okoliš�ine dela in pomeni izgubo psihi�ne in telesne mo�i, 

padec motivacije za delo in iz�rpanost. Izgorelost je tudi bolezen, ki nastane kot posledica 

neustreznih psiholoških okoliš�in dela in se kaže kot spremenjen odnos do dela (Pšeni�ny in 

Jura�i� Šribar 2007). Bilban in Pšeni�ny (2007, 22) navajata, da je izgorelost sindrom telesne 

in duševne iz�rpanosti, ki zajema razvoj negativne predstave o sebi, negativni odnos do dela, 

izgubo ob�utka zaskrbljenosti in izostajanje �ustev do strank, medtem ko Tepina (2008) meni, 

da gre za kroni�no stanje skrajne psihofizi�ne in �ustvene iz�rpanosti, ki nastane zaradi 

dolgotrajnih nerecipro�nih odnosov na delovnem mestu ali v zasebnem življenju (Tepina 

2008). 
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Golombiewski, Boudreau, Goto in Murai (1993, 25) v kontekstu navedenega ugotavljajo, da 

jedro problema ni iztrošenost zaradi starosti ali iz�rpanosti zaradi utrujenosti, temve� 

izpraznjenost zaradi izgube duhovne mo�i, ki je doslej delavcu predstavljala smisel njegovega 

poklicnega poslanstva in mu dajala potreben zagon. 

2.3 Vzroki za izgorelost  

Glede tega Maslach in Leiter (2002) navajata ve� pokazateljev oziroma vzrokov izgorelosti. 

Gre za naslednje znake (Maslach in Leiter 2002):  

- »Ljudje se vedno bolj po�utijo preobremenjene, saj morajo ve� dela opraviti v krajšem 

�asu, v vedno hitrejšem delovnem tempu. Gre za zelo o�iten pokazatelj izgorelosti pri 

katerem organizacije zahtevajo vedno ve� oziroma preve� glede na �as, ki je na razpolago. 

Navedeno se posledi�no negativno manifestira v kvaliteti dela, v vedno slabših 

medosebnih odnosih v posameznem kolektivu, inovativnost in kreativnost sta slabši.  

- Posameznik nima ve� nadzora nad svojim delom oziroma je vedno manj priložnosti za 

razmišljanje in odlo�anje o reševanju delovnih problemov na delovnem podro�ju, na 

katerem dolo�en posameznik svoje delo opravlja. Vedno manj je tudi priložnosti za 

ob�utek, da imajo ljudje nad svojim delom nadzor in da lahko na rezultate dela vplivajo. 

Gre za dolo�eno stopnjo omejevanja posameznikove avtonomnosti.  

- Nagrajevanje dela je nezadostno in neustrezno, s tem pa so delo in ljudje sami 

razvrednoteno. Ljudje ne delamo samo zaradi pla�e, temve� pri�akujemo tudi dolo�eno 

stopnjo ugleda, varnosti, ustreznih socialnih mrež in drugih nematerialnih nagrad.  

- Zaradi tehnologije in pomanjkanja �asa, ljudje vedno bolj izgubljajo pozitivno vez s 

sodelavci in sodelavkami in so vedno bolj izolirani pri delu. S tem v povezavi pa je 

vprašljiva tudi trdnost posameznikovih socialnih mrež in tudi morebitno zanašanje na 

njihovo podporo. 

- Vodje podrejenih ne spoštujejo dovolj in so pri ravnanju z njimi nepošteni, kar se kaže 

predvsem pri postopkih ocenjevanja in napredovanja ter v neposrednih stikih. Gre za 

pomanjkanje spoštovanja in s tem povezane varnosti.  

- Pojavlja se preve� konfliktov med zahtevami v službi in osebnimi na�eli in vrednotami ter 

preve� zahtev po neeti�nem ravnanju.« 

2.4 Stopnje izgorevanja 

Golembiewski in Munzenrider (1984, 1988; v: Golembiewski in Boss (1992) sta izdelala 

stopenjski model izgorelosti. V empiri�ni raziskavi sta se osredoto�ila na predpostavko, da 

�ustvena iz�rpanost k skupni izgorelosti prispeva ve� kot nizka osebna izpolnitev in kot 

depersonalizacija. Nadalje pa, nizka osebna izpolnitev k skupni izgorelosti prispeva ve� kot 

depersonalizacija. Model je usmerjen v posameznikovo doživljanje stresa ob upoštevanju 
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posameznikove zmožnosti spoprijemanja s stresom in  poteka v ve� stopnjah, katerih 

zaporedje je lahko kroni�no ali akutno (Penko 1994). 

Matteson in Ivancevich (1987) navajata, da izgorelost nastaja postopoma, preko treh stopenj 

razvoja, in sicer:  

- Prva stopnja: zna�ilnost prve stopnje je stagnacija. V tej stopnji se pojavijo znaki 

utrujenosti in depresije. Navedeni znaki so zelo šibki in so komaj vidni zunanjim 

opazovalcem.  

- Druga stopnja: V tej stopnji  se oblikuje odtujenost. Znaki izgorelosti postanejo o�itni. 

Zna�ilni je psihološki in fizi�ni umik, apatija in podpovpre�na delovna u�inkovitost. 

- Tretja stopnja: V tej stopnji je posameznik popolnoma izgorel in �ustveno iz�rpan. Je 

razosebljen, apati�en, dvomi v lastno u�inkovitost. Ostaja brez ob�utka možnosti po 

dosežkih in postane neuspešen v vsem �esar se loti.   

Podobno tri stopnje navaja tudi Kukovec-Pšeni�ny (2006), in sicer:  

- Prva stopnja - iz�rpanost: Prihaja do znakov kroni�ne utrujenosti in slabega po�utja, ki jih 

oseba sama pri sebi zanika, negira, si jih ne prizna. Zunanja manifestacija vedenja je 

podobna znakom storilnostne usmerjenosti. Zna�ilno za to stopnjo je, da lahko traja zelo 

dolgo �asovno obdobje. 

- Druga stopnja - ujetost: V tej stopnji se oseba do dolo�ene mere zaveda oziroma se po�uti, 

da je ujeta v vsakdan, v odnose in v na�in življenja in dela. Iz�rpanost je povod za 

zamenjavo delovnega okolja, življenjskega okolja ali spremembo v na�inu razmišljanja in 

ob�utenja. Izgorevanje se še vedno nadaljuje, saj pri posamezniku še nekaj �asa vztrajajo 

ob�utki notranjih pritiskov, ujetosti, ob�utki krivde. Zna�ilno je tudi nihanje samozavesti. 

Navedena stopnja obi�ajno traja do dve leti.  

- Tretja stopnja – adrenalna izgorelost: V tej stopnji je posameznik izgorel in �ustveno 

iz�rpan. Vsi znaki so na višku, posameznik pa se trudi ostati delovno aktiven, �eprav le s 

težavo sledi spremembam v okolju. Ne glede na to ali gre za delovno okolje ali za širše, 

življenjsko okolje. Temu stanju, ki lahko traja nekaj mesecev, sledi adrenalni zlom. 

Posameznik izgubi življenjsko energijo, postane hudo depresiven in anksiozen. Kukovec-

Pšeni�ny (2006) v to stopnjo všteva tudi obdobje po adrenalnem zlomu, v katerem 

posameznik na novo vzpostavi ali spremeni sistem vrednot, spremenijo se nekatere 

osebnostne lastnosti. Posledi�no se pojavi nov odnos so sveta, življenja in dela. 

2.5 Posledice izgorelosti 

Posledice izgorelosti so v teoriji razdeljene na dve vrsti, in sicer tiste, ki se nanašajo 

neposredno na posameznika in tiste, ki so pomembne za organizacijo. Posledice izgorelosti za 

posameznika je v pogovoru nanizal že Š�uka 1999 (Knibble 2009), in sicer so to 

»…malodušnost in brezbrižnost, površnost, pozabljivost, zmanjšana delovna storilnost, 
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prepirljivost, odpor do dela in sodelavcev, razdiralen odnos do nadrejenih, sumni�avost, 

odtujitev, zavra�anje pomo�i, slabo po�utje, bole�ine v mišicah, nespe�nost, utrujenost, 

nagnjenost k zlorabi hrane, alkohola ali pomirjeval, spolna hladnost, povišan krvni pritisk, 

krvni sladkor, maš�obe, holesterol, težave na ožilju, srcu in plju�ih, zmanjšana imunost in 

psihosomatske motnje, ki prerasejo v nevarna obolenja.«  

Maslachova in Leiter (2002, 79) definirata ve�dimenzionalni koncept izgorevanja, ki je 

sestavljen iz naslednjih komponent: 

- somatska komponenta koncepta - ve�ja nagnjenost k boleznim, psihosomatske motnje,  

utrujenost, pove�ana težnja po uživanju alkohola in zdravil; 

- �ustvena komponenta koncepta - brezvoljnost, brezizhodnost, pobitost, izguba mehanizma 

obvladovanja in kontrole; 

- psihi�na komponenta koncepta - nezadovoljstvo z delom, izguba samospoštovanja, razvoj 

ne humanega odnosa do ljudi, ki bi jim bilo treba pomagati. 

Posledice pri posamezniku so lahko tudi kategorizirane glede na socialni vidik posameznika, 

�ustva, psiho, telo, socialno ekonomski status in podobno. Nose (2009, 22 in 23) jih 

kategorizira v pet razli�nih kategorij, in sicer:  

- telesne posledice – gre za telesno iz�rpanost, utrujenost, nespe�nost, bole�ine po telesu, 

zvišan ali znižan krvni pritisk, bolezni povezane s stresom, glavobol ipd.    

- �ustvene posledice – gre za slabše �ustvene odnose s soljudmi, žalost, obup, neodzivnost, 

razdražljivost, nezadovoljstvo ipd. 

- psihi�ne posledice – zmanjšana motivacija, motnje koncentracije, spomina in drugih višjih 

kognitivnih funkcij, sprememba obnašanja, motnje odlo�anja ipd. 

- socialne posledice – izguba socialnega statusa, osamitev, socialna anksioznost, 

nekonstruktivni konflikti v odnosih z bližnjimi, sodelavci ipd. 

- ekonomske posledice – posledice nezmožnosti za delo, neprilagodljivost, togost, 

nekreativnost, neiznajdljivost, pozabljivost in posledi�na nezanimivost za trg dela, pri 

managerjih zmanjšana sposobnost odlo�anja in oslabljena prilagodljivost spremembam v 

okolju ipd. 

Izgorelost se, poleg navedenega, pri posamezniku povezuje ali razlikuje z razli�nimi drugimi 

pojmi, boleznimi, stanji. Eno od teh stanj je depresija oziroma stanje žalosti, potrtosti, 

otožnosti, razdražljivosti, brezupa. Gre za bolezenski sindrom, ki zajame posameznika v 

celoti, medtem ko izgorelost predstavlja stanje, ki se, �e ga ne odpravimo, lahko razvije v 

depresijo (Petri� 2006). Izgorelost je povezana z vklju�enostjo v neko delo, z ob�utkom 

nemo�i in nezadovoljstvom z delom nadalje pa tudi z napetostjo in splošnim zdravstvenim 

stanjem (Golembiewski, Boudreau, Goto in Murai 1993). 

Šetina �ož (2009), razlikuje izgorelost tudi od odtujenosti in po Stani� (2006) povzema, da 

ljudi, ki izgorevajo, zelo pogosto spremlja ob�utek odtujenosti. Pojma se razlikujeta v tem, da 
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»izgorelost najpogosteje prizadene zaposlene, ki izražajo pretirano skrb za ljudi, s katerimi 

delajo, in jim služba ni le vir zaslužka«. 

Druga vrsta posledic so tiste, ki so vezane izklju�no na organizacijo oziroma na delovno 

mesto. Nose (2009) povzema po  drugih avtorjih naslednje:  

- kolektivni sindrom izgorelosti na delovnem mestu – izgorela oseba naj bi imela precejšen 

vpliv na �ustveno stanje svojih sodelavcev in podrejenih, �e gre za vodjo ali managerja. 

Izgorelost naj bi se s pomo�jo procesa atribucije prenašala na druge sodelavce, še posebno, 

�e ti prepoznajo delovno okolje kot vzrok za nastanek izgorelosti. 

- organizacijski stroški – zaradi izgorelosti v organizaciji nastajajo razli�ni stroški. Pogosto 

gre za stroške boleznin, nadomestnih delavcev in stroške njihovega usposabljanja, stroški 

morebitnega invalidskega upokojevanja ipd.  

- ostale organizacijske posledice izgorelosti – v to kategorijo (po Nose 2009) sodi zmanjšana 

produktivnost, nemotiviranost, negativen odnos do dela in organizacije ter sodelavcev, 

šefov, strank, absentizem, fluktuacija, zmanjšane sposobnosti kreativnosti in odlo�anja, 

izguba kvalitetnih zaposlenih ipd. 
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3 MANAGEMENT IN IZGORELOST 

V tretjem poglavju je opisana struktura managementa na splošno in bolj specifi�no, struktura 

slovenskega policijskega managementa. Vsebinsko so, glede na pravila in zakonodajo, 

opisana konkretna opravila operativnega managementa v policiji. Navedene so raziskave, ki 

se ukvarjajo z izgorevanjem managementa in z izgorevanjem policijskega managementa. 

3.1 Struktura managementa 

V najširšem pomenu besede sta v organizacijah vsaj dve vrsti zaposlenih, ki sta potrebni za 

njen uspešen, u�inkovit razvoj in doseganje ciljev. V eno kategorijo sodijo zaposleni, ki 

neposredno opravljajo delo oziroma izvajajo aktivnosti za doseganje ciljev organizacije, v 

drugo pa sodijo menedžerji.  

Menedžerji dosegajo cilje organizacije tako, da vodijo, usmerjajo in motivirajo druge ljudi za 

delo in po tem kako drugi delajo, se ocenjuje njih. Pri tem ne gre le za ukazovanje ali 

poveljevanje, kar se sicer uporablja v militaristi�nih organizacijah. Gre predvsem za 

na�rtovanje, vodenje, organiziranje dela in kontroliranje, �e je delo opravljeno in kako. �e bi 

samo ukazovali in uporabljali mo� položaja, je velika verjetnost, da ciljev ne bi dosegli 

oziroma bi jih dosegli manj kvalitetno kot �e se s podrejenimi razumejo in pri doseganju 

ciljev z njimi sodelujejo. 

Menedžerji so torej kategorija posameznikov, ki so zaposleni v organizaciji in ki imajo 

predvsem naslednje naloge (Možina in drugi 1994, 16): 

- dosegajo cilje organizacije s pomo�jo drugih ljudi; 

- na�rtujejo dejavnosti, s katerimi u�inkovito in uspešno dosegajo cilje organizacije; 

- usmerjajo �loveške in materialne vire in 

- vodijo delo dolo�ene enote. 

Ko govorimo o menedžerjih, nehote pomislimo na management. Management je po definiciji: 

»doseganje ciljev organizacije na u�inkovit na�in s planiranjem, organiziranjem, vodenjem in 

kontroliranjem«. Opredelimo ga lahko tudi kot: »ustvarjalno reševanje problemov, ki se 

pojavljajo na podro�ju planiranja, organiziranja, vodenja in pregledovanja razpoložljivih 

virov pri doseganju ciljev, poslanstva in razvoja organizacije« ali pa kot »klju�ni podsistem v 

organizaciji, ki povezuje vse ostale podsisteme in predstavlja miselno, intuitivno in �ustveno 

dejavnost menedžerjev« (Možina in drugi 1994). 

Pojmovno ima management v literaturi razli�ne sopomenke. Pojem management je sicer 

tujka. Nekateri slovenski avtorji jo uporabljajo kar tako kot je »management«. Slovensko je 

bolj pravilno, �e uporabljamo »management«. Ne glede na uporabo zapisa, pa je sam pojem 

potrebno razlikovati od dveh drugih angleških pojmov, in sicer "leadership" in 
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"administration". Pri prvem gre za "željo po vplivanju na vedenje posameznika ali skupine v 

organizaciji", pri drugem pa za "delovanje vladnih ali upravnih organizacij" (Možina in drugi 

1994). 

Lo�imo tri ravni managementa, in sicer nižji, srednji in višji management. Neodvisno od tega 

obstajajo tudi funkcijski menedžerji in generalni menedžer. Nižji menedžerji so neposredno 

odgovorni za proizvajanje izdelkov in storitev, srednji menedžerji skladno s svojimi 

pooblastili usklajujejo delo nižjih menedžerjev, medtem ko so višji menedžerji odgovorni za 

splošno usmerjanje dejavnosti v organizaciji. Funkcijski menedžerji usklajujejo delo 

zaposlenih na dolo�enem specialnem podro�ju dejavnosti, generalni menedžerji pa so 

odgovorni za vodenje vseh dejavnosti v organizaciji. Višji menedžerji so po definiciji 

generalni menedžerji (Možina in drugi 1994, 19). 

�e bi model, ki prikazuje ravni managementa prenesli v policijo, bi lahko rekli, da nižji 

management predstavljajo komandirji s svojimi pomo�niki. Ta nivo se imenuje tudi 

operativni management. Srednji nivo predstavljajo menedžerji, ki so zaposleni v policijskih 

upravah. Gre za vodstven kader srednjega nivoja, in sicer so to direktor policijske uprave, 

vodje služb, sektorjev in centrov ter vodje oddelkov. Višji nivo predstavlja vodstven kader 

Generalne policijske uprave, torej Generalni direktor policije s svojima namestnikoma in 

vodje notranjih organizacijskih enot. V konkretnem primeru bi generalnega menedžerja lahko 

predstavljal minister za notranje zadeve, lahko pa tudi generalni direktor policije. Funkcijske 

menedžerje pa bi predstavljali vodje vsakega nivoja, glede na funkcijo, ki jo opravlja 

posamezna notranja organizacijska enota. 

3.2 Policijski management 

Zakon o organiziranosti in delu policije (ZODPol) med drugim, ureja organizacijo, delovanje 

in vodenje policije (ZODPol, 1. �len), ki  je sicer organ v sestavi Ministrstva za notranje 

zadeve (ZDU-1). 

Policija je organizirana trinivojsko. Sestavljajo jo Generalna policijska uprava, policijske 

uprave in obmo�ne policijske postaje (ZODPol, 16. �len). Policijo vodi generalni direktor 

policije, ki vodi tudi delo generalne policijske uprave (ZODPol, 17. �len). Lahko ima dva 

namestnika, ki mu pomagata pri vodenju policije v okviru pooblastil, ki jih dolo�i generalni 

direktor policije s pisnim pooblastilom. V primeru odsotnosti ali zadržanosti generalni 

direktor policije pooblasti namestnika, ki ga nadomeš�a (ZODPol, 48. �len). 

Policijska uprava je organizacijska enota policije, ustanovljena na dolo�enem obmo�ju države 

(ZODPol, 23. �len). Policijsko upravo vodi direktor oziroma direktorica policijske uprave, ki 
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je za svoje delo in za delo policijske uprave odgovoren generalnemu direktorju policije 

(ZODPol, 24. �len). 

Podoben odnos kot med generalno policijsko upravo in policijsko upravo velja tudi med 

policijsko upravo in obmo�no ali podro�no policijsko postajo.  Obmo�na policijska postaja je 

organizacijska enota policije, ustanovljena za neposredno opravljanje nalog policije na 

dolo�enem obmo�ju policijske uprave (ZODPol, 27. �len). Obmo�no policijsko postajo vodi 

komandir oziroma komandirka, ki je za svoje delo, stanje na policijski postaji in delo 

policijske postaje odgovoren direktorju policijske uprave. (ZODPol, 28. �len). 

3.3 Operativni management v policiji 

Operativni management v policiji se nanaša na vodenje obmo�ne policijske postaje. Obmo�no 

policijsko postajo vodi komandir oziroma komandirka, ki je za svoje delo, stanje na policijski 

postaji in delo policijske postaje odgovoren direktorju policijske uprave. (ZODPol, 28. �len). 

V okviru sistemizacije delovnih mest posamezne policijske postaje, so poleg komandirja, 

sistemizirana tudi delovna mesta pomo�nik komandirja.  Gre za dve vrsti delovnih mest, ki so 

odvisna od zahtevnosti dela dolo�ene policijske postaje in zahtevnosti dela delovnega mesta. 

Ena vrsta delovnega mesta pomo�nik komandirja že v osnovi zahteva najmanj visoko 

strokovno izobrazbo, druga pa najmanj višjo strokovno izobrazbo. S tem je povezano tudi 

pla�ilo za delo, potrebne delovne izkušnje ter vsebina nalog, ki jih posamezni pomo�nik 

komandirja opravlja. 

Skladno z internim Aktom o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

policiji, se na posameznih delovnih mestih opravljajo razli�no zahteva in odgovorna dela in 

naloge.  

Na delovnem mestu Komandir policijske postaje se opravljajo naslednje naloge (Akt o 

notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji - spremembami in 

dopolnitvami): 

- »organiziranje, vodenje in odgovarjanje za delo postaje, 

- odgovornost za zakonito, u�inkovito in pravo�asno opravljanje nalog postaje v skladu z 

zakoni, predpisi, odredbami, navodili ter drugimi akti oziroma predpisi, 

- neposredno vodenje pomembnejših akcij, 

- odgovornost za pripravljenost in usposobljenost policijske postaje in oddelka, za 

u�inkovito in pravo�asno ukrepanje ob izrednem stanju in vojni, 

- odgovornost za varnost in zdravje delavcev pri delu na postaji (varstvo pri delu, požarna 

varnost, zdravstveno varstvo), 

- izdelovanje varnostne ocene obmo�ja policijske postaje in skrb za njeno ažurnost 
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- sodelovanje s predstavniki lokalnih organov, z drugimi organi, organizacijami in 

skupnostmi, 

- odgovornost za red in disciplino policistov ter sodelovanje pri reševanju pritožb ob�anov 

zoper delo in postopke policistov policijske postaje, 

- izdelovanje programov dela in delovnih usmeritev policijske postaje, poro�il, analiz, 

informacij in drugih pregledov ter posredovanje policijske uprave, 

- odgovornost za stanje na podro�ju notranje zaš�ite in varnosti, 

- odgovornost za smotrno in racionalno razporejanje policistov na delo ter racionalno in 

skrbno uporabo delovnih sredstev, 

- odgovornost za sodelovanje z drugimi policijskimi enotami in službami Ministrstva za 

notranje zadeve, 

- sodelovanje z javnimi mediji s podro�ja dela policijske postaje, 

- za svoje delo in delo policijske postaje odgovarja predstojniku policijske uprave, strokovno 

pa tudi vodjem strokovnih služb policijske uprave, 

- izvajanje nalog v skladu s 3. �lenom Zakona o policiji, 

- na�rtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje in odgovarjanje za delo postaje, 

- spremljanje, analiziranje, prou�evanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter u�inkovitosti in 

uspešnosti policijskega dela, 

- vodenje zahtevnejših nalog, 

- zagotavljanje strokovne pomo�i in izvajanje nadzora, 

- sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih, 

- sodelovanje pri pripravi predpisov s podro�ja dela, 

- sodelovanje v projektih, 

- usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami, 

- oblikovanje novih oblik policijskega dela, 

- sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela, 

- izvajanje policijskih pooblastil, 

- opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi, 

- opravljanje drugih nalog s svojega delovnega podro�ja, ki jih naro�i nadrejeni.« 

Na delovnem mestu Policijski inšpektor – pomo�nik komandirja se opravljajo naslednje 

naloge (Akt s spremembami in dopolnitvami): 

- »spremljanje, usklajevanje in odgovornost za dolo�eno operativno problematiko na 

obmo�ju postaje ter predlaganje komandirju dolo�enih ukrepov, 

- spremljanje problematike pri varovanju državne meje in v zvezi s tujci ter drugih 

varnostnih pojavov in dogodkov, 

- neposredno vodenje pomembnejših akcij, 

- pripravljanje operativnih poro�il in drugih pregledov o delu in varnostni problematiki na 

obmo�ju postaje, 

- prou�evanje in analiziranje operativnih poro�il in ostalih pisnih izdelkov policistov, 
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- predlaganje razporejanja policistov na delo v skladu z delovno problematiko na postaji 

- skrb za uresni�evanje delovnih usmeritev strokovnih služb policijske uprave, 

- opravljanje dolo�enih nalog s podro�ja pisarniškega poslovanja na postaji, 

- odgovornost za pravilno uporabo in vzdrževanje tehni�ne in ostale opreme na postaji 

- sodelovanje pri pripravi na izredna stanja in vojno, 

- na podlagi analiz varnostnih razmer izdelovanje, programa dela in delovne usmeritve za 

policiste, 

- skrb za strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje delavcev v enoti in 

spodbujanje pri njihovi aktivnosti, 

- sodelovanje pri ocenjevanju upravi�enosti uporabe prisilnih sredstev in pri preverjanju 

upravi�enosti pritožb ob�anov zoper postopke in ukrepe policistov, 

- izvajanje nalog v skladu s 3. �lenom Zakona o policiji, 

- opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi, 

- na�rtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela podro�ja, 

- sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesre� in drugih nezgod, 

- vodenje zahtevnejših nalog, 

- sodelovanje pri organiziranju dela, 

- pripravljanje analiz in poro�il, 

- sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih, 

- izvajanje nadzora, 

- izvajanje policijskih pooblastil, 

- opravljanje drugih nalog s svojega delovnega podro�ja, ki jih naro�i nadrejeni.« 

Na delovnem mestu Višji policist vodja izmene – pomo�nik komandirja se opravljajo 

naslednje naloge (Akt s spremembami in dopolnitvami): 

- »spremljanje, usklajevanje in odgovornost za dolo�eno operativno problematiko na 

obmo�ju postaje ter predlaganje komandirju dolo�enih ukrepov, 

- sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, hujših prometnih in drugih nezgod, 

problematike pri varovanju državne meje in v zvezi s tujci ter drugih varnostnih pojavov in 

dogodkov, 

- neposredno vodenje pomembnejših akcij, 

- pripravljanje operativnih poro�il in drugih pregledov o delu in varnostni problematiki na 

obmo�ju postaje, 

- prou�evanje in analiziranje operativnih poro�il in ostalih pisnih izdelkov policistov, 

- sodelovanje pri organizaciji dela in predlaganje razporejanja policistov na delo v skladu z 

delovno problematiko na postaji, 

- skrb za uresni�evanje delovnih usmeritev strokovnih služb policijske uprave, 

- opravljanje dolo�enih nalog s podro�ja pisarniškega poslovanja na postaji, 

- odgovornost za pravilno uporabo in vzdrževanje tehni�ne in ostale opreme na postaji 

- sodelovanje pri pripravi na izredna stanja in vojno, 
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- na podlagi analiz varnostnih razmer izdelovanje programa dela in delovne usmeritve za 

policiste, 

- skrb za strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje delavcev v enoti in 

spodbujanje pri njihovi aktivnosti, 

- sodelovanje pri ocenjevanju upravi�enosti uporabe prisilnih sredstev in pri preverjanju 

upravi�enosti pritožb ob�anov zoper postopke in ukrepe policistov, 

- izvajanje nalog v skladu s 3. �lenom Zakona o policiji, 

- odgovarjanje za pravilno uporabo in vzdrževanje tehni�ne in ostale opreme na postaji, 

- izvajanje policijskih pooblastil, 

- varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja, 

- prepre�evanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, 

- vodenje, organiziranje in kontroliranje dela izmene, 

- opravljanje nalog z delovnega podro�ja izmene, 

- vodenje dolo�enih evidenc in pripravljanje poro�il, 

- sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev izmene, 

- opravljanje drugih nalog s svojega delovnega podro�ja, ki jih naro�i nadrejeni.«  

3.4 Management in izgorelost 

Graves (2003) navaja, da je 71 odstotkov vprašanih managerjev v vprašalniku odgovorilo, da 

izgorelost predstavlja resen problem njihovim organizacijam. Organizacijski ukrepi, kot so 

zniževanje finan�nih sredstev in zmanjševanje števila delovne sile so vplivali na slabšo 

delovno moralo in ovirajo tehnološki napredek.  

Wharton (2004) ugotavlja, da je življenje mnogih managerjev boj z utrujenostjo, iz�rpanostjo, 

stresom in motnjami razpoloženja. Navaja, da so bistveni razlogi za izgorelost managerjev 

naslednji:  

- zmanjševanje števila zaposlenih in posledi�na preobremenjenost z delom, 

- nenehne in pogoste spremembe na delovnem mestu, 

- ob�utki zmanjšane kontrole, ki so posledica potrebe po spremembi vedenja, da bi se 

dosegli kriteriji, ki jih postavljajo nadrejeni, stranke, zaposleni, 

- perfekcionizem, ki si ga zadajo managerji sami, 

- težave pri uravnavanju poklicnega in zasebnega življenja, 

- nerealisti�na pri�akovanja pri zaposlenih in strankah, 

- nezdrav na�in življenja, vklju�no s slabšo prehrano, pomanjkanjem telesne aktivnosti, 

kajenjem, pretiranim uživanjem alkohola, 

- preobremenitev s tehnologijo – preve� telefonskih klicev in e-pošte, 

- stres zaradi upravljanja s �loveškimi viri – njihovimi individualnimi osebnostmi, 

zahtevami, prošnjami, 
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- doseganje ciljev uspešnosti. 

Delio (2001) ugotavlja, da je izgorelost problem tudi pri »managerjih znanja«, torej 

specialistih, ki imajo posebna znanja, ki so za organizacijo pomembna. V kontekstu 

konkuren�nosti in napredka posamezne organizacije se pogosto dogaja, da so specialisti 

izgoreli, s tem pa organizacija izgubi konkuren�no prednost v znanju. Navaja dolo�ene 

preventivne ukrepe, s katerimi bi morali biti seznanjeni in jih pri vodenju uporabljati vsi 

managerji, ki želijo, da so izgorelosti klju�nih posameznikov v organizaciji sploh ne pride. Ti 

so:  

- razumevanje, da znanje ni brezpla�no, saj je potrebno v razvoj znanja vlagati in skrbeti za 

njegov popoln razvoj, 

- razumeti, da je znanje integralni na�in tega kako je delo opravljeno, 

- razumeti pomembnost integracije tega znanja v kulturo podjetja, 

- prepoznati potrebo po merjenju napredka in u�inkovitosti, 

- prepoznati potrebo po širjenju znanja med razli�nimi posamezniki, 

- prepoznati potrebo po podpori managerjev v smeri razvoja. 

Glicken in Janka (1982) ugotavljata, da izgorelost vodij pogosto vpliva na podrejene in 

navajata ve� razlogov oziroma pogojev, zaradi katerih se pri managerjih pojavi izgorelost. Ti 

so: 

- Delovna pre-stimulacija: Pogost je preve� dela v literaturi navedeno kot glavni razlog za 

izgorelost, vendar pa temu ni tako, �e gre za kontekst jasnih organizacijskih ciljev in 

pripadnost posameznika k doseganju teh ciljev. V kolikor gre za kaoti�no okolje, kjer cilji 

niso jasno definirani, kjer je delovno okolje nestabilno, kjer so delovne dolžnosti in vizija 

difuzne, nejasne, pa je to osnova za nastanek izgorelosti pri posamezniku. 

- Delovna pod-stimulacija: V delovnih okoljih, kjer delo ni vzburljivo, ni izzivalno in vse 

kaže na to, da se stanje ne bo spremenilo, je možnost za nastanek izgorelosti. Managerji 

nenehno potrebujejo ob�utek izziva, ki je povezan z delovnimi problemi in težkimi 

rešitvami teh problemov. Verjetnost nastanka izgorelosti je torej povezana z rutinskim 

delom, ki ni stimulativno in ki ne kaže na to, da bo v prihodnosti kaj bolje. 

- Osebni problemi: Osebne krize in stres pogosto vplivajo na u�inkovitost managerjev. Ni 

namre� redko, da tisti managerji, ki izven delovnega okolja ob�utijo osebne krize, v okviru 

dela ne ob�utijo toliko izziva kot pred krizo. Osebni problemi namre� lahko povzro�ijo 

tudi dolo�eno stopnjo �ustvene izsušenosti. Predvsem navedeno velja za managerje, s 

dispozicijo izgorelosti, ki nimajo niti internih mehanizmov niti izkušenj za reševanje 

osebnih težav tako, da ti ne bi vplivali na delo. 

- Neustrezno izbrano delo: Managerji pogosto izberejo delo managerja zaradi zunanjih 

nagrad, ki jih takšno delo nudi. Gre za visoke pla�e, status, mo� in druge, ki posledi�no 

povišajo samozavest. Vendar pa je posledica odlo�itev, da izberemo zunanje nagrade dela, 

ne pa notranjih pogosto ob�utek, da smo nesre�ni in da nas delo ne zadovoljuje. Zunanje 
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nagrade imajo omejene možnosti motiviranja managerjev zato s�asoma pomanjkanje 

resni�nega zadovoljstva z delom lahko vodi do izgorelosti. V tem razdelku bi lahko 

omenili tudi nekatera druga neustrezna ujemanja. Takšna so npr. neujemanje med osebnimi 

in organizacijskimi vrednotami, potreba po avtonomiji in ustrezne možnosti, ki jih za to 

nudi organizacija, potreba po izražanju posebnih  kompetenc ter ustrezne možnosti, ki jih 

za to nudi organizacija. 

- Nizka organizacijska produktivnost: Manager je lahko izjemno mentalno zdrav, zadovoljen 

in predan organizaciji, vendar pa �e se organizacijski cilji ne dosegajo, kar posledi�no 

privede do nizke organizacijske produktivnosti in manjše kvalitete, lahko pride do 

izgorelosti. Pogosto se to zgodi pri managerjih, ki verjamejo, da na organizacijsko 

produktivnost nimajo lastnega vpliva in da so zunanji faktorji, kot je npr. zakonodaja ali 

vpliv sindikatov. Izgorelost managerjev je pogosta tudi v tisti organizacijah,v katerih je 

bolj pomembna pravilna birokratska drža kot pa merljivi cilji.     

Chauhan (2009) navaja, da se izgorelost managerjev se kaže v pomanjkanju pobud za delo, 

pogoste odsotnosti z dela, nizke delovne motivacije in delovne u�inkovitosti in da poleg 

osebnih, obstajajo tudi organizacijski dejavniki, ki povzro�ajo managersko izgorelost. Med 

organizacijske dejavnike sodijo organizacijska klima, managerska podpora, pripadnost 

organizaciji in slaba komunikacija. Bistveni organizacijski dejavniki izgorelosti managerjev 

so: 

- Organizacijska klima kot organizacijski dejavnik managerske izgorelosti: Glede na 

ugotovitve Leatzove in Stolarja (1993) je potrebno razumeti, da glavni razlog izgorelosti 

ne leži v osebi, ki trpi, temve� v disfunkcionalnem delovnem okolju, ki dovoljuje stres, 

frustracijo in dolgoro�en pritisk, ko hkrati nudi malo nagrad ljudem, ki vse to prenašajo. 

Obstaja možnost, da se bo izgorelost pojavila ve�krat v �asu delovnega življenja 

posameznika, torej vsaki� ko znova obvladamo nove delovne funkcije, ki se od nas 

zahtevajo.   

- Podpora managerjev kot organizacijski dejavnik managerske izgorelosti: Raziskava Drory 

in Shamirja (1988) je pokazala, da je podpora managementa glavni korelat izgorelosti. 

Poleg navedenega so z izgorelostjo povezane tudi naslednje spremenljivke: konflikt vlog, 

dvoumnost vlog; avtonomija opravljanja naloge, pomembnost naloge, zunaj organizacijska 

podpora skupnosti in konflikt družinske vloge. Golembiewski, Munzenrider in Stevenson 

(1986) v tem kontekstu ugotavljajo, da slabi delovni pogoji, modificirani z skupino 

delovnih in osebnih lastnosti privedejo do izgorelosti, razli�nih fizi�ne simptomov, slabega 

poslovanja in nizke produktivnosti. 

- Pripadnost organizaciji kot organizacijski dejavnik managerske izgorelosti: Raziskava 

Jackson, Turner in Brief (1987) in Leiter in Maslach (1988) je pokazala, da je izgorelost 

povezana z nizko stopnjo organizacijske pripadnosti. Kot taka, izgorelost služi kot povod 

za zapuš�anje delovnih mest v dolo�eni organizaciji. 
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- Slaba komunikacija kot organizacijski dejavnik managerske izgorelosti: Veninga in 

Spradley (1981) sta pokazala, da napetost povzro�ajo managerji, ki ne komunicirajo. Tihi 

manager povzro�i napetost na tri na�ine: Najprej tišina podrejenega postavi v položaj 

"konflikta vlog" in pomanjkanja jasnosti pri�akovanj. Drugi�, ve�ina tihih managerjev 

povzro�i ob�asno paniko. Ker ne komunicirajo in se pogovarjajo, podrejeni redko vedo kaj 

so prihodnji na�rti dela in ustrezni vzorci dela. Zato se podrejeni znajdejo z novimi 

zahtevami nepri�akovano. Tretja to�ka napetosti izhaja iz dejstva, da razen pla�e, tihi 

manager ne nagrajuje za delo. 

3.5 Izgorelost policijskega managementa 

�epin-�ander (2006) navaja, da smo sindromu izgorelosti podvrženi vsi, so pa med najbolj 

ogroženimi poklici glede izgorelosti, med drugim, vodilni delavci, podjetniki in managerji. Ti 

so pod nenehnim pritiskom �asa, pod nenehnim stresom, so bolj nagnjeni k notranji 

storilnostni motivaciji in, kot ugotavlja Pšeni�ny (2007) bolj nagnjeni k deloholizmu. Glede 

na navedbe Šubica (2006; v Nose 2009), managerji bolj kot druge poklicne skupine v 

ospredje postavljajo statusne, domoljubne in tradicionalne vrednote (npr. mo�, slava, 

morala…). Njihovo delo zahteva, da so nenehno v konfliktu, da stalno obvladujejo okolje, da 

pod pritiskom �asa sprejemajo težke odlo�itve, da bolj pogosto kot svoje, zadovoljujejo 

razli�ne potrebe drugih, rešujejo konflikte, frustracije, osebne težave, se ukvarjajo s 

sposobnostmi podrejenih ipd. Vse navedeno je kvalitativno kot tudi kvantitativno lahko temelj 

za izgorelost tako pri splošnem kot tudi pri policijskem managementu.   
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4 RAZISKAVA 

Raziskavo smo na podlagi dispozicije magistrskega dela, katere vsebina je bila potrjena na 

fakulteti in na podlagi pisnega dovoljenja policije, za katerega smo predhodno pisno zaprosili, 

izvedli na vseh policijskih postajah v Sloveniji. Raziskovali smo izgorelost pri delu 

policijskih managerjev, ki po hierarhiji sodijo v operativni management. Gre za raziskovanje 

izgorelosti pri komandirjih policijskih postaj in pri pomo�nikih komandirjev. Za ta del 

policijskega managementa naj bi po logiki in po ugotovitvah raziskav z drugih podro�ij (stres, 

cinizem, organizacijska klima, organizacijska kultura ipd) veljajo, da je najbolj obremenjen in 

glede na to, da je operativen, tudi najbolj aktiven na razli�nih delovnih podro�jih. Zaradi 

navedenega in tudi zaradi drugih razlogov, ki so navedeni preko celotnega magistrskega dela 

smo se odlo�ili, da izgorelost, ki jo dolo�ajo tri komponente – �ustvena iz�rpanost, 

depersonalizacija in osebna izpolnitev – raziš�emo na vzorcu komandirjev in pomo�nikov 

komandirjev. 

4.1 Problem in cilji raziskave 

Z raziskavo smo želeli raziskati okoliš�ine in dejavnike izgorelosti lokalnih policijskih 

managerjev (komandirjev policijskih postaj in njihovih pomo�nikov) v slovenski policiji. 

Namen raziskave je bil pridobiti rezultate, ki bi pokazali na prevalenco izgorelosti pri tej 

poklicni skupini in bi nadalje lahko imeli prakti�no vrednost za prepre�evanje izgorelosti pri 

komandirjih in pomo�nikih komandirjev policijskih postaj. V prvi vrsti smo želeli ugotoviti 

koliko je izgorelosti pri teh uslužbencih. Pridobljena spoznanja pa smo nameravali uporabiti 

tudi v praksi in ne le v slovenski policiji, temve� jih bo možno posplošiti tudi na management 

širšega javnega sektorja. 

Cilji magistrskega dela so: 

- ugotoviti prevalenco izgorelosti na delovnih mestih komandir in pomo�nik komandirja v 

policijskih postajah slovenske policije;  

- ugotoviti kako individualni dejavniki (starost, izobrazba in delovne izkušnje vodenja) ter 

organizacijska dejavnika (velikost enote, število vodstvenih delavcev) vplivajo na 

izgorelost komandirjev in njihovih pomo�nikov. 

Hipoteze so oblikovane na podlagi pregledane literature in so vir za teoreti�ni in empiri�ni del 

naloge. Zastavljene so naslednje temeljne hipoteze: 

- HIPOTEZA 1: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v dejavnikih izgorelosti med 

komandirji in njihovimi pomo�niki. 

- HIPOTEZA 2: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med starejšimi in mlajšimi 

policijskimi managerji pri doživljanju izgorelosti. 
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- HIPOTEZA 3: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju izgorelosti med bolj 

izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki komandirjev. 

- HIPOTEZA 4: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju izgorelosti med bolj 

izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev. 

- HIPOTEZA 5: Velikost policijske postaje (število zaposlenih) statisti�no zna�ilno vpliva 

na izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev.  

- HIPOTEZA 6: Število policijskih managerjev v posami�ni policijski enoti zna�ilno vpliva 

na izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev. 

Podatke za preverjanje hipotez bomo pridobili z metodo anketiranja. Rezultati anketnih 

vprašalnikov so bili obdelani s pomo�jo ustreznih statisti�nih programskih orodij. Uporabili 

smo povpre�ja, frekven�ne porazdelitve, standardne odklone od povpre�ij, enosmerno analizo 

variance in regresijsko analizo. 

4.2 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 213 uslužbencev, ki so zaposleni v Policiji, na delovnih mestih 

komandir policijske postaje, policijski inšpektor - pomo�nik komandirja in višji policist vodja 

izmene - pomo�nik komandirja. Takih delovnih mest je skupaj, glede na veljavno 

sistemizacijo 411. Vzorec sodelujo�ih zato predstavlja 51,82 odstotni delež celotne populacije 

na delovnih mestih komandir policijske postaje, policijski inšpektor - pomo�nik komandirja in 

višji policist vodja izmene - pomo�nik komandirja v Sloveniji.  V spodnji tabeli je prikazana 

porazdelitev sodelujo�ih glede na delovno mesto in glede na spol. 

Tabela 1: Porazdelitev sodelujo�ih po spolu in delovnem mestu 

Spol  

moški ženska Skupaj 

komandir policijske postaje 67 3 70
 

pomo�nik komandirja 139 4 143

Skupaj 206 7 213

Sodelovalo je 206 moških in sedem žensk. Moški predstavljajo 96,7 odstotni delež vzorca, 

medtem ko ženske predstavljajo 3,3 odstotni delež. Glede na kategorizacijo delovnih mest je 

sodelovalo 67 komandirjev moškega spola in 3 ženske oziroma komandirke in 139 moških 

pomo�nikov komandirja in štiri ženske oziroma pomo�nice komandirja. Komandirji moškega 

spola predstavljajo 31,45 odstotni delež celotnega vzorca sodelujo�ih v raziskavi. Pomo�niki 

komandirjev moškega spola predstavljajo 65,26 odstotni delež celotnega vzorca sodelujo�ih v 

raziskavi. Komandirke predstavljajo 1,41 odstotni delež celotnega vzorca sodelujo�ih v 

raziskavi, medtem ko pomo�nice komandirja predstavljajo 1,88 odstotni delež celotnega 

vzorca sodelujo�ih v raziskavi. 
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Tabela 2: Porazdelitev sodelujo�ih po starostnih kategorijah 

 
Število 

sodelujo�ih 
Odstotek 

sodelujo�ih 
Kumulativni 

odstotek 
od 25 do 34 let 35 16,43 16,43 
od 35 do 44 let 115 53,99 70,42 
od 45 do 54 let 63 29,58 100 

Skupaj 213 100  

Starost sodelujo�ih v raziskavi se je gibala v razponu od 25 do 54 let. Udeležence smo zaradi 

lažje obdelave podatkov in možnosti jasnejše interpretacije kategorizirali v tri starostne 

kategorije, ki zajemajo po 9 let, in sicer smo jih kategorizirali v kategorijo starih od 25 do 34 

let, v kategorijo starih od 35 do 44 in v kategorijo starih od 45 do 54 let. V prvo kategorijo se 

je glede na njihovo starost uvrstilo 35 sodelujo�ih, v drugo kategorijo se je uvrstilo 115 

sodelujo�ih in v tretjo kategorijo se je uvrstilo 63 sodelujo�ih. V prvi kategoriji je bilo torej 

16,43 odstotkov vseh sodelujo�ih, v drugi kategoriji je bilo 53,99 odstotkov vseh sodelujo�ih 

in v tretji kategoriji je bilo 29,58 odstotkov vseh sodelujo�ih v raziskavi. 

Tabela 3: Porazdelitev sodelujo�ih po doseženi stopnji izobrazbe 

 
Število 

sodelujo�ih 
Odstotek 

sodelujo�ih 
Kumulativni 

odstotek 
Doktorat znanosti 2 0,94 0,94 
Znanstveni magisterij 18 8,45 9,39 
Specializacija 8 3,76 13.15 
Strokovni magisterij 18 8,45 21,60 
Univerzitetna 14 6,57 28,17 
Visoka strokovna 109 51,17 79,34 
Višja strokovna 44 20,66 100 

Skupaj 213 100  

Delitev sodelujo�ih po doseženi izobrazbi je bila takšna, kot je prikazana v tabeli številka tri. 

Najnižjo stopnjo izobrazbe, višjo strokovno izobrazbo, je doseglo 44 sodelujo�ih v raziskavi. 

To predstavlja 20,66 odstotkov vseh sodelujo�ih v raziskavi. Najve� je bilo sodelujo�ih, ki so 

dosegli visoko strokovno izobrazbo razli�nih smeri. Bilo jih je 109 oziroma 51,17 odstotkov 

vseh sodelujo�ih. Naslednja stopnja dosežene izobrazbe je bila univerzitetna izobrazba. 

Sodelujo�ih s to izobrazbo je bilo 14 oziroma 6,57 odstotkov vseh sodelujo�ih. Strokovni 

magisterij je v izobraževalnem procesu doseglo 18 sodelujo�ih. Podatek predstavlja 8,45 

odstotkov vseh sodelujo�ih v raziskavi. Specializacijo je doseglo 8 sodelujo�ih ali 3,76 

odstotkov vseh iz vzorca sodelujo�ih. Znanstveni magisterij, je tako kot strokovnega, doseglo 

18 sodelujo�ih oziroma 8,45 odstotkov vseh sodelujo�ih v raziskavi. Najmanj je bilo 

sodelujo�ih z doktoratom znanosti. Bila sta dva. Predstavljala sta 0,94 odstotka vseh 

sodelujo�ih v raziskavi.  
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Delovne izkušnje, ki so bile upoštevane v raziskavi so bile dveh vrst. V spodnji tabeli številka 

4 so prikazani odgovori na vprašanje »Koliko �asa ste vodja?«. Pri tem vprašanju je šlo za 

ugotavljanje delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. V naslednji tabeli številka 5 so 

prikazani odgovori na vprašanje »Koliko imate delovnih izkušenj?«. S tem vprašanjem smo 

želeli ugotoviti splošne delovne izkušnje posameznika oziroma delovne izkušnje na vseh 

delovnih mestih, ki jih je posameznik zasedal do za�etka sodelovanja v raziskavi.    

Tabela 4: Porazdelitev sodelujo�ih po delovnih izkušnjah vodenja 

 
Število 

sodelujo�ih 
Odstotek 

sodelujo�ih 
Kumulativni 

odstotek 
manj kot 1 leto 10 4,7 4,7 
od 1 do 5 let 86 40,4 45,1 
ve� kot 5 let 117 54,9 100,0 

Skupaj 213 100,0  

Tabela 4 prikazuje frekven�no porazdelitev in ustrezen odstotek ter kumulativni odstotek te 

porazdelitve za tri kategorije delovnih izkušenj vodenja. Možni odgovori so bili, da ima 

posameznik manj kot 1 leto delovnih izkušenj vodenja, da ima od 1 do 5 let delovnih izkušenj 

vodenja ali pa da ima ve� kot 5 let delovnih izkušenj vodenja. Iz tabele je razvidno, da je 

ve�ina sodelujo�ih glede vodenja zelo izkušena. Kar 117 od 213 sodelujo�ih je bilo tistih, ki 

so odgovorili, da imajo ve� kot 5 let delovnih izkušenj vodenja. Ti predstavljajo 54,9 odstotka 

vseh sodelujo�ih v raziskavi. V kategorijo delovnih izkušenj vodenja od 1 do 5 let se je 

uvrstilo 86 sodelujo�ih, oziroma nadaljnjih 40,4 odstotka vzorca vseh sodelujo�ih v raziskavi. 

Najmanj je bilo takih, ki so ozna�ili, da imajo manj kot 1 leto delovnih izkušenj vodenja. 

Takih je bilo 10 oziroma 4,7 odstotkov vseh sodelujo�ih. V naslednji tabeli 5 so prikazani 

odgovori na vprašanje »Koliko imate delovnih izkušenj?«. Gre za celoto delovnih izkušenj, ne 

glede na to ali so delovne izkušnje pridobljene na vodstvenih delovnih mestih ali ne.   

Tabela 5: Porazdelitev sodelujo�ih po vseh delovnih izkušnjah 

 
Število 

sodelujo�ih 
Odstotek 

sodelujo�ih 
Kumulativni 

odstotek 
od 1 do 10 let 92 43,2 43,2
od 11 do 21 let 80 37,6 80,8
od 22 do 32 let 41 19,2 100,0

Skupaj 213 100,0

Tabela 5 prikazuje frekven�no porazdelitev in ustrezen odstotek ter kumulativni odstotek te 

porazdelitve za tri kategorije vseh delovnih izkušenj, in ne le delovnih izkušenj vodenja. 

Možni odgovori so bili, da ima posameznik od 1 do 10 let vseh delovnih izkušenj, nadalje, da 

ima od 11 do 21 let delovnih izkušenj ali pa, da ima 22 do 32 let delovnih izkušenj. Najve� 
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sodelujo�ih je ozna�ilo, da imajo od 1 do 10 let splošnih delovnih izkušenj. Takih je bilo 92, 

kar predstavlja 43,2 odstotka vseh sodelujo�ih v raziskavi. Naslednja najve�ja kategorija 

porazdelitve sodelujo�ih po delovnih izkušnjah je bila kategorija v katero sodijo zaposleni, ki 

so imeli od 11 do 21 let delovnih izkušenj. Teh je bilo 80 oziroma 37,6 odstotka vseh 

sodelujo�ih v raziskavi. Najmanj sodelujo�ih je ozna�ilo, da imajo od 22 do 32 let splošnih 

delovnih izkušenj. Teh  je bilo 41 oziroma 19,2 odstotkov vseh sodelujo�ih v raziskavi.  

Tabela 6: Porazdelitev sodelujo�ih po delovnih mestih 

 
Število 

sodelujo�ih 
Odstotek 

sodelujo�ih 
Kumulativni 

odstotek 
komandir policijske postaje 70 32,9 32,9 
pomo�nik komandirja (policijski inšpektor 
in višji policist vodja izmene) 143 67,1 100,0 

Skupaj 213 100,0  

Tabela 6 prikazuje frekven�no porazdelitev in ustrezen odstotek ter kumulativni odstotek te 

porazdelitve za tri delovna mesta, ki so predmet raziskave. Gre za delovna mesta komandir 

policijske postaje, policijski inšpektor – pomo�nik komandirja in višji policist vodja izmene – 

pomo�nik komandirja.  Delovna mesta policijski inšpektor – pomo�nik komandirja in višji 

policist vodja izmene – pomo�nik komandirja smo kategorizirali v kategorijo pomo�nik 

komandirja. Iz tabele je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 70 komandirjev, ki 

predstavljajo 32,9 odstotni delež celotnega vzorca sodelujo�ih v raziskavi in 143 pomo�nikov 

komandirjev, ki predstavljajo 67,1 odstotni delež celotnega vzorca sodelujo�ih v raziskavi.  

Tabela 7: Porazdelitev sodelujo�ih po velikosti enote 

 
Število 

sodelujo�ih 
Odstotek 

sodelujo�ih 
Kumulativni 

odstotek 
do 25 zaposlenih 31 14,6 14,6 
od 26 do 35 zaposlenih 32 15,0 29,6 
od 36 do 70 zaposlenih 63 29,6 59,2 
ve� kot 70 zaposlenih 87 40,8 100,0 

Skupaj 213 100,0  

Tabela 7 prikazuje frekven�no porazdelitev sodelujo�ih in ustrezen odstotek ter kumulativni 

odstotek te porazdelitve za štiri kategorije sodelujo�ih v raziskavi, in sicer za kategorije, ki 

kažejo na velikost policijske postaje, ki se v konkretni kategorizaciji meri glede na število 

zaposlenih v posamezni policijski postaji. Prva kategorija predstavlja najmanjšo policijski 

postajo, v kateri je zaposlenih do 25 uslužbencev. Sledi nekoliko ve�ja policijska postaja, v 

kateri je zaposlenih od 26 do 35 uslužbencev. Tabela prikazuje še dve kategoriji, ki 

predstavljata ve�ji policijski postaji in sicer tisto, v kateri je zaposlenih od 36 do 70 

uslužbencev in najve�jo, v kateri je zaposlenih ve� kot 70 uslužbencev.  
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Iz tabele je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo najve� tistih, ki vodijo najve�je policijske 

postaje. Tako je 87 sodelujo�ih v raziskavi oziroma 40,8 odstotkov celotnega vzorca ozna�ilo, 

da je v njihovi policijski postaji ve� kot 70 zaposlenih, 63 sodelujo�ih v raziskavi oziroma 

29,6 odstotkov celotnega vzorca je bilo tistih, ki so ozna�ili, da vodijo nekoliko manjše 

policijske postaje, torej tiste, v katerih je zaposlenih 36 do 70 uslužbencev. Manj je bilo 

zaposlenih iz manjših policijskih postaj. Tako je bilo 32 sodelujo�ih v raziskavi tistih, ki so 

ozna�ili, da vodijo policijske postaje v katerih je zaposlenih od 26 do 35 uslužbencev. Ti 

predstavljajo 15 odstotkov vseh sodelujo�ih v raziskavi. Še nekoliko manj, 31, pa je bilo tistih 

sodelujo�ih v raziskavi, ki so ozna�ili, da vodijo najmanjše kategorije policijskih postaj, torej 

tistih, v katerih je zaposlenih do 25 uslužbencev. Teh je bilo 14,6 odstotkov vseh sodelujo�ih 

v raziskavi.     

4.3 Metodologija raziskave  

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. Teoreti�nega in empiri�nega dela. Osnovna 

metoda oziroma temelj za izdelavo teoreti�nega dela magistrske naloge je bila metoda 

kompilacije. Ta metoda predvideva povzemanje rezultatov, stališ�, zaklju�kov in spoznanj  

znanstveno raziskovalnega dela drugih avtorjev. Njihove ugotovitve smo ustrezno, skladno z 

navodili Fakultete za management citirali. Metodo kompilacije smo v kontekstu celotnega 

magistrskega dela kombinirali tudi z razli�nimi drugimi metodami. Uporabili smo metodo 

analize, s pomo�jo katere smo �lenili povzete rezultate oziroma njihove sestavne dele in jih 

nato s pomo�jo metode sinteze in logi�nega povezovanja in združevanja sintetizirali v pojme 

in povedi ter dele magistrskega dela, ki skupaj na svojstven na�in tvorijo unikatno celoto. Pri 

izdelavi magistrskega dela smo uporabili tudi metodo klasifikacije oziroma kategorizacije, saj 

smo na ta na�in nekatere podatke in rezultate raziskave združili v nove kategorije podatkov. 

Namen tega dela oziroma uporabe te metode je bil v tem, da so tako združeni podatki bolj 

uporabni saj na enostavnejši na�in pojasnijo in dokažejo bistvo dolo�ene trditve ali pojma. 

Enak namen ima tudi uporaba metode konkretizacije in v nadaljevanju metoda deskripcije. 

Obe metodi smo uporabili pri izdelavi magistrskega dela. V dolo�enem delu teoreti�nega dela 

in v zaklju�ku smo uporabili tudi komparativno metodo.  

Literatura, ki smo jo preu�ili, je v bila dveh jezikih, slovenskem in angleškem.  

Podatke smo pridobili s pomo�jo anketnega vprašalnika. Uporabili smo metodo anketiranja. 

V za�etni fazi smo oblikovali in vsebinsko opredelili elektronsko pismo. Skupaj z 

vprašalnikom, ki smo ga sestavili v elektronski obliki, na podlagi teoreti�nih izhodiš� drugih 

avtorjev, smo elektronsko pismo  poslali po elektronski pošti komandirjem in njihovim 

pomo�nikom. Pred tem smo pridobili pisno soglasje vodstva policije, da se raziskava lahko 

opravi, V tem soglasju za izvajanje raziskave je bilo navedeno, da je raziskava vsebinsko 

pomembna za policijsko organizacijo, predvsem v kontekstu sprememb na podro�ju 



�

�

30 

�

upravljanja z znanjem policijskega managementa. Pomembna pa je tudi zato, ker bodo 

rezultati uporabni na vseh nivojih v praksi vodenja policijskih enot. Dovoljenje in zaprosilo za 

sodelovanje je bilo po metodi snežene kepe poslano v enote lokalnega nivoja policijskega 

managementa, v policijske postaje. Komandirji in pomo�niki komandirjev, tisti, ki so v 

raziskavi želeli sodelovati, so vprašalnike izpolnili in jih poslali v skupno bazo, kjer so se 

podatki zbirali.   

Tako dobljene podatke smo obdelali z verodostojnimi statisti�nimi metodami in s pomo�jo 

ustreznih statisti�nih programskih okolij. Skladno s postavljenimi cilji in hipotezami, smo 

uporabili ve� statisti�nih metod, in sicer opisno statistiko, predvsem frekven�no in 

odstotkovno porazdelitev v delu, ki se nanaša na opis vzorca, povpre�je in standardni odklon, 

ter inferen�no statistiko, enosmerno analizo variance in regresijsko analizo.  

Z analizo odgovorov na anketna vprašanja smo potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze. V 

zaklju�nem delu smo na podlagi metode komparacije primerjali teoreti�na spoznanja drugih 

avtorjev z rezultati naše raziskave. Na podlagi vsega navedenega smo podali mnenje, ki bo 

pripomoglo k prepre�evanju izgorelosti pri policijskih managerjih. 

4.4 Potek raziskave  

S pomo�jo brezpla�nih orodij, ki jih omogo�a Google, je bil okolju Google drive izdelan 

anketni vprašalnik, in sicer na podlagi podatkov, ki sta jih priskrbela Maslach in Jackson 

(1981 in 1986). Vprašalnik MBI - Maslach burnout inventory (Maslach,  in Jackson, 1981 in 

1986) je bil prilagojen konkretnemu vzorcu, in sicer s pomo�jo že znanih teoreti�nih izhodiš� 

drugih prispevkov.  

Vprašalnik, ki je sicer sestavljen iz 22 trditev, na katere se odgovarja s pomo�jo sedem-

stopenjske lestvice smo dopolnili z lastnimi trditvami in vprašanji. Sedem-stopenjska lestvica 

pri trditvah v osnovnem delu vprašalnika (22 trditev) se je gibala v semanti�nem diferencialu, 

in sicer od 0, kar je pomenilo nikoli, do 7, kar je pomenilo vsak dan. Sodelujo�i so v okviru 

vprašalnika imeli napisana tudi ustrezna navodila. Pri trditvah v osnovnem delu vprašalnika 

se je navodilo glasilo: »Na spodnje postavke odgovarjate tako, da ozna�ite ustrezen razdelek v 

razponu od (0) nikoli do vsak dan (7).« Odgovori na vsa ta vprašanja so bili obvezni. To 

pomeni, da je bil vprašalnik izdelan tako, da v primeru, da posameznik ne bi želel odgovoriti 

na dolo�eno posebno vprašanje, vprašalnika ni mogel poslati v skupno bazo, kjer so se 

podatki zbirali. 

Osnovnemu delu vprašalnika so bili dodatni razdelki, ki so se nanašali na dolo�itev spola 

sodelujo�ega, starosti, delovnih izkušenj vodenja, izobrazbe, velikosti policijske postaje, 

števila pomo�nikov komandirjev v enoti in dolo�itve na katerem delovnem mestu posamezni 
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sodelujo�i v raziskavi dejansko dela. Pred tem, v uvodnem delu se je nahajal predgovor in 

navodilo.  

V vzorec smo vklju�ili komandirje in pomo�nike komandirjev policijskih postaj v Sloveniji. 

Trenutno je v Sloveniji 111 policijskih postaj, kar pomeni, da je tudi 111 delovnih mest 

komandir policijske postaje. V policijskih postajah je zaposlenih še 288 pomo�nikov 

komandirjev, skupaj torej 399. Anketni vprašalnik, ki smo ga predhodno izvozili v .pdf, 

portable document format, se je nahajal na povezavi, ki je omogo�ala dve vrsti izpolnjevanj 

posameznih postavk. Možno je bilo vprašalnik izpolniti v navedeni obliki ali pa neposredno, s 

klikom na povezavo, v okolju html, Hyper Text Markup Language (slovensko jezik za 

ozna�evanje nadbesedila). V tem primeru se je vprašalnik odprl v internetnem okolju. V obeh 

na�inih se je posami�en rezultat shranil v za to pripravljeno bazo podatkov na dolo�enem 

Google ra�unu, do katerega nih�e drug, razen avtorja, ni imel dostopa. Na tak na�in smo na 

podlagi pisnega zaprosila in pisnega dovoljenja vodstva policije za anketiranje, ki smo jih 

pridobili predhodno, dobili 53,38 odstotkov vrnjenih oziroma izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov.  

Podatke smo na ta na�in zbirali od 1. 8. 2012 do 1. 12. 2012. Tako pridobljene podatke smo 

po zaklju�ku zbiranja podatkov iz Excel tabele izvozili v format, ki ga podpira programski 

paket SPSS – Statistical package for the social sciences, in sicer .sav (Ibm). S pomo�jo 

navedenega programskega smo z vprašalnikom pridobljene podatke statisti�no analizirali. 

Skladno s postavljenimi cilji in hipotezami, smo uporabili ve� statisti�nih metod, in sicer 

opisno statistiko, predvsem povpre�je in standardni odklon ter inferen�no statistiko, analizo 

variance in regresijsko analizo. Z analizo odgovorov na anketna vprašanja smo potrdili ali 

ovrgli zastavljene hipoteze.  

4.5 Omejitve raziskave 

V magistrskem delu smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

- da izgorelost, kljub aktualnosti, še ni v celoti raziskan pojem; 

- da izgorelost na delovnih mestih operativnega managementa v policiji sploh še ni 

raziskana; 

- da ve�ina komandirjev in njihovih pomo�nikov kaže znake izgorelosti; 

- da lahko posplošimo rezultate raziskave na celotno populacijo policijskih managerjev; 

- da so komandirji in njihovi pomo�niki pripravljeni sodelovati v raziskavi in pripravljeni 

odgovarjati na vprašanja. 

Pri obravnavanju problema smo predvidevali, da bo dolo�eno stopnjo omejitev, v kontekstu 

širše uporabnosti, predstavljala osredoto�enost na konkretno kategorijo policijskih vodij. Iz 

tega naslova je bilo posploševanje na druge vzorce (npr. vodje regionalnega nivoja) manj 
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zanesljivo in veljavno, kljub temu pa še vedno mogo�e. Poleg navedenega je dolo�en delež 

omejitev izhajal iz naslova spletnega zbiranja podatkov in s tem povezane napake merjenja.  

Temelj podatkov smo pridobili z vprašalnikom MBI Maslach burnout inventory (Maslach in 

Jackson 1981 in 1986). Prilagodili smo ga konkretnemu vzorcu in sicer s pomo�jo že znanih 

teoreti�nih izhodiš� drugih prispevkov. Pri tem smo merili stališ�a dolo�ene skupine 

zaposlenih. Pri�akovali smo, da bo omejitev izhajala tudi iz dejstva, da takšne raziskave v 

Sloveniji še ni bilo, s tem pa bo onemogo�ena ali omejena primerljivost. Pri raziskavi smo se 

omejili na operativni management v policiji, torej komandirje in njihove pomo�nike. Omejili 

smo se le na izgorelost na delovnem mestu in nekatere individualne dejavniki (starost, 

izobrazba in delovne izkušnje vodenja) ter organizacijske dejavnike (velikost enote, število 

vodstvenih delavcev) anketirancev. 
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5 REZULTATI 

V tem razdelku so tabelari�no prikazani statisti�no obdelani podatki, ki smo jih pridobili z 

vprašalnikom. Tabele si sledijo v enakem vrstnem redu. Za vsako postavljeno hipotezo od 1 

do 4, kjer smo uporabili univariantne statistike in enosmerno analizo variance, so rezultati 

prikazani v petih tabelah. V tabelah št. 8, 12, 16, 20 so prikazani rezultati za postavko 

�ustvena iz�rpanost, v tabelah št. 9, 13, 17, 21 so prikazani rezultati za postavko 

depersonalizacija, v tabelah št. 10, 14,  18, 22,  so prikazani rezultati za postavko osebna 

izpolnitev. V tabelah št. 11, 15, 19, 23, so prikazani sumarni rezultati za posamezno hipotezo 

od 1 do 4. Za hipotezi 5 in 6, kjer smo uporabili regresijsko analizo, so rezultati prikazani v 

tabelah od 28 do 39.   

Tabela 8: Razlike med komandirji in pomo�niki komandirjev pri �ustveni iz�rpanosti 

 N M SD F(1, 211) 

komandir 70 3,11 1,806 

pomo�nik 143 3,71 1,711 
1. Zaradi svojega dela se po�utim �ustveno 

izsušen/a 
Skupaj 213 3,51 1,761 5,424*

komandir 70 4,10 1,882 

pomo�nik 143 4,69 1,607 2. Ob koncu delavnika se po�utim iz�rpanega 

Skupaj 213 4,49 1,720 5,559*

komandir 70 2,53 1,808 

pomo�nik 143 3,16 1,890 
3. Ko vstanem in ko se moram soo�iti z drugim 

dnevom se po�utim utrujeno 
Skupaj 213 2,95 1,883 5,410*

komandir 70 2,64 1,858 

pomo�nik 143 3,24 1,880 
6. Celodnevno delo z ljudmi je zame resni�no 

obremenjujo�e 
Skupaj 213 3,04 1,889 4,743*

komandir 70 3,37 2,001 

pomo�nik 143 4,08 1,827 8. Zaradi dela se po�utim izgorelega 

Skupaj 213 3,85 1,911 6,576**

komandir 70 2,30 1,797 

pomo�nik 143 3,21 1,830 13. �utim, da me delo frustrira 

Skupaj 213 2,91 1,865 11,752***

komandir 70 4,04 1,861 

pomo�nik 143 4,79 1,768 14. �utim, da v službi delam preve� 

Skupaj 213 4,54 1,829 8,114**

komandir 70 2,43 1,782 

pomo�nik 143 2,64 1,897 
16. Neposredno delo z ljudmi zame predstavlja 

preve� stresa 
Skupaj 213 2,57 1,859 ns

komandir 70 2,29 2,044 

pomo�nik 143 3,03 1,968 20. Po�utim se, kot da sem na koncu svojih mo�i 

Skupaj 213 2,78 2,019 6,518*
N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, * 

p < 0,05,  ** p < 0,01, *** p < 0,001. 



�

�

34 

�

Tabela 8 v kontekstu hipoteze 1, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v dejavnikih 

izgorelosti med komandirji in njihovimi pomo�niki.« prikazuje dejavnik izgorelosti, 

poimenovan �ustvena iz�rpanost. Dejavnik je sestavljen iz 9 postavk. Pri osmih so rezultati 

pokazali, da so razlike med komandirji in pomo�niki statisti�no pomembne, pri eni postavki 

pa razlik ni bilo. Slednje je prikazano v zadnjem stolpcu.  

Rezultati kažejo na to, da so na vseh postavkah pomo�niki komandirjev odgovarjali z višjimi 

ocenami, oziroma gre za višja povpre�ja. Tako je iz rezultatov razvidno, da se pomo�niki 

komandirjev zaradi svojega dela po�utijo �ustveno bolj izsušene kot komandirji. Pomo�niki 

komandirjev se ob koncu delavnika tudi po�utijo bolj iz�rpane kot komandirji. Nadalje se 

pomo�niki komandirjev ko vstanejo in ko se morajo soo�iti z drugim dnevom, po�utijo bolj 

ali v povpre�ju pogosteje utrujeni kot komandirji. Za pomo�nike komandirjev je celodnevno 

delo z ljudmi bolj obremenjujo�e kot za komandirje. Pomo�niki komandirjev se v primerjavi s 

komandirji zaradi dela se po�utijo bolj izgorele in tudi bolj �utijo, da jih delo frustrira. 

Nadalje tudi bolj kot komandirji �utijo, da v službi delajo preve� in kot da so na koncu svojih 

mo�i. Rezultati so pokazali, da neposredno delo z ljudmi enako za komandirje in enako za  

pomo�nike komandirjev predstavlja preve� stresa. Pri tem ni bilo razlik med kategorijama 

uslužbencev, povpre�na ocena pri tej postavki pa je bila 2,57, s standardnim odklonom 1,859. 

Vsi navedeni rezultati po posameznih postavkah, ki jih faktorske analize vklju�ujejo v 

�ustveno iz�rpanost kažejo na to, da so pomo�niki komandirjev bolj �ustveno iz�rpani kot 

komandirji. 

Tabela 9: Razlike med komandirji in pomo�niki komandirjev pri depersonalizaciji 

 N M SD F(1, 211) 

komandir 70 2,00 1,941 

pomo�nik 143 2,78 1,979 
5. Po�utim se kot da nekatere stranke obravnavam 

kot neosebne predmete 
Skupaj 213 2,53 1,997 7,452**

komandir 70 3,23 1,835 

pomo�nik 143 3,27 1,752 
10. V odnosu do ljudi sem postal bolj nerazdražljiv 

od takrat, ko sem za�el opravljati to delo 
Skupaj 213 3,25 1,776 6,468*

komandir 70 2,90 1,746 

pomo�nik 143 3,57 1,848 11. Skrbi me, da me to delo �ustveno utrjuje 

Skupaj 213 3,35 1,839 ns

komandir 70 1,56 1,766 

pomo�nik 143 1,88 1,766 15. Vseeno mi je, kaj se zgodi nekaterim strankam 

Skupaj 213 1,77 1,769 ns

komandir 70 3,14 1,820 

pomo�nik 143 3,00 1,943 
22. �utim, da sprejemniki za nekatere svoje 

probleme krivijo mene 
Skupaj 213 3,05 1,900 ns

N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, , 

* p < 0,05,  ** p < 0,01. 
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Tabela 9 v kontekstu hipoteze 1, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v dejavnikih 

izgorelosti med komandirji in njihovimi pomo�niki.« prikazuje dejavnik izgorelosti, 

poimenovan depersonalizacija.  Dejavnik je sestavljen iz 5 postavk.  

Rezultati kažejo na to, da so pri dveh postavkah razlike med komandirji in pomo�niki 

statisti�no pomembne, pri treh pa ne. Iz navedenega sledi, da se pomo�niki po�utijo kot da 

nekatere stranke obravnavajo kot neosebne predmete in da so v odnosu do ljudi bolj 

nerazdražljivi od takrat, ko sem za�el opravljati to delo, kot pa to velja za komandirje. Sicer 

pa rezultati kažejo, da komandirje in pomo�nike komandirjev enako skrbi, da jih delo 

�ustveno utrjuje, enako jim je vseeno, kaj se zgodi nekaterim strankam in oboji enako �utijo, 

da jih sprejemniki krivijo za nekatere svoje probleme. Slednje je prikazano v zadnjem stolpcu. 

Glede na opisane rezultate lahko sklepamo, da so pomo�niki komandirjev bolj razosebljeni 

kot komandirji. 

Tabela 10: Razlike med komandirji in pomo�niki komandirjev pri osebni izpolnitvi 

 N M SD F(1, 211) 

komandir 70 4,53 1,585

pomo�nik 143 4,24 1,4554. Z lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o stvareh 

Skupaj 213 4,34 1,501 ns

komandir 70 4,70 1,564

pomo�nik 143 4,61 1,4927. Aktivno se soo�am s problemi strank 

Skupaj 213 4,64 1,513 ns

komandir 70 5,13 1,296

pomo�nik 143 4,28 1,475
9. �utim, da skozi svoje delo pozitivno vplivam na 

življenja drugih ljudi 
Skupaj 213 4,56 1,471 16,825***

komandir 70 3,83 1,633

pomo�nik 143 3,37 1,48612. Po�utim se zelo energi�no 

Skupaj 213 3,52 1,547 4,182 *

komandir 70 4,84 1,471

pomo�nik 143 4,22 1,465
17. Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje s 

strankami 
Skupaj 213 4,43 1,492 8,369**

komandir 70 2,63 1,889

pomo�nik 143 3,20 1,746
18. Zaradi tesnega dela s strankami, se po�utim 

iz�rpanega 
Skupaj 213 3,01 1,811 4,812*

komandir 70 5,11 1,280

pomo�nik 143 4,78 1,253
19. Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov pri tem 

delu 
Skupaj 213 4,89 1,269 ns

komandir 70 4,20 1,656

pomo�nik 143 3,78 1,431
21. Pri svojem delu se soo�am s �ustvenimi 

problemi zelo umirjeno 
Skupaj 213 3,92 1,518 ns

N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, * 

p < 0,05,  ** p < 0,01, *** p < 0,001. 
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Tabela 10 v kontekstu hipoteze 1, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v dejavnikih 

izgorelosti med komandirji in njihovimi pomo�niki.« prikazuje dejavnik izgorelosti, 

poimenovan osebna izpolnitev.  Dejavnik je sestavljen iz 8 postavk. Pri štirih so razlike med 

komandirji in pomo�niki statisti�no pomembne, pri štirih pa razlik med komandirji in 

pomo�niki komandirjev ni.  

Iz navedenega sledi, da komandirji, bolj kot pomo�niki komandirjev �utijo, da skozi svoje 

delo pozitivno vplivajo na življenja drugih ljudi, se po�utijo zelo energi�no in z lahkoto 

ustvarijo sproš�eno vzdušje s strankami, medtem ko se pomo�niki bolj kot komandirji zaradi 

tesnega dela s strankami, po�utijo iz�rpane. Komandirji enako kot pomo�niki z lahkoto 

razumejo kaj ljudje �utijo o stvareh, se aktivno soo�ajo s problemi strank, dosegajo mnogo 

vrednih dosežkov pri svojem delu in se pri svojem delu s �ustvenimi problemi soo�ajo zelo 

umirjeno. Rezultati kažejo na to, da so komandirji bolj podvrženi osebnostni izpolnitvi kot 

pomo�niki. 

Tabela 11: Sumarni rezultati razlik med komandirji in pomo�niki komandirjev 

 N M SD F(2, 211) 

komandir 70 26,81 14,492  

pomo�nik 143 32,53 13,155  SUM�I 

Skupaj 213 30,65 13,839 8,297** 

komandir 70 12,83 6,379  

pomo�nik 143 14,50 6,121  SUMDEP 

Skupaj 213 13,95 6,242 ns 

komandir 70 34,97 6,467  

pomo�nik 143 32,48 6,394  SUMOI 

Skupaj 213 33,30 6,509 7,067** 
SUM�I – seštevek rezultatov pri �ustveni iz�rpanosti, SUMDEP – seštevek rezultatov  pri depersonalizaciji, 

SUMOI – seštevek rezultatov pri osebni izpolnitvi, N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), 

M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, ** p < 0,01. 

Tabela 11 v kontekstu hipoteze 1, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v dejavnikih 

izgorelosti med komandirji in njihovimi pomo�niki.« prikazuje sumarne rezultate. V tabeli so 

navedena povpre�ja, standardni odkloni ter statisti�na pomembnost razlik med prikazanima 

kategorijama sodelujo�ih, komandirji in pomo�niki komandirjev.  

Rezultati kažejo, da pri seštevku rezultatov ni statisti�no pomembnih razlik med komandirji in 

pomo�niki komandirjev pri depersonalizaciji, so po razlike pri �ustveni iz�rpanosti in osebni 

izpolnitvi. Medtem, ko so pomo�niki komandirjev bolj �ustveno iz�rpani od komandirjev, 

komandirji dosegajo višjo stopnjo osebne izpolnitve. 
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Tabela 12: Razlike med starejšimi in mlajšimi pol. managerji pri �ustveni iz�rpanosti 

 N M SD F(2, 210) 

Od 25 do 34 35 3,51 1,738

Od 35 do 44 116 3,70 1,659

Od 45 do 54 62 3,16 1,926

1. Zaradi svojega dela se po�utim �ustveno 

izsušen/a 

Skupaj 213 3,51 1,761 ns

Od 25 do 34 35 4,66 1,282

Od 35 do 44 116 4,69 1,607

Od 45 do 54 62 4,03 2,048
2. Ob koncu delavnika se po�utim iz�rpanega 

Skupaj 213 4,49 1,720 3,207*

Od 25 do 34 35 2,97 1,654

Od 35 do 44 116 3,14 1,911

Od 45 do 54 62 2,60 1,929

3. Ko vstanem in ko se moram soo�iti z 

drugim dnevom se po�utim utrujeno 

Skupaj 213 2,95 1,883 ns

Od 25 do 34 35 3,09 1,422

Od 35 do 44 116 3,22 1,974

Od 45 do 54 62 2,68 1,931

6. Celodnevno delo z ljudmi je zame resni�no 

obremenjujo�e 

Skupaj 213 3,04 1,889 ns

Od 25 do 34 35 3,86 1,768

Od 35 do 44 116 4,07 1,928

Od 45 do 54 62 3,42 1,912
8. Zaradi dela se po�utim izgorelega 

Skupaj 213 3,85 1,911 ns

Od 25 do 34 35 3,29 1,655

Od 35 do 44 116 3,06 1,890

Od 45 do 54 62 2,42 1,860
13. �utim, da me delo frustrira 

Skupaj 213 2,91 1,865 3,303*

Od 25 do 34 35 4,83 1,618

Od 35 do 44 116 4,66 1,699

Od 45 do 54 62 4,16 2,121
14. �utim, da v službi delam preve� 

Skupaj 213 4,54 1,829 ns

Od 25 do 34 35 2,37 1,536

Od 35 do 44 116 2,62 1,928

Od 45 do 54 62 2,58 1,912

16. Neposredno delo z ljudmi zame predstavlja 

preve� stresa 

Skupaj 213 2,57 1,859 ns

Od 25 do 34 35 2,69 1,906

Od 35 do 44 116 2,97 2,028

Od 45 do 54 62 2,48 2,055

20. Po�utim se, kot da sem na koncu svojih 

mo�i 

Skupaj 312 2,78 2,019 ns
N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, * 

p < 0,05. 

Tabela 12 v kontekstu hipoteze 2, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med starejšimi in 

mlajšimi policijskimi managerji pri doživljanju izgorelosti.« prikazuje dejavnik izgorelosti, 

poimenovan �ustvena iz�rpanost.  Dejavnik je sestavljen iz 9 postavk. Pri 2 so razlike med 

starejšimi in mlajšimi managerji statisti�no pomembne, pri sedmih pa razlik med starejšimi in 
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mlajšimi managerji ni. Iz tabele je možno še ugotoviti, da so sodelujo�i kategorizirani v tri 

kategorije po starosti, in sicer najmlajši v kategorijo od 25 do 34 let, srednje stari glede na 

vzorec, v kategorijo 35 do 44 let, najstarejši pa v kategorijo od 45 do 54 let.  

Rezultati kažejo, da se tisti iz srednje kategorije ob koncu delavnika  po�utijo najbolj 

iz�rpane, sledijo najmlajši. Najmanj se po�utijo iz�rpane tisti iz kategorije najstarejših glede 

na vzorec.  Nadalje je iz rezultatov v tabeli razvidno, da so najmlajši tisti, ki najbolj �utijo, da 

jih delo frustrira, sledijo tisti iz srednje kategorije, najmanj pa �utijo, da jih delo frustrira 

najstarejši. Rezultati kažejo na to, da je za starejše �ustvena iz�rpanost najmanjši problem, in 

sicer v primerjavi z mlajšimi.  

Tabela 13: Razlike med starejšimi in mlajšimi policijskimi managerji pri 

depersonalizaciji 

 N M SD F(2, 210) 

Od 25 do 34 35 3,43 1,883

Od 35 do 44 116 2,53 1,984

Od 45 do 54 62 2,00 1,925

5. Po�utim se kot da nekatere stranke 

obravnavam kot neosebne predmete 

Skupaj 213 2,53 1,997 5,999**

Od 25 do 34 35 3,14 1,700

Od 35 do 44 116 3,17 1,675

Od 45 do 54 62 3,47 1,998

10. V odnosu do ljudi sem postal bolj 

nerazdražljiv od takrat, ko sem za�el opravljati 

to delo 
Skupaj 213 3,25 1,776 ns

Od 25 do 34 35 3,37 1,699

Od 35 do 44 116 3,46 1,796

Od 45 do 54 62 3,15 1,999
11. Skrbi me, da me to delo �ustveno utrjuje 

Skupaj 213 3,35 1,839 ns

Od 25 do 34 35 2,06 1,533

Od 35 do 44 116 1,76 1,758

Od 45 do 54 62 1,65 1,917

15. Vseeno mi je, kaj se zgodi nekaterim 

strankam 

Skupaj 213 1,77 1,769 ns

Od 25 do 34 35 3,14 1,927

Od 35 do 44 116 3,13 1,963

Od 45 do 54 62 2,84 1,776

22. �utim, da sprejemniki za nekatere svoje 

probleme krivijo mene 

Skupaj 213 3,05 1,900 ns
N – numerus), ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, 

** p < 0,01. 

Tabela 13 v kontekstu hipoteze 2, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med starejšimi in 

mlajšimi policijskimi managerji pri doživljanju izgorelosti.« prikazuje dejavnik izgorelosti, 

poimenovan depersonalizacija.  Dejavnik je sestavljen iz 5 postavk. Pri eni postavki so razlike 

med starejšimi in mlajšimi managerji statisti�no pomembne, pri štirih pa razlik med starejšimi 

in mlajšimi managerji ni. Iz tabele je možno še ugotoviti, da so sodelujo�i kategorizirani v tri 
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kategorije po starosti, in sicer najmlajši v kategorijo od 25 do 34 let, srednje stari glede na 

vzorec, v kategorijo 35 do 44 let, najstarejši pa v kategorijo od 45 do 54 let.  

Rezultati kažejo na to, da se starejši bolj kot mlajši po�utijo, da nekatere stranke obravnavajo 

kot neosebne predmete. 

Tabela 14: Razlike med starejšimi in mlajšimi policijskimi managerji pri osebni 

izpolnitvi 

 N M SD F(2, 210) 

Od 25 do 34 35 3,94 1,305

Od 35 do 44 116 4,43 1,440

Od 45 do 54 62 4,39 1,692

4. Z lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o 

stvareh 

Skupaj 213 4,34 1,501 ns

Od 25 do 34 35 4,71 1,655

Od 35 do 44 116 4,59 1,414

Od 45 do 54 62 4,68 1,627
7. Aktivno se soo�am s problemi strank 

Skupaj 213 4,64 1,513 ns

Od 25 do 34 35 3,91 1,380

Od 35 do 44 116 4,43 1,476

Od 45 do 54 62 5,16 1,308

9. �utim, da skozi svoje delo pozitivno 

vplivam na življenja drugih ljudi 

Skupaj 213 4,56 1,471 9,744***

Od 25 do 34 35 3,20 1,324

Od 35 do 44 116 3,52 1,563

Od 45 do 54 62 3,71 1,623
12. Po�utim se zelo energi�no 

Skupaj 213 3,52 1,547 ns

Od 25 do 34 35 4,06 1,136

Od 35 do 44 116 4,47 1,552

Od 45 do 54 62 4,56 1,543

17. Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje s 

strankami 

Skupaj 213 4,43 1,492 ns

Od 25 do 34 35 3,00 1,414

Od 35 do 44 116 3,10 1,839

Od 45 do 54 62 2,85 1,966

18. Zaradi tesnega dela s strankami, se 

po�utim iz�rpanega 

Skupaj 213 3,01 1,811 ns

Od 25 do 34 35 4,63 1,308

Od 35 do 44 116 4,82 1,303

Od 45 do 54 62 5,16 1,148

19. Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov pri 

tem delu 

Skupaj 213 4,89 1,269 ns

Od 25 do 34 35 3,46 1,358

Od 35 do 44 116 3,84 1,430

Od 45 do 54 62 4,31 1,685

21. Pri svojem delu se soo�am s �ustvenimi 

problemi zelo umirjeno 

Skupaj 213 3,92 1,518 3,880*
N – numerus,  ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, 

* p < 0,05,  *** p < 0,001. 



�

�

40 

�

Tabela 14 v kontekstu hipoteze 2, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med starejšimi in 

mlajšimi policijskimi managerji pri doživljanju izgorelosti.« prikazuje dejavnik izgorelosti, 

poimenovan osebna izpolnitev.  Dejavnik je sestavljen iz 8 postavk. Pri dveh postavkah so 

razlike med starejšimi in mlajšimi managerji statisti�no pomembne, pri šestih pa razlik med 

starejšimi in mlajšimi managerji ni. Iz tabele je možno še ugotoviti, da so sodelujo�i 

kategorizirani v tri kategorije po starosti, in sicer najmlajši v kategorijo od 25 do 34 let, 

srednje stari glede na vzorec, v kategorijo 35 do 44 let, najstarejši pa v kategorijo od 45 do 54 

let.  

Rezultati kažejo na to, da starejši, v primerjavi s srednjo kategorijo in najmlajšimi bolj �utijo, 

da skozi svoje delo pozitivno vplivajo na življenja drugih ljudi in se pri svojem delu s 

�ustvenimi problemi soo�ajo zelo umirjeno. 

Tabela 15: Sumarni rezultati razlik med starejšimi in mlajšimi policijskimi managerji 

 N M SD F(2, 210) 

od 25 do 34 35 31,26 11,118  

od 35 do 44 116 32,14 13,714  

od 45 do 54 62 27,53 15,093  
SUM�I 

Skupaj 213 30,65 13,839 ns 

od 25 do 34 35 15,14 5,337  

od 35 do 44 116 14,05 5,991  

od 45 do 54 62 13,10 7,091  
SUMDEP 

Skupaj 213 13,95 6,242 ns 

od 25 do 34 35 30,91 5,802  

od 35 do 44 116 33,21 6,588  

od 45 do 54 62 34,82 6,406  
SUMOI 

Skupaj 213 33,30 6,509 4,180* 
SUM�I – seštevek rezultatov pri �ustveni iz�rpanosti, SUMDEP – seštevek rezultatov  pri depersonalizaciji, 

SUMOI – seštevek rezultatov pri osebni izpolnitvi, N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), 

M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, * p < 0,05.  

Tabela v kontekstu hipoteze 2 »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med starejšimi in 

mlajšimi policijskimi managerji pri doživljanju izgorelosti.« prikazuje sumarne rezultate. V 

tabeli so navedena povpre�ja, standardni odkloni ter statisti�na pomembnost razlik za 

prikazane kategorije sodelujo�ih, stare od 25 do 34 let, od 35 do 44 in od 45 do 54.  

Rezultati kažejo, da pri seštevku rezultatov ni statisti�no pomembnih razlik med navedenimi 

kategorijami pri �ustveni iz�rpanosti in depersonalizaciji, so pa pomembne razlike pri osebni 

izpolnitvi. Podatki kažejo na to, da starejši so sodelujo�i, višje rezultate dosegajo pri osebni 

izpolnitvi. 
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Tabela 16: Razlike med doseženimi stopnjami izobrazbe pri �ustveni iz�rpanosti 

 N M SD F(6, 206) 

Višja strokovna 44 3,48 1,691

Visoka strokovna 116 3,42 1,832

Univerzitetna 14 3,79 1,477

Strok. magisterij 18 3,61 1,819

Specializacija 8 3,50 1,414

Znan. magisterij 18 3,67 1,847

Doktorat 2 5,00 2,828

1. Zaradi svojega dela se po�utim 

�ustveno izsušen/a 

Skupaj 213 3,51 1,761 ns

Višja strokovna 44 4,30 1,924

Visoka strokovna 116 4,46 1,664

Univerzitetna 14 4,93 1,269

Strok. magisterij 18 4,67 1,847

Specializacija 8 4,38 1,768

Znan. magisterij 18 4,67 1,782

Doktorat 2 5,00 2,828

2. Ob koncu delavnika se po�utim 

iz�rpanega 

Skupaj 213 4,49 1,720 ns

Višja strokovna 44 2,75 2,070

Visoka strokovna 116 3,02 1,871

Univerzitetna 14 3,14 1,834

Strok. magisterij 18 2,94 1,662

Specializacija 8 3,13 2,232

Znan. magisterij 18 2,61 1,577

Doktorat 2 5,00 2,828

3. Ko vstanem in ko se moram soo�iti z 

drugim dnevom se po�utim utrujeno 

Skupaj 213 2,95 1,883 ns

Višja strokovna 44 2,86 1,837

Visoka strokovna 116 3,06 1,852

Univerzitetna 14 3,00 1,797

Strok. magisterij 18 3,56 2,229

Specializacija 8 3,13 1,885

Znan. magisterij 18 2,67 1,940

Doktorat 2 4,50 3,536

6. Celodnevno delo z ljudmi je zame 

resni�no obremenjujo�e 

Skupaj 213 3,04 1,889 ns

Višja strokovna 44 3,52 2,029

Visoka strokovna 116 3,87 1,886

Univerzitetna 14 4,50 1,787

Strok. magisterij 18 3,94 1,552

Specializacija 8 3,88 2,357

Znan. magisterij 18 3,72 2,024

Doktorat 2 5,00 2,828

8. Zaradi dela se po�utim izgorelega 

Skupaj 213 3,85 1,911 ns

Višja strokovna 44 2,75 1,942

Visoka strokovna 116 3,00 1,886

Univerzitetna 14 3,21 1,718

13. �utim, da me delo frustrira 

Strok. magisterij 18 3,00 1,940
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Specializacija 8 2,75 1,389

Znan. magisterij 18 2,28 1,674

Doktorat 2 5,00 2,828

Skupaj 213 2,91 1,865 ns

Višja strokovna 44 4,61 2,037

Visoka strokovna 116 4,58 1,668

Univerzitetna 14 4,43 1,651

Strok. magisterij 18 4,78 2,157

Specializacija 8 4,88 2,232

Znan. magisterij 18 3,72 1,873

Doktorat 2 6,00 1,414

14. �utim, da v službi delam preve� 

Skupaj 213 4,54 1,829 ns

Višja strokovna 44 2,64 2,001

Visoka strokovna 116 2,39 1,711

Univerzitetna 14 2,43 1,785

Strok. magisterij 18 3,17 2,383

Specializacija 8 3,13 1,642

Znan. magisterij 18 2,39 1,754

Doktorat 2 5,50 2,121

16. Neposredno delo z ljudmi zame 

predstavlja preve� stresa 

Skupaj 213 2,57 1,859 ns

Višja strokovna 44 2,68 1,950

Visoka strokovna 116 2,78 1,955

Univerzitetna 14 3,00 2,112

Strok. magisterij 18 2,94 2,261

Specializacija 8 2,75 2,252

Znan. magisterij 18 2,56 2,255

Doktorat 2 4,50 3,536

20. Po�utim se, kot da sem na koncu 

svojih mo�i 

Skupaj 213 2,78 2,019 ns
N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon. 

Tabela 16 v kontekstu hipoteze 3, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki 

komandirjev.« prikazuje dejavnik izgorelosti, poimenovan �ustvena iz�rpanost.  Dejavnik je 

sestavljen iz 9 postavk.  

Rezultati so pokazali, da med kategorijami dosežene izobrazbe, ki so: višja strokovna 

izobrazba, visoka strokovna izobrazba, univerzitetna izobrazba, strokovni magisterij, 

specializacija, znanstveni magisterij in doktorat znanosti, ni statisti�no pomembnih razlik. Pri 

izra�unih smo upoštevali tudi ugotovitve, ki se nanašajo na izra�une z malimi številkami zato 

smo rezultate za doktorat (N<5) izra�unali tudi skupaj z znanstvenim magisterijem. Tudi v 

tem primeru statisti�no pomembnih razlik med kategorijami ni bilo.  
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Tabela 17: Razlike med doseženimi stopnjami izobrazbe pri depersonalizaciji 

 N M SD F(6,206) 

Višja strokovna 44 2,30 1,936 

Visoka strokovna 116 2,49 1,951 

Univerzitetna 14 2,29 2,016 

Strok. magisterij 18 3,39 1,720 

Specializacija 8 3,00 2,619 

Znan. magisterij 18 2,22 2,184 

Doktorat 2 4,50 3,536 

5. Po�utim se kot da nekatere stranke 

obravnavam kot neosebne predmete 

Skupaj 213 2,53 1,997 ns

Višja strokovna 44 3,52 1,798 

Visoka strokovna 116 3,01 1,702 

Univerzitetna 14 3,14 1,748 

Strok. magisterij 18 3,39 1,650 

Specializacija 8 3,63 2,134 

Znan. magisterij 18 3,56 2,007 

Doktorat 2 6,00 1,414 

10. V odnosu do ljudi sem postal bolj 

nerazdražljiv od takrat, ko sem za�el 

opravljati to delo 

Skupaj 213 3,25 1,776 ns

Višja strokovna 44 3,34 1,778 

Visoka strokovna 116 3,35 1,921 

Univerzitetna 14 3,00 1,468 

Strok. magisterij 18 3,67 1,815 

Specializacija 8 3,63 2,066 

Znan. magisterij 18 3,06 1,697 

Doktorat 2 5,00 2,828 

11. Skrbi me, da me to delo �ustveno 

utrjuje 

Skupaj 213 3,35 1,839 ns

Višja strokovna 44 1,55 1,861 

Visoka strokovna 116 1,87 1,716 

Univerzitetna 14 1,79 1,847 

Strok. magisterij 18 2,11 1,530 

Specializacija 8 1,38 1,302 

Znan. magisterij 18 1,28 1,904 

Doktorat 2 4,50 3,536 

15. Vseeno mi je, kaj se zgodi nekaterim 

strankam 

Skupaj 213 1,77 1,769 ns

Višja strokovna 44 3,05 1,778 

Visoka strokovna 116 2,83 1,965 

Univerzitetna 14 3,36 1,823 

Strok. magisterij 18 3,61 1,914 

Specializacija 8 4,13 1,458 

Znan. magisterij 18 2,78 1,768 

Doktorat 2 5,50 2,121 

22. �utim, da sprejemniki za nekatere 

svoje probleme krivijo mene 

Skupaj 213 3,05 1,900 ns
N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon. 

 



�

�

44 

�

Tabela 17 v kontekstu hipoteze 3, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki 

komandirjev.« prikazuje dejavnik izgorelosti, poimenovan depersonalizacija.  Dejavnik je 

sestavljen iz 5 postavk.  

Rezultati so pokazali, da med kategorijami dosežene izobrazbe, ki so: višja strokovna 

izobrazba, visoka strokovna izobrazba, univerzitetna izobrazba, strokovni magisterij, 

specializacija, znanstveni magisterij in doktorat znanosti, ni statisti�no pomembnih razlik. Pri 

izra�unih smo upoštevali tudi ugotovitve, ki se nanašajo na izra�une z malimi številkami zato 

smo rezultate za doktorat (N<5) izra�unali tudi skupaj z znanstvenim magisterijem. Tudi v 

tem primeru statisti�no pomembnih razlik med kategorijami ni bilo.  

Tabela 18: Razlike med doseženimi stopnjami izobrazbe pri osebni izpolnitvi 

 N M SD F(6, 206) 

Višja strokovna 44 4,52 1,548

Visoka strokovna 116 4,34 1,454

Univerzitetna 14 4,64 1,151

Strok. magisterij 18 4,06 1,589

Specializacija 8 3,50 0,535

Znan. magisterij 18 4,17 1,978

Doktorat 2 5,50 2,121

4. Z lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o 

stvareh 

Skupaj 213 4,34 1,501 ns

Višja strokovna 44 4,82 1,352

Visoka strokovna 116 4,48 1,567

Univerzitetna 14 4,71 1,816

Strok. magisterij 18 4,67 1,414

Specializacija 8 4,63 1,302

Znan. magisterij 18 4,94 1,552

Doktorat 2 6,00 1,414

7. Aktivno se soo�am s problemi strank 

Skupaj 213 4,64 1,513 ns

Višja strokovna 44 4,84 1,446

Visoka strokovna 116 4,44 1,506

Univerzitetna 14 4,29 1,326

Strok. magisterij 18 4,22 1,555

Specializacija 8 4,75 1,035

Znan. magisterij 18 4,89 1,451

Doktorat 2 6,00 1,414

9. �utim, da skozi svoje delo pozitivno 

vplivam na življenja drugih ljudi 

Skupaj 213 4,56 1,471 ns

Višja strokovna 44 4,02 1,438

Visoka strokovna 116 3,41 1,617

Univerzitetna 14 3,07 1,385

Strok. magisterij 18 3,72 1,565

12. Po�utim se zelo energi�no 

Specializacija 8 3,50 0,926
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Znan. magisterij 18 2,94 1,305

Doktorat 2 5,00 2,828

Skupaj 213 3,52 1,547 ns

Višja strokovna 44 4,32 1,325

Visoka strokovna 116 4,42 1,565

Univerzitetna 14 4,64 1,646

Strok. magisterij 18 4,33 1,328

Specializacija 8 4,13 1,126

Znan. magisterij 18 4,61 1,685

Doktorat 2 6,00 1,414

17. Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje 

s strankami 

Skupaj 213 4,43 1,492 ns

Višja strokovna 44 3,16 1,988

Visoka strokovna 116 2,73 1,703

Univerzitetna 14 3,57 2,209

Strok. magisterij 18 3,39 1,614

Specializacija 8 4,00 1,195

Znan. magisterij 18 2,89 1,779

Doktorat 2 5,00 2,828

18. Zaradi tesnega dela s strankami, se 

po�utim iz�rpanega 

Skupaj 213 3,01 1,811 ns

Višja strokovna 44 5,05 1,140

Visoka strokovna 116 4,75 1,327

Univerzitetna 14 5,43 1,158

Strok. magisterij 18 4,44 1,464

Specializacija 8 4,88 0,641

Znan. magisterij 18 5,22 1,114

Doktorat 2 6,00 1,414

19. Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov 

pri tem delu 

Skupaj 213 4,89 1,269 ns

Višja strokovna 44 4,14 1,503

Visoka strokovna 116 3,83 1,543

Univerzitetna 14 4,14 1,231

Strok. magisterij 18 3,89 1,367

Specializacija 8 4,13 0,641

Znan. magisterij 18 3,44 1,917

Doktorat 2 5,50 2,121

21. Pri svojem delu se soo�am s 

�ustvenimi problemi zelo umirjeno 

Skupaj 213 3,92 1,518 ns
N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon. 

Tabela 18 v kontekstu hipoteze 3, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki 

komandirjev.« prikazuje dejavnik izgorelosti, poimenovan osebna izpolnitev.  Dejavnik je 

sestavljen iz 8 postavk.  

Rezultati so pokazali, da med kategorijami dosežene izobrazbe, ki so: višja strokovna 

izobrazba, visoka strokovna izobrazba, univerzitetna izobrazba, strokovni magisterij, 

specializacija, znanstveni magisterij in doktorat znanosti, ni statisti�no pomembnih razlik. Pri 

izra�unih smo upoštevali tudi ugotovitve, ki se nanašajo na izra�une z malimi številkami zato 
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smo rezultate za doktorat (N<5) izra�unali tudi skupaj z znanstvenim magisterijem. Tudi v 

tem primeru statisti�no pomembnih razlik med kategorijami ni bilo.  

Tabela 19: Sumarni rezultati razlik med doseženimi stopnjami izobrazbe 

 N M SD F(6, 206) 

Višja strokovna 44 29,59 14,572  

Visoka strokovna 116 30,59 13,339  

Univerzitetna 14 32,43 13,455  

Strok. magisterij 18 32,61 14,745  

Specializacija 8 31,50 14,813  

Znan. magisterij 20 30,00 15,373  

SUM�I 

Skupaj 213 30,65 13,839 ns 

Višja strokovna 44 13,75 6,405  

Visoka strokovna 116 13,55 5,918  

Univerzitetna 14 13,57 6,892  

Strok. magisterij 18 16,17 4,817  

Specializacija 8 15,75 7,166  

Znan. magisterij 20 14,15 7,962  

SUMDEP 

Skupaj 213 13,95 6,242 ns 

Višja strokovna 44 34,86 5,960  

Visoka strokovna 116 32,41 6,779  

Univerzitetna 14 34,50 5,945  

Strok. magisterij 18 32,72 6,027  

Specializacija 8 33,50 3,928  

Znan. magisterij 20 34,30 7,498  

SUMOI 

Skupaj 213 33,30 6,509 ns 
SUM�I – seštevek rezultatov pri �ustveni iz�rpanosti, SUMDEP – seštevek rezultatov  pri depersonalizaciji, 

SUMOI – seštevek rezultatov pri osebni izpolnitvi, N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), 

M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon. 

Tabela 19 v kontekstu hipoteze 3, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki 

komandirjev.« prikazuje sumarne rezultate razlik glede na doseženo izobrazbo. V tabeli so 

navedena povpre�ja, standardni odkloni ter statisti�na pomembnost razlik za prikazane 

kategorije sodelujo�ih, glede na doseženo izobrazbo.  

Rezultati kažejo, da pri seštevku rezultatov ni statisti�no pomembnih razlik med navedenimi 

kategorijami pri �ustveni iz�rpanosti, depersonalizaciji in osebni izpolnitvi. 

Tabela 20: Razlike po delovnih izkušnjah vodenja pri �ustveni iz�rpanosti 

 N M SD F(2, 210) 
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manj kot eno leto 10 3,30 1,494

od 1 do 5 let 86 3,48 1,747

ve� kot 5 let 117 3,56 1,803

1. Zaradi svojega dela se po�utim 

�ustveno izsušen/a 

Skupaj 213 3,51 1,761 ns

manj kot eno leto 10 4,70 1,567

od 1 do 5 let 86 4,50 1,622

ve� kot 5 let 117 4,47 1,813

2. Ob koncu delavnika se po�utim 

iz�rpanega 

Skupaj 213 4,49 1,720 ns

manj kot eno leto 10 2,50 2,068

od 1 do 5 let 86 3,06 1,906

ve� kot 5 let 117 2,91 1,860

3. Ko vstanem in ko se moram soo�iti 

z drugim dnevom se po�utim utrujeno 

Skupaj 213 2,95 1,883 ns

manj kot eno leto 10 2,40 1,430

od 1 do 5 let 86 3,07 1,902

ve� kot 5 let 117 3,08 1,917

6. Celodnevno delo z ljudmi je zame 

resni�no obremenjujo�e 

Skupaj 213 3,04 1,889 ns

manj kot eno leto 10 3,80 1,476

od 1 do 5 let 86 3,74 1,929

ve� kot 5 let 117 3,92 1,939
8. Zaradi dela se po�utim izgorelega 

Skupaj 213 3,85 1,911 ns

manj kot eno leto 10 2,00 1,054

od 1 do 5 let 86 2,99 1,812

ve� kot 5 let 117 2,93 1,946
13. �utim, da me delo frustrira 

Skupaj 213 2,91 1,865 ns

manj kot eno leto 10 3,80 1,814

od 1 do 5 let 86 4,55 1,826

ve� kot 5 let 117 4,61 1,833
14. �utim, da v službi delam preve� 

Skupaj 213 4,54 1,829 ns

manj kot eno leto 10 2,40 1,350

od 1 do 5 let 86 2,58 1,919

ve� kot 5 let 117 2,57 1,863

16. Neposredno delo z ljudmi zame 

predstavlja preve� stresa 

Skupaj 213 2,57 1,859 ns

manj kot eno leto 10 2,60 1,897

od 1 do 5 let 86 2,74 2,019

ve� kot 5 let 117 2,83 2,044

20. Po�utim se, kot da sem na koncu 

svojih mo�i 

Skupaj 213 2,78 2,019 ns
N – numerus), ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon. 

Tabela 20 v kontekstu hipoteze 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.« 

prikazuje dejavnik izgorelosti, poimenovan �ustvena iz�rpanost.  Dejavnik je sestavljen iz 9 

postavk.  

Rezultati so pokazali, da med kategorijami izkušenosti vodenja, ki so: manj kot eno leto 

delovnih izkušenj, od 1 do 5 let delovnih izkušenj in ve� kot 5 let delovnih izkušenj, ni 

statisti�no pomembnih razlik.  
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Tabela 21: Razlike po delovnih izkušnjah vodenja pri depersonalizaciji 

 N M SD F(2, 210) 

manj kot eno leto 10 3,20 2,300

od 1 do 5 let 86 2,76 1,976

ve� kot 5 let 117 2,30 1,971

5. Po�utim se kot da nekatere stranke 

obravnavam kot neosebne predmete 

Skupaj 213 2,53 1,997 ns

manj kot eno leto 10 3,00 1,333

od 1 do 5 let 86 2,98 1,742

ve� kot 5 let 117 3,48 1,813

10. V odnosu do ljudi sem postal bolj 

nerazdražljiv od takrat, ko sem za�el 

opravljati to delo 
Skupaj 213 3,25 1,776 ns

manj kot eno leto 10 3,10 1,969

od 1 do 5 let 86 3,12 1,778

ve� kot 5 let 117 3,55 1,864

11. Skrbi me, da me to delo �ustveno 

utrjuje 

Skupaj 213 3,35 1,839 ns

manj kot eno leto 10 1,40 1,350

od 1 do 5 let 86 1,79 1,595

ve� kot 5 let 117 1,79 1,923

15. Vseeno mi je, kaj se zgodi 

nekaterim strankam 

Skupaj 213 1,77 1,769 ns

manj kot eno leto 10 3,20 ,789

od 1 do 5 let 86 2,74 1,886

ve� kot 5 let 117 3,26 1,957

22. �utim, da sprejemniki za nekatere 

svoje probleme krivijo mene 

Skupaj 213 3,05 1,900 ns
N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon. 

Tabela 21 v kontekstu hipoteze 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.« 

prikazuje dejavnik izgorelosti, poimenovan depersonalizacija. Dejavnik je sestavljen iz 5 

postavk.  

Rezultati so pokazali, da med kategorijami izkušenosti vodenja, ki so: manj kot eno leto 

delovnih izkušenj, od 1 do 5 let delovnih izkušenj in ve� kot 5 let delovnih izkušenj, ni 

statisti�no pomembnih razlik.  

Tabela 22: Razlike po delovnih izkušnjah vodenja pri osebni izpolnitvi 

 N M SD F(2, 210) 

manj kot eno leto 10 3,70 1,160  

od 1 do 5 let 86 4,10 1,519  

ve� kot 5 let 117 4,56 1,482  

4. Z lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o 

stvareh 

Skupaj 213 4,34 1,501 3,342* 

manj kot eno leto 10 4,50 1,179  

od 1 do 5 let 86 4,62 1,595  

7. Aktivno se soo�am s problemi strank 

ve� kot 5 let 117 4,67 1,486  
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Skupaj 213 4,64 1,513 ns 

manj kot eno leto 10 4,60 1,174  

od 1 do 5 let 86 4,19 1,515  

ve� kot 5 let 117 4,83 1,410  

9. �utim, da skozi svoje delo pozitivno 

vplivam na življenja drugih ljudi 

Skupaj 213 4,56 1,471 4,917** 

manj kot eno leto 10 3,90 1,370  

od 1 do 5 let 86 3,36 1,533  

ve� kot 5 let 117 3,61 1,570  
12. Po�utim se zelo energi�no 

Skupaj 213 3,52 1,547 ns 

manj kot eno leto 10 4,40 1,350  

od 1 do 5 let 86 4,17 1,457  

ve� kot 5 let 117 4,62 1,513  

17. Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje 

s strankami 

Skupaj 213 4,43 1,492 ns 

manj kot eno leto 10 2,80 ,919  

od 1 do 5 let 86 2,87 1,741  

ve� kot 5 let 117 3,14 1,916  

18. Zaradi tesnega dela s strankami, se 

po�utim iz�rpanega 

Skupaj 213 3,01 1,811 ns 

manj kot eno leto 10 4,50 ,850  

od 1 do 5 let 86 4,62 1,432  

ve� kot 5 let 117 5,12 1,123  

19. Dosegel sem mnogo vrednih 

dosežkov pri tem delu 

Skupaj 213 4,89 1,269 4,536* 

manj kot eno leto 10 4,00 1,333  

od 1 do 5 let 86 3,83 1,457  

ve� kot 5 let 117 3,97 1,584  

21. Pri svojem delu se soo�am s 

�ustvenimi problemi zelo umirjeno 

Skupaj 213 3,92 1,518 ns 
N – numerus), ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, 

* p < 0,05,  ** p < 0,01. 

Tabela 22 v kontekstu hipoteze 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.« 

prikazuje dejavnik izgorelosti, poimenovan osebna izpolnitev.  Dejavnik je sestavljen iz 8 

postavk.  

Rezultati so pokazali da bolj izkušeni vodje z lahkoto razumejo kaj ljudje �utijo o stvareh, da 

najbolj izkušeni vodje bolj �utijo, da skozi svoje delo pozitivno vplivajo na življenja drugih 

ljudi in da bolj izkušeni vodje bolj verjamejo, da so dosegli mnogo vrednih dosežkov pri delu. 

Rezultati so tudi pokazali, da med kategorijami izkušenosti vodenja, ki so: manj kot eno leto 

delovnih izkušenj, od 1 do 5 let delovnih izkušenj in ve� kot 5 let delovnih izkušenj, ni 

statisti�no pomembnih razlik glede aktivnega soo�anja s problemi strank, ob�utka 

energi�nosti, lahkotnosti ustvarjanja sproš�enega vzdušja s strankami, ob�utka iz�rpanosti 

zaradi dela s strankami in umirjenosti pri soo�anju s �ustvenimi problemi pri delu. 
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Tabela 23: Sumarni rezultati razlik po delovnih izkušnjah vodenja 

 N M SD F(2, 210) 

manj kot eno leto 10 27,50 10,742  

od 1 do 5 let 86 30,71 13,844  

ve� kot 5 let 117 30,88 14,132  
SUM�I 

Skupaj 213 30,65 13,839 ns 

manj kot eno leto 10 13,90 4,383  

od 1 do 5 let 86 13,38 5,709  

ve� kot 5 let 117 14,38 6,739  
SUMDEP 

Skupaj 213 13,95 6,242 ns 

manj kot eno leto 10 32,40 4,766  

od 1 do 5 let 86 31,76 6,317  

ve� kot 5 let 117 34,51 6,566  
SUMOI 

Skupaj 213 33,30 6,509 4,705** 
SUM�I – seštevek rezultatov pri �ustveni iz�rpanosti, SUMDEP – seštevek rezultatov  pri depersonalizaciji, 

SUMOI – seštevek rezultatov pri osebni izpolnitvi, N – numerus,  ns = no significance (ni statisti�no 

pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, ** p < 0,01. 

Tabela 23 v kontekstu hipoteze 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.« 

prikazuje sumarne rezultate razlik glede delovnih izkušenj vodenja. V tabeli so navedena 

povpre�ja, standardni odkloni ter statisti�na pomembnost razlik za prikazane kategorije 

sodelujo�ih, glede delovnih izkušenj vodenja.  

Rezultati kažejo na pomembne razlike pri postavki osebna izpolnitev, in sicer so višje 

rezultate dosegli bolj izkušeni. Razlik pri �ustveni iz�rpanosti in depersonalizaciji ni. 

Tabela 24: Razlike po splošnih delovnih izkušnjah pri �ustveni iz�rpanosti 

 N M SD F(2, 210) 

od 1 do 10 let 92 3,76 1,794

od 11 do 21 let 80 3,44 1,629

od 22 do 32 let 41 3,10 1,882

1. Zaradi svojega dela se po�utim �ustveno 

izsušen/a 

Skupaj 213 3,51 1,761 ns

od 1 do 10 let 92 4,74 1,496

od 11 do 21 let 80 4,43 1,734

od 22 do 32 let 41 4,07 2,078

2. Ob koncu delavnika se po�utim 

iz�rpanega 

Skupaj 213 4,49 1,720 ns

od 1 do 10 let 92 3,15 2,000

od 11 do 21 let 80 2,99 1,595

od 22 do 32 let 41 2,44 2,074

3. Ko vstanem in ko se moram soo�iti z 

drugim dnevom se po�utim utrujeno 

Skupaj 213 2,95 1,883 ns

od 1 do 10 let 92 3,27 1,8996. Celodnevno delo z ljudmi je zame 

resni�no obremenjujo�e od 11 do 21 let 80 2,98 1,772
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od 22 do 32 let 41 2,66 2,057

Skupaj 213 3,04 1,889 ns

od 1 do 10 let 92 4,21 1,873

od 11 do 21 let 80 3,76 1,823

od 22 do 32 let 41 3,20 2,015
8. Zaradi dela se po�utim izgorelega 

Skupaj 213 3,85 1,911 4,218*

od 1 do 10 let 92 3,33 1,846

od 11 do 21 let 80 2,80 1,717

od 22 do 32 let 41 2,20 1,978
13. �utim, da me delo frustrira 

Skupaj 213 2,91 1,865 5,682**

od 1 do 10 let 92 4,87 1,737

od 11 do 21 let 80 4,40 1,688

od 22 do 32 let 41 4,10 2,177
14. �utim, da v službi delam preve� 

Skupaj 213 4,54 1,829 ns

od 1 do 10 let 92 2,90 2,065

od 11 do 21 let 80 2,44 1,614

od 22 do 32 let 41 2,07 1,709

16. Neposredno delo z ljudmi zame 

predstavlja preve� stresa 

Skupaj 213 2,57 1,859 3,203*

od 1 do 10 let 92 3,07 2,048

od 11 do 21 let 80 2,76 1,931

od 22 do 32 let 41 2,20 2,040

20. Po�utim se, kot da sem na koncu svojih 

mo�i 

Skupaj 213 2,78 2,019 ns
N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, * 

p < 0,05,  ** p < 0,01. 

Tabela 24 v kontekstu hipoteze 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.«  

prikazuje dejavnik izgorelosti, poimenovan �ustvena iz�rpanost.  Dejavnik je sestavljen iz 9 

postavk.  

Rezultati so pokazali, da so med kategorijami splošnih delovnih izkušenj, ki so: od 1 do 10 let 

splošnih delovnih izkušenj, od 11 do 21 let splošnih delovnih izkušenj in od 22 do 32 let 

splošnih delovnih izkušenj, statisti�no pomembne razlike. Kažejo na to, da se manj izkušeni 

po�utijo bolj izgorele, jih delo bolj frustrira in za njih predstavlja preve� stresa. 

Tabela 25: Razlike po splošnih delovnih izkušnjah pri depersonalizaciji 

 N M SD F(2, 210) 

od 1 do 10 let 92 2,70 2,037

od 11 do 21 let 80 2,64 1,982

od 22 do 32 let 41 1,93 1,863

5. Po�utim se kot da nekatere stranke 

obravnavam kot neosebne predmete 

Skupaj 213 2,53 1,997 ns

od 1 do 10 let 92 3,00 1,767

od 11 do 21 let 80 3,60 1,635

10. V odnosu do ljudi sem postal bolj 

nerazdražljiv od takrat, ko sem za�el opravljati to 

delo od 22 do 32 let 41 3,15 1,982
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Skupaj 213 3,25 1,776 ns

od 1 do 10 let 92 3,43 1,853

od 11 do 21 let 80 3,33 1,675

od 22 do 32 let 41 3,22 2,127
11. Skrbi me, da me to delo �ustveno utrjuje 

Skupaj 213 3,35 1,839 ns

od 1 do 10 let 92 1,79 1,782

od 11 do 21 let 80 1,91 1,773

od 22 do 32 let 41 1,46 1,733

15. Vseeno mi je, kaj se zgodi nekaterim 

strankam 

Skupaj 213 1,77 1,769 ns

od 1 do 10 let 92 3,03 1,941

od 11 do 21 let 80 3,03 1,855

od 22 do 32 let 41 3,12 1,939

22. �utim, da sprejemniki za nekatere svoje 

probleme krivijo mene 

Skupaj 213 3,05 1,900 ns
N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon. 

Tabela 25 v kontekstu hipoteze 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.«  

prikazuje dejavnik izgorelosti, poimenovan depersonalizacija. Dejavnik je sestavljen iz 5 

postavk.  

Rezultati so pokazali, da med kategorijami splošnih delovnih izkušenj, ki so: od 1 do 10 let 

splošnih delovnih izkušenj, od 11 do 21 let splošnih delovnih izkušenj in od 22 do 32 let 

splošnih delovnih izkušenj, ni statisti�no pomembnih razlik.  

Tabela 26: Razlike po splošnih delovnih izkušnjah pri osebni izpolnitvi 

 N M SD F(2, 210) 

od 1 do 10 let 92 4,28 1,529

od 11 do 21 let 80 4,21 1,328

od 22 do 32 let 41 4,71 1,721

4. Z lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o 

stvareh 

Skupaj 213 4,34 1,501 ns

od 1 do 10 let 92 4,72 1,606

od 11 do 21 let 80 4,44 1,301

od 22 do 32 let 41 4,85 1,667
7. Aktivno se soo�am s problemi strank 

Skupaj 213 4,64 1,513 ns

od 1 do 10 let 92 4,22 1,568

od 11 do 21 let 80 4,66 1,292

od 22 do 32 let 41 5,12 1,400

9. �utim, da skozi svoje delo pozitivno 

vplivam na življenja drugih ljudi 

Skupaj 213 4,56 1,471 5,949**

od 1 do 10 let 92 3,35 1,537

od 11 do 21 let 80 3,53 1,350

od 22 do 32 let 41 3,90 1,868
12. Po�utim se zelo energi�no 

Skupaj 213 3,52 1,547 ns

od 1 do 10 let 92 4,24 1,43317. Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje s 

strankami od 11 do 21 let 80 4,50 1,359
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od 22 do 32 let 41 4,71 1,820

Skupaj 213 4,43 1,492 ns

od 1 do 10 let 92 3,25 1,752

od 11 do 21 let 80 2,96 1,782

od 22 do 32 let 41 2,59 1,949

18. Zaradi tesnega dela s strankami, se 

po�utim iz�rpanega 

Skupaj 213 3,01 1,811 ns

od 1 do 10 let 92 4,67 1,407

od 11 do 21 let 80 4,94 1,095

od 22 do 32 let 41 5,27 1,184

19. Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov pri 

tem delu 

Skupaj 213 4,89 1,269 3,281*

od 1 do 10 let 92 3,76 1,417

od 11 do 21 let 80 3,96 1,530

od 22 do 32 let 41 4,17 1,702

21. Pri svojem delu se soo�am s �ustvenimi 

problemi zelo umirjeno 

Skupaj 213 3,92 1,518 ns
N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon ), 

* p < 0,05,  ** p < 0,01. 

Tabela 26 v kontekstu hipoteze 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.«  

prikazuje dejavnik izgorelosti, poimenovan osebna izpolnitev.  Dejavnik je sestavljen iz 8 

postavk.  

Rezultati so pokazali, da pri šestih postavkah med kategorijami splošnih delovnih izkušenj, ki 

so: od 1 do 10 let splošnih delovnih izkušenj, od 11 do 21 let splošnih delovnih izkušenj in od 

22 do 32 let splošnih delovnih izkušenj, ni statisti�no pomembnih razlik. Rezultati so tudi 

pokazali, da bolj izkušeni bolj �utijo, da skozi svoje delo pozitivno vplivajo na življenja 

drugih ljudi in da so dosegli mnogo vrednih dosežkov pri tem delu. 

Tabela 27: Sumarni rezultati razlik po splošnih delovnih izkušnjah 

 N M SD F(2, 210) 

od 1 do 10 let 92 33,29 13,687  

od 11 do 21 let 80 29,99 12,721  

od 22 do 32 let 41 26,02 15,176  
SUM�I 

Skupaj 213 30,65 13,839 4,182* 

od 1 do 10 let 92 13,96 6,069  

od 11 do 21 let 80 14,50 5,850  

od 22 do 32 let 41 12,88 7,301  
SUMDEP 

Skupaj 213 13,95 6,242 ns 

od 1 do 10 let 92 32,49 6,907  

od 11 do 21 let 80 33,20 5,538  

od 22 do 32 let 41 35,32 7,055  
SUMOI 

Skupaj 213 33,30 6,509 ns 
SUM�I – seštevek rezultatov pri �ustveni iz�rpanosti, SUMDEP – seštevek rezultatov  pri depersonalizaciji, 

SUMOI – seštevek rezultatov pri osebni izpolnitvi, N – numerus, ns = no significance (ni statisti�no pomembno), 

M – aritmeti�na sredina, SD – standardni odklon, * p < 0,05. 
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Tabela v kontekstu hipoteze 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.«, 

prikazuje sumarne rezultate razlik po splošnih delovnih izkušnjah. V tabeli so navedena 

povpre�ja, standardni odkloni ter statisti�na pomembnost razlik za prikazane kategorije 

sodelujo�ih, glede na splošne delovne izkušnje.   

Rezultati kažejo, da pri maksimumu, ni statisti�no pomembnih razlik med navedenimi 

kategorijami pri depersonalizaciji, pri �ustveni iz�rpanosti in osebni izpolnitvi pa so. Pri 

sumarnih rezultatih pa ni statisti�no pomembnih razlik med navedenimi kategorijami pri 

depersonalizaciji in osebni izpolnitvi, pri �ustveni iz�rpanosti pa so. In sicer imajo najvišje 

rezultate pri �ustveni iz�rpanosti tisti z najmanj splošnimi delovnimi izkušnjami, osebno 

izpolnitev pa bolj dosegajo tisti z najve� splošnimi delovnimi izkušnjami.  

V nadaljevanju so prikazani rezultati regresijske analize, ki se nanašajo na ugotavljanje vpliva 

velikosti policijske enote na izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev. Tabele 28, 

29 in 30 se nanašajo na �ustveno iz�rpanost v kontekstu hipoteze 5 »Velikost policijske 

postaje (število zaposlenih) statisti�no zna�ilno vpliva na izgorelost komandirjev in 

pomo�nikov komandirjev.« in hipoteze 6 »Število policijskih managerjev v posami�ni 

policijski enoti zna�ilno vpliva na izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev«. 

Tabele 31, 32 in 33 se v enakem kontekstu nanašajo na depersonalizacijo, tabele 34, 35 in 36 

se v enakem kontekstu nanašajo na osebno izpolnitev. V kontekstu hipoteze 5 »Velikost 

policijske postaje (število zaposlenih) statisti�no zna�ilno vpliva na izgorelost komandirjev in 

pomo�nikov komandirjev.« in hipoteze 6 »Število policijskih managerjev v posami�ni 

policijski enoti zna�ilno vpliva na izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev«, se 

tabele 37, 38 in 39 nanašajo na seštevek vseh rezultatov izgorelosti. 

Tabela 28: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na �ustveno 

iz�rpanost (povzetek regresije) 

Model R R kvadrat prilagojen R kvadrat 
Standardna napaka 

ocene 

1 0,163
a
 0,027 0,017 13,718 

Neodvisni spremenljivki: 1 - Koliko je v enoti pomo�nikov komandirjev? – število pomo�nikov komandirjev, 2- 

Velikost policijske postaje. – število zaposlenih v policijski postaji. Odvisna spremenljivka: SUM�I – seštevek 

rezultatov pri �ustveni iz�rpanosti 

Iz tabele 28 je razvidno, da spremenljivki število pomo�nikov komandirjev in število 

zaposlenih v policijski postaji skupaj pojasnita 1,7 odstotkov variance kar pomeni, da imata 

zelo šibak vpliv na element izgorelosti, �ustveno iz�rpanost. 
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Tabela 29: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na �ustveno 

iz�rpanost (ANOVA) 

Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povpre�ni 

kvadrat 
F Sig. 

Regresija 1083,280 2 541,640 2,878 0,058 

Ostanek 39517,011 210 188,176 1 

Skupaj 40600,291 212  
Neodvisni spremenljivki: 1 - Koliko je v enoti pomo�nikov komandirjev?, 2- Velikost policijske postaje. 

Odvisna spremenljivka: SUM�I – seštevek rezultatov pri �ustveni iz�rpanosti 
 

Iz tabele 29 je razvidno, da je vrednost F testa 2,878, stopinje prostosti pa so 2 in 210. Ker je 

vrednost »Sig.« ve�ja od 0,05, lahko re�emo, da ocenjeni regresijski model ni statisti�no 

zna�ilen.  

Tabela 30: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na �ustveno 

iz�rpanost (koeficienti) 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardiziran

i koeficienti 
Model 

B 
Standardna 

napaka 
Beta 

t Sig. 

(Konstanta) 25,125 2,777  9,049 0,000 

Koliko je v enoti 

pomo�nikov 

komandirjev? -0,879 0,756 -0,118 -1,163 0,246 
1 

Velikost policijske 

postaje 2,987 1,317 0,231 2,268 0,024 
Odvisna spremenljivka: SUM�I – seštevek rezultatov pri �ustveni iz�rpanosti. Neodvisni spremenljivki: 1 - 

Koliko je v enoti pomo�nikov komandirjev? – število pomo�nikov komandirjev, 2- Velikost policijske postaje. – 

število zaposlenih v policijski postaji. 

Vrednost regresijskega koeficienta B za spremenljivko »število pomo�nikov komandirjev« (-

0,879) nam pove, da se odvisna spremenljivka (»SUM�I«) pove�a za 0,879 enot (to�k), �e se 

spremenljivka »število pomo�nikov komandirjev« pove�a za 1 enoto in �e drugi pogoji 

ostanejo nespremenjeni (tabela 30). Standardna napaka variabilnosti ocene koeficienta znaša 

0,756. Ve�ji vpliv na odvisno spremenljivko »SUM�I« ima spremenljivka »število 

zaposlenih v policijski postaji. Ta je glede na t-test, t = 2,268, p < 0,05 statisti�no pomembno 

razli�na od 0. �e primerjamo mo� vpliva posameznih spremenljivk, lahko trdimo, da 

spremenljivka »število zaposlenih v policijski postaji« mo�neje vpliva na izgorelost kot 

spremenljivka »število pomo�nikov komandirjev«. 
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Tabela 31: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na 

depersonalizacijo (povzetek regresije) 

Model R R kvadrat prilagojen R kvadrat 
Standardna napaka 

ocene 

1 0,076 0,006 -0,004 6,253 
Neodvisni spremenljivki: 1 - Koliko je v enoti pomo�nikov komandirjev?, 2- Velikost policijske postaje. 

Iz tabele 31 je razvidno, da spremenljivki število pomo�nikov komandirjev in število 

zaposlenih v policijski postaji skupaj pojasnita 0,04 odstotkov variance kar pomeni, da imata 

zelo šibak vpliv na element izgorelosti, depersonalizacijo. Manjši kot na �ustveno iz�rpanost. 

Tabela 32: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na 

depersonalizacijo (ANOVA) 

Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povpre�ni 

kvadrat 
F Sig. 

Regresija 47,446 2 23,723 0,607 0,546 

Ostanek 8212,085 210 39,105 1 

Skupaj 8259,531 212  
SUMDEP – seštevek rezultatov  pri depersonalizaciji. Neodvisni spremenljivki: 1 - Koliko je v enoti 

pomo�nikov komandirjev?, 2- Velikost policijske postaje. 
Iz tabele 32 je razvidno, da je vrednost F testa 0,607, stopinje prostosti pa so 2 in 210. Ker je 

vrednost »Sig.« ve�ja od 0,05, lahko re�emo, da ocenjeni regresijski model ni statisti�no 

zna�ilen.  

Tabela 33: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na 

depersonalizacijo (koeficienti) 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

Model 

B 
Standardna 

napaka 
Beta 

t Sig. 

(Konstanta) 13,523 1,266 10,684 ,000 

Koliko je v enoti 

pomo�nikov 

komandirjev? -0,360 0,345 -0,108 -1,046 0,297 
1 

Velikost policijske 

postaje 0,606 0,600 0,104 1,009 0,314 
SUMDEP – seštevek rezultatov  pri depersonalizaciji. 

Vrednost regresijskega koeficienta B za spremenljivko »število pomo�nikov komandirjev« (-

0,360) nam pove, da se odvisna spremenljivka (»SUMDEP«) pove�a za 0,360 enot (to�k), �e 
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se spremenljivka »število pomo�nikov komandirjev« pove�a za 1 enoto in �e drugi pogoji 

ostanejo nespremenjeni (tabela 33). Standardna napaka variabilnosti ocene koeficienta znaša -

0,108. Podobno velja tudi za spremenljivko »število zaposlenih v policijski postaji«. Glede na 

t-test, nobena od neodvisnih spremenljivk ni statisti�no pomembno razli�na od 0.  

Tabela 34: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na osebno 

izpolnitev (povzetek regresije) 

Model R R kvadrat prilagojen R kvadrat 
Standardna napaka 

ocene 

1 0,075 0,006 -0,004 6,522 
Neodvisni spremenljivki: 1 - Koliko je v enoti pomo�nikov komandirjev?, 2- Velikost policijske postaje. 

Iz tabele 34 je razvidno, da spremenljivki število pomo�nikov komandirjev in število 

zaposlenih v policijski postaji skupaj pojasnita -0,04 odstotkov variance kar pomeni, da imata 

zelo šibak vpliv na element izgorelosti, depersonalizacijo. Manjši kot na �ustveno iz�rpanost 

in podobno nizek kot na depersonalizacijo. 

Tabela 35: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na osebno 

izpolnitev (ANOVA) 

Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povpre�ni 

kvadrat 
F Sig. 

Regresija 50,640 2 25,320 0,595 0,552 

Ostanek 8932,130 210 42,534   1 

Skupaj 8982,770 212    

Odvisna spremenljivka: SUMOI – seštevek rezultatov pri osebni izpolnitvi. Neodvisni spremenljivki: 1 - Koliko 

je v enoti pomo�nikov komandirjev?, 2- Velikost policijske postaje. 

 

Iz tabele 33 je razvidno, da je vrednost F testa 0,595, stopinje prostosti pa so 2 in 210. Ker je 

vrednost »Sig.« ve�ja od 0,05, lahko re�emo, da ocenjeni regresijski model ni statisti�no 

zna�ilen.  

Tabela 36: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na osebno 

izpolnitev (koeficienti) 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

Model 

B Standardna 

napaka 

Beta 

t Sig. 

1 (Konstanta) 32,447 1,320  24,580 0,000 
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Koliko je v enoti 

pomo�nikov 

komandirjev? 

0,301 0,359 0,086 0,837 0,403 

Velikost policijske 

postaje 
-0,097 0,626 -0,016 -0,155 0,877 

Odvisna spremenljivka: SUMOI – seštevek rezultatov pri osebni izpolnitvi. 

Vrednost regresijskega koeficienta B za spremenljivko »število pomo�nikov komandirjev« 

(0,301) nam pove, da se odvisna spremenljivka (»SUMDOI«) pove�a za 0,301 enot (to�k), �e 

se spremenljivka »število pomo�nikov komandirjev« pove�a za 1 enoto in �e drugi pogoji 

ostanejo nespremenjeni (tabela 36). Standardna napaka variabilnosti ocene koeficienta znaša -

0,359. Glede na t-test, nobena od neodvisnih spremenljivk ni statisti�no pomembno razli�na 

od 0.  

Tabela 37: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na izgorelost 

(povzetek regresije) 

Model R R kvadrat prilagojen R kvadrat 
Standardna napaka 

ocene 

1 0,133 0,018 0,008 20,278 
Neodvisni spremenljivki: 1 - Koliko je v enoti pomo�nikov komandirjev?, 2- Velikost policijske postaje. 
 

Iz tabele 37 je razvidno, da spremenljivki število pomo�nikov komandirjev in število 

zaposlenih v policijski postaji skupaj pojasnita 0,08 odstotkov variance kar pomeni, da imata 

zelo šibak vpliv na element izgorelosti, depersonalizacijo. Manjši kot na �ustveno iz�rpanost 

in podobno nizek kot na depersonalizacijo. 

Tabela 38: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na izgorelost 

(ANOVA) 

Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povpre�ni 

kvadrat 
F Sig. 

Regresija 1551,308 2 775,654 1,886 0,154 

Ostanek 86354,814 210 411,213 1 

Skupaj 87906,122 212  
Odvisna spremenljivka: SUMALL – seštevek vseh postavk izgorelosti. Neodvisni spremenljivki: 1 - Koliko je v 

enoti pomo�nikov komandirjev?, 2- Velikost policijske postaje. 

Iz tabele 38 je razvidno, da je vrednost F testa 1,886, stopinje prostosti pa so 2 in 210. Ker je 

vrednost »Sig.« ve�ja od 0,05, lahko re�emo, da ocenjeni regresijski model ni statisti�no 

zna�ilen.  
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Tabela 39: Vpliv števila zaposlenih in števila policijskih managerjev na izgorelost 

(koeficienti) 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardiziran

i koeficienti 
Model 

B 
Standardna 

napaka 
Beta 

t Sig. 

(Konstanta) 71,095 4,104  17,322 0,000 

Koliko je v enoti 

pomo�nikov 

komandirjev? 

-0,938 1,117 -0,086 -0,840 0,402 
1 

Velikost policijske 

postaje 
3,495 1,947 0,184 1,795 0,074 

Odvisna spremenljivka: SUMALL – seštevek vseh postavk izgorelosti 

Vrednost regresijskega koeficienta B za neodvisni spremenljivki statisti�no nista pomembno 

razli�ni od 0, zato glede na t-test, nobena od neodvisnih spremenljivk ne vpliva na izgorelost 

policijskih managerjev. 
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6 KLJU�NE UGOTOVITVE IN POTRJEVANJE HIPOTEZ 

Hipotezo 1, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v dejavnikih izgorelosti med komandirji in 

njihovimi pomo�niki.« je raziskava potrdila. Z enosmerno analizo variance smo ugotovili, da 

se pri dolo�enih posameznih postavkah kažejo statisti�no pomembne razlike med komandirji 

in pomo�niki komandirjev.  

V okviru �ustvene iz�rpanosti so rezultati pokazali statisti�no pomembne razlike med 

komandirji in pomo�niki komandirjev pri vseh postavkah, razen pri eni. Postavke, pri katerih 

obstajajo statisti�no pomembne razlike med komandirji in pomo�niki komandirja so 

naslednje: »Zaradi svojega dela se po�utim �ustveno izsušen/a«, F(1, 211) = 5,424, p < 0,05, 

»Ob koncu delavnika se po�utim iz�rpanega«, F(1, 211) = 5,559, p < 0,05, »Ko vstanem in ko 

se moram soo�iti z drugim dnevom se po�utim utrujeno« F(1, 211) = 5,410, p < 0,05, 

»Celodnevno delo z ljudmi je zame resni�no obremenjujo�e« F(1, 211) = 4,743, p < 0,05, 

»Zaradi dela se po�utim izgorelega« F(1, 211) = 6,576, p < 0,01, »�utim, da me delo 

frustrira«, F(1, 211) = 11,752, p < 0,001, »�utim, da v službi delam preve�« F(1, 211) = 

8,114, p < 0,01 in »Po�utim se, kot da sem na koncu svojih mo�i« F(1, 211) = 6,518, p < 

0,05. Pri vseh navedenih postavkah so rezultati pokazali višje rezultate pri pomo�nikih 

komandirja v primerjavi s komandirji. Pri postavki: »Neposredno delo z ljudmi zame 

predstavlja preve� stresa«, statisti�no pomembnih razlik med komandirji in pomo�niki 

komandirja rezultati niso pokazali, F(1, 211) = 0,586, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so  pokazali, da v okviru �ustvene iz�rpanosti obstajajo statisti�no 

pomembne razlike med komandirji in pomo�niki komandirjev F(1, 211) = 8,297, p < 0,01, pri 

�emer se pomo�niki komandirja v primerjavi s komandirji po�utijo bolj �ustveno iz�rpani.  

V okviru depersonalizacije so rezultati pokazali statisti�no pomembne razlike med komandirji 

in pomo�niki komandirjev pri dveh od petih postavk. Postavki, pri katerih obstajajo statisti�no 

pomembne razlike med komandirji in pomo�niki komandirja sta naslednji: »Po�utim se kot da 

nekatere stranke obravnavam kot neosebne predmete«, F(1, 211) = 7,452, p < 0,01 in »V 

odnosu do ljudi sem postal bolj nerazdražljiv od takrat, ko sem za�el opravljati to delo« F(1, 

211) = 6,468, p < 0,05.  

Postavke, pri katerih ni razlik med komandirji in pomo�niki komandirja so naslednje: »Skrbi 

me, da me to delo �ustveno utrjuje«, F(1, 211) = 0,020, p > 0,05, »Vseeno mi je, kaj se zgodi 

nekaterim strankam«, F(1, 211) = 1,581, p > 0,05 in »�utim, da sprejemniki za nekatere svoje 

probleme krivijo mene« F(1, 211) = 0,265, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so  pokazali, da v okviru depersonalizacije ni statisti�no pomembnih razlik 

med komandirji in pomo�niki komandirjev, F(1, 211) = 3,423, p < 0,05.  
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V okviru osebne izpolnitve so rezultati pri štirih postavkah pokazali statisti�no pomembne 

razlike med komandirji in pomo�niki komandirjev, pri štirih pa razlik med komandirji in 

pomo�niki komandirjev ni bilo. Postavke, pri katerih obstajajo statisti�no pomembne razlike 

med komandirji in pomo�niki komandirja so naslednje: »�utim, da skozi svoje delo pozitivno 

vplivam na življenja drugih ljudi« F(1, 211) = 16,825, p < 0,001, »Po�utim se zelo energi�no« 

F(1, 211) = 4,182 p < 0,05, »Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje s strankami« F(1, 211) = 

8,369, p < 0,01, »Zaradi tesnega dela s strankami, se po�utim iz�rpanega« F(1, 211) = 4,812, 

p < 0,05.  

Postavke, pri katerih ni razlik med komandirji in pomo�niki komandirja so naslednje: »Z 

lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o stvareh« F(1, 211) = 1,686, p > 0,05, »Aktivno se soo�am 

s problemi strank« F(1, 211) = 0,172, p > 0,05, »Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov pri 

tem delu« F(1, 211) = 3,374, p > 0,05, »Pri svojem delu se soo�am s �ustvenimi problemi 

zelo umirjeno« F(1, 211) = 3,710, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so  pokazali, da v okviru osebne izpolnitve med komandirji in pomo�niki 

komandirjev obstajajo statisti�no pomembne razlike, F(1, 211) = 7,067, p < 0,01, pri �emer 

komandirji dosegajo višjo osebno izpolnitev kot pomo�niki komandirjev. 

Hipotezo 2, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med starejšimi in mlajšimi policijskimi 

managerji pri doživljanju izgorelosti.« so rezultati raziskave delno potrdili. Z enosmerno 

analizo variance smo ugotovili, da se pri dolo�enih posameznih postavkah kažejo statisti�no 

pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi policijskimi managerji pri doživljanju 

izgorelosti.  

V okviru �ustvene iz�rpanosti so rezultati pokazali statisti�no pomembne razlike med 

starejšimi in mlajšimi managerji pri dveh postavkah, pri sedmih pa ne. Prva postavka, pri 

kateri obstajajo statisti�no pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi managerji je: »Ob 

koncu delavnika se po�utim iz�rpanega«, F(2, 210) = 3,207, p < 0,05. Pri tej so najvišji 

rezultat dosegli tisti managerji, ki glede na starost sodijo v skupino starih od 35 do 44 let. 

Glede na povpre�ni rezultat sledi skupina tistih sodelujo�ih, ki so stari od 25 do 24 let. 

Najnižji povpre�ni rezultat so dosegli najstarejši. Tisti, ki glede na svojo starost sodijo v 

skupino starih od 45 do 54 let. Druga postavka, pri kateri obstajajo statisti�no pomembne 

razlike med starejšimi in mlajšimi managerji, je: »�utim, da me delo frustrira«, F(2, 210) = 

3,303, p < 0,05. Pri tej so najvišji povpre�ni rezultat dosegli najmlajši, torej tisti managerji, ki 

glede na starost sodijo v skupino starih od 25 do 34 let. Glede na povpre�ni rezultat sledi 

skupina tistih sodelujo�ih, ki so stari od 35 do 44 let. Najnižji povpre�ni rezultat so dosegli 

najstarejši. Tisti, ki glede na svojo starost sodijo v skupino starih od 45 do 54 let.  

Postavke, pri katerih ne obstajajo statisti�no pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi 

managerji so naslednje: »Zaradi svojega dela se po�utim �ustveno izsušen/a«, F(2, 210) = 
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1,895, p > 0,05, »Ko vstanem in ko se moram soo�iti z drugim dnevom se po�utim utrujeno«, 

F(2, 210) = 1,682, p > 0,05, »Celodnevno delo z ljudmi je zame resni�no obremenjujo�e« 

F(2, 210) = 1,715, p > 0,05, »Zaradi dela se po�utim izgorelega«, F(2, 210) = 2,366, p > 0,05, 

»�utim, da v službi delam preve�«, F(2, 210) = 2,051, p > 0,05, »Neposredno delo z ljudmi 

zame predstavlja preve� stresa«, F(2, 210) = 0,242, p > 0,05, »Po�utim se, kot da sem na 

koncu svojih mo�i«, F(2, 210) = 1,244, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru �ustvene iz�rpanosti ni statisti�no pomembnih 

razlik med starejšimi in mlajšimi policijskimi managerji, F(2,210) = 2,306, p > 0,05.  

V okviru depersonalizacije so rezultati pokazali statisti�no pomembne razlike med starejšimi 

in mlajšimi managerji pri eni postavki, pri štirih pa ne. Postavka, pri kateri obstajajo 

statisti�no pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi managerji je: »Po�utim se kot da 

nekatere stranke obravnavam kot neosebne predmete«, F(2, 210) = 5,999, p < 0,01. Pri tej so 

najvišji rezultat dosegli tisti managerji, ki glede na starost sodijo v skupino starih od 35 do 44 

let. Glede na povpre�ni rezultat sledi skupina tistih sodelujo�ih, ki so stari od 45 do 54 let. 

Najnižji povpre�ni rezultat so dosegli najmlajši. Tisti, ki glede na svojo starost sodijo v 

skupino starih od 25 do 34 let.  

Postavke, pri katerih ne obstajajo statisti�no pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi 

managerji so naslednje: »V odnosu do ljudi sem postal bolj nerazdražljiv od takrat, ko sem 

za�el opravljati to delo«, F(2, 210) = 0,638, p > 0,05, »Skrbi me, da me to delo �ustveno 

utrjuje«, F(2, 210) = 0,581, p > 0,05, »Vseeno mi je, kaj se zgodi nekaterim strankam«, F(2, 

210) = 0,615, p > 0,05, »�utim, da sprejemniki za nekatere svoje probleme krivijo mene«, 

F(2, 210) = 0,523, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru depersonalizacije ni statisti�no pomembnih razlik 

med starejšimi in mlajšimi policijskimi managerji, F(2,210) = 1,237, p > 0,05.  

V okviru osebne izpolnitve so rezultati pokazali statisti�no pomembne razlike med starejšimi 

in mlajšimi managerji pri dveh postavkah, pri šestih pa ne. Prva postavka, pri kateri obstajajo 

statisti�no pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi managerji je: »�utim, da skozi svoje 

delo pozitivno vplivam na življenja drugih ljudi«, F(2, 210) = 9,744, p < 0,001. Pri tej so 

najvišji rezultat dosegli najstarejši managerji, sledijo jim tisti, ki sodijo v skupino starih od 35 

do 44 let. Najnižji povpre�ni rezultat so dosegli najmlajši. Druga postavka, pri kateri obstajajo 

statisti�no pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi managerji je: »Pri svojem delu se 

soo�am s �ustvenimi problemi zelo umirjeno«, F(2, 210) = 3,880, p < 0,05. Tudi pri tej 

postavki so najvišji rezultat dosegli najstarejši managerji, sledijo jim tisti, ki sodijo v skupino 

starih od 35 do 44 let. Najnižji povpre�ni rezultat so dosegli najmlajši.  
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Postavke, pri katerih ne obstajajo statisti�no pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi 

managerji so naslednje: »Z lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o stvareh«, F(2, 210) = 1,475, p 

> 0,05, »Aktivno se soo�am s problemi strank«, F(2, 210) = 0,112, p > 0,05, »Po�utim se zelo 

energi�no«, F(2, 210) = 1,218, p > 0,05, »Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje s strankami«, 

F(2, 210) = 1,382, p > 0,05, »Zaradi tesnega dela s strankami, se po�utim iz�rpanega«, F(2, 

210)= 0,380, p > 0,05, »Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov pri tem delu«, F(2, 210)= 

2,372, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru osebne izpolnitve obstajajo statisti�no pomembne 

razlike med starejšimi in mlajšimi policijskimi managerji, F(2,210) = 4,180, p < 0,05. 

Rezultati kažejo na to, da imajo starejši managerji višji rezultat pri tej postavki. 

Hipoteze 3, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju izgorelosti med bolj 

izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki komandirjev.« raziskava ni 

potrdila. Z enosmerno analizo variance smo ugotovili, da se pri vseh postavkah, torej 9 pri 

�ustveni iz�rpanosti, 5 pri depersonalizaciji in 8 pri osebni izpolnitvi, ni statisti�no 

pomembnih razlik med sodelujo�imi, kategoriziranimi po doseženih stopnjah izobrazbe.   

V okviru �ustvene iz�rpanosti so rezultati po postavkah naslednji: »Zaradi svojega dela se 

po�utim �ustveno izsušen/a« F(6, 206) = 0,371, p > 0,05, »Ob koncu delavnika se po�utim 

iz�rpanega«, F(6, 206) = 0,343, p > 0,05, »Ko vstanem in ko se moram soo�iti z drugim 

dnevom se po�utim utrujeno«, F(6, 206) = 0,628, p > 0,05, »Celodnevno delo z ljudmi je 

zame resni�no obremenjujo�e«, F(6, 206) = 0,603, p > 0,05, »Zaradi dela se po�utim 

izgorelega«, F(6, 206) = 0,622, p > 0,05, »�utim, da me delo frustrira«, F(6, 206) = 0,937, p 

> 0,05, »�utim, da v službi delam preve�«, F(6, 206) = 0,934, p > 0,05, »Neposredno delo z 

ljudmi zame predstavlja preve� stresa, F(6, 206) = 1,490, p > 0,05, »Po�utim se, kot da sem 

na koncu svojih mo�i«, F(6, 206) = 0,338, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru �ustvene iz�rpanosti ni statisti�no pomembnih 

razlik med bolj izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki komandirjev, 

F(6, 206) = 0,182, p > 0,05.  

V okviru depersonalizacija so rezultati po postavkah naslednji: »Po�utim se kot da nekatere 

stranke obravnavam kot neosebne predmete«, F(6, 206) = 1,175, p > 0,05, »V odnosu do ljudi 

sem postal bolj nerazdražljiv od takrat, ko sem za�el opravljati to delo«, F(6, 206) = 1,503, p 

> 0,05, »Skrbi me, da me to delo �ustveno utrjuje«, F(6, 206) = 0,542, p > 0,05, »Vseeno mi 

je, kaj se zgodi nekaterim strankam«, F(6, 206) = 1,398, p > 0,05 in »�utim, da sprejemniki 

za nekatere svoje probleme krivijo mene«, F(6, 206) = 1,626, p > 0,05.  
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Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru depersonalizacije ni statisti�no pomembnih razlik 

med bolj izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki komandirjev F(6, 206) 

= 0,695, p > 0,05.  

V okviru osebne izpolnitve so rezultati po postavkah naslednji: »Z lahkoto razumem kaj 

ljudje �utijo o stvareh«, F(6, 206) = 0,967, p > 0,05, »Aktivno se soo�am s problemi strank«, 

F(6, 206) = 0,704, p > 0,05, »�utim, da skozi svoje delo pozitivno vplivam na življenja 

drugih ljudi«, F(6, 206) = 1,123, p > 0,05, »Po�utim se zelo energi�no«, F(6, 206) = 1,876, p 

> 0,05, »Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje s strankami«, F(6, 206) = 0,563, p > 0,05, 

»Zaradi tesnega dela s strankami, se po�utim iz�rpanega«, F(6, 206) = 1,674, p > 0,05, 

»Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov pri tem delu«, F(6, 206) = 1,602, p > 0,05 in »Pri 

svojem delu se soo�am s �ustvenimi problemi zelo umirjeno«, F(6, 206) = 0,936, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru osebne izpolnitve ni statisti�no pomembnih razlik 

med bolj izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki komandirjev F(6, 206) 

= 1,136, p > 0,05. 

Hipotezo 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju izgorelosti med bolj 

izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.« so rezultati raziskave 

delno potrdili. Z enosmerno analizo variance smo ugotovili, da se pri dolo�enih posameznih 

postavkah kažejo statisti�no pomembne razlike med bolj izkušenimi in manj izkušenimi 

komandirji in pomo�niki komandirjev pri doživljanju izgorelosti.  

V okviru �ustvene iz�rpanosti nismo ugotovili statisti�no pomembnih razlik med kategorijami 

izkušenj vodenja. Rezultati po postavkah pa so bili naslednji: »Zaradi svojega dela se po�utim 

�ustveno izsušen/a« F(2, 210) = 0,124, p > 0,05, »Ob koncu delavnika se po�utim 

iz�rpanega«, F(2, 210) = 0,083, p > 0,05, »Ko vstanem in ko se moram soo�iti z drugim 

dnevom se po�utim utrujeno«, F(2, 210) = 0,446, p > 0,05, »Celodnevno delo z ljudmi je 

zame resni�no obremenjujo�e«, F(2, 210) = 0,604, p > 0,05, »Zaradi dela se po�utim 

izgorelega«, F(2, 210) = 0,219, p > 0,05, »�utim, da me delo frustrira«, F(2, 210) = 1,278, p 

> 0,05, »�utim, da v službi delam preve�«, F(2, 210) = 0,896, p > 0,05, »Neposredno delo z 

ljudmi zame predstavlja preve� stresa, F(2, 210) = 0,043, p > 0,05, »Po�utim se, kot da sem 

na koncu svojih mo�i«, F(2, 210) = 0,087, p > 0,05.  

Rezultati so pokazali statisti�no pomembne razlike pri doživljanju �ustvene iz�rpanosti glede 

splošnih delovnih izkušenj pri naslednjih postavkah: »Zaradi dela se po�utim izgorelega«, 

F(2, 210) = 4,218, p < 0,05, »�utim, da me delo frustrira«, F(2, 210) = 5,682, p < 0,01 in 

»Neposredno delo z ljudmi zame predstavlja preve� stresa« F(2, 210) = 3,203, p < 0,05.  

Rezultati so tudi pokazali, da glede splošnih delovnih izkušenj ni razlik pri doživljanju 

�ustvene iz�rpanosti pri naslednjih postavkah:  »Zaradi svojega dela se po�utim �ustveno 
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izsušen/a«, F(2, 210) = 2,149, p > 0,05, »Ob koncu delavnika se po�utim iz�rpanega«, F(2, 

210) = 2,252, p > 0,05, »Ko vstanem in ko se moram soo�iti z drugim dnevom se po�utim 

utrujeno«, F(2, 210) = 2,077, p > 0,05, »Celodnevno delo z ljudmi je zame resni�no 

obremenjujo�e«, F(2, 210) = 1,584, p > 0,05, »�utim, da v službi delam preve�«, F(2, 210) = 

2,983, p > 0,05 in »Po�utim se, kot da sem na koncu svojih mo�i«, F(2, 210) = 2,683, p > 

0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru �ustvene iz�rpanosti ni statisti�no pomembnih 

razlik med bolj vodstveno izkušenimi in manj vodstveno izkušenimi komandirji in pomo�niki, 

F(2, 210) = 0,274, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru �ustvene iz�rpanosti  obstajajo statisti�no 

pomembne razlike med splošno bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki 

komandirjev, F(2, 210) = 4,182, p < 0,05.  

V okviru depersonalizacije statisti�no pomembnih razlik med kategorijami izkušenj vodenja 

nismo ugotovili. Rezultati po postavkah pa so bili naslednji: V okviru depersonalizacija so 

rezultati po postavkah naslednji: »Po�utim se kot da nekatere stranke obravnavam kot 

neosebne predmete«, F(2, 210) = 1,911, p > 0,05, »V odnosu do ljudi sem postal bolj 

nerazdražljiv od takrat, ko sem za�el opravljati to delo«, F(2, 210) = 2,109, p > 0,05, »Skrbi 

me, da me to delo �ustveno utrjuje«, F(2, 210) = 1,465, p > 0,05, »Vseeno mi je, kaj se zgodi 

nekaterim strankam«, F(2, 210) = 0,234, p > 0,05 in »�utim, da sprejemniki za nekatere svoje 

probleme krivijo mene«, F(2, 210) = 1,849, p > 0,05.  

V okviru depersonalizacije statisti�no pomembnih tudi razlik med kategorijami splošnih 

delovnih izkušenj nismo ugotovili. Po posameznih postavkah so rezultati glede splošnih 

delovnih izkušenj vodenja naslednji:  »Po�utim se kot da nekatere stranke obravnavam kot 

neosebne predmete«, F(2, 210) = 2,332, p > 0,05, »V odnosu do ljudi sem postal bolj 

nerazdražljiv od takrat, ko sem za�el opravljati to delo«, F(2, 210) = 2,573, p > 0,05, »Skrbi 

me, da me to delo �ustveno utrjuje«, F(2, 210) = 0,207, p > 0,05, »Vseeno mi je, kaj se zgodi 

nekaterim strankam«, F(2, 210) = 0,882, p > 0,05 in »�utim, da sprejemniki za nekatere svoje 

probleme krivijo mene«, F(2, 210) = 0,040, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru depersonalizacije ni statisti�no pomembnih razlik 

med bolj vodstveno izkušenimi in manj vodstveno izkušenimi komandirji in pomo�niki, F(2, 

210) = 0,625, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru depersonalizacije ni statisti�no pomembnih razlik 

med bolj splošno bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki, F(2, 210) = 

0,914, p > 0,05.  
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V okviru osebne izpolnitve so rezultati pokazali statisti�no pomembne razlike med vodstveno 

bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev pri naslednjih 

postavkah: »Z lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o stvareh«, F(2, 210) = 3,342, p < 0,05, 

»�utim, da skozi svoje delo pozitivno vplivam na življenja drugih ljudi«, F(2, 210) = 4,917, p 

< 0,01 in »Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov pri tem delu«, F(2, 210) = 4,536, p < 0,05.  

Pri naslednjih postavkah ni bilo statisti�no pomembnih razlik med vodstveno bolj izkušenimi 

in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev: »Aktivno se soo�am s problemi 

strank«, F(2, 210) = 0,071, p > 0,05, »Po�utim se zelo energi�no«, F(2, 210) = 0,943, p > 

0,05, »Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje s strankami«, F(2, 210) = 2,190, p > 0,05, 

»Zaradi tesnega dela s strankami, se po�utim iz�rpanega«, F(2, 210) = 0,601, p > 0,05 in »Pri 

svojem delu se soo�am s �ustvenimi problemi zelo umirjeno«, F(2, 210) = 0,253, p > 0,05. Pri 

splošnih delovnih izkušnjah so rezultati pokazali statisti�no pomembne razlike pri dveh 

postavkah osebne izpolnitve, in sicer: »�utim, da skozi svoje delo pozitivno vplivam na 

življenja drugih ljudi«, F(2, 210) = 5,949, p < 0,01 in »Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov 

pri tem delu« F(2, 210) = 3,281, p < 0,05. Pri ostalih postavkah statisti�no pomembnih razlik 

glede na splošne delovne izkušnje sodelujo�ih, ni bilo: »Z lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o 

stvareh«, F(2, 210) = 1,592, p > 0,05, »Aktivno se soo�am s problemi strank«, F(2, 210) = 

1,248, p > 0,05, »Po�utim se zelo energi�no«, F(2, 210) = 1,838, p > 0,05, »Z lahkoto 

ustvarim sproš�eno vzdušje s strankami«, F(2, 210) = 1,556, p > 0,05, »Zaradi tesnega dela s 

strankami, se po�utim iz�rpanega«, F(2, 210) = 1,981, p > 0,05 in »Pri svojem delu se soo�am 

s �ustvenimi problemi zelo umirjeno«, F(2, 210) = 1,096, p > 0,05.  

Sumarni rezultati so pokazali statisti�no pomembno razli�ne rezultate med bolj vodstveno 

izkušenimi in manj vodstveno izkušenimi komandirji in pomo�niki F(2, 210) = 4,705, p < 

0,01.  

Sumarni rezultati so pokazali, da v okviru osebne izpolnitve ni statisti�no pomembnih razlik 

med splošno bolj izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki, F(2, 210) = 2,736, 

p > 0,05. 

Hipotezo 5 »Velikost policijske postaje (število zaposlenih) statisti�no zna�ilno vpliva na 

izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev.« so rezultati delno potrdili. Rezultati 

kažejo na to, da velikost policijske postaje (število zaposlenih) vpliva le na �ustveno 

iz�rpanost t(2, 210) = 2,268, p < 0,05, ne pa tudi na druge elemente izgorelosti pri delu. 

Lo�eno, smo ugotovili tudi, da število zaposlenih vpliva na pomo�nike komandirja F(1, 68) = 

5,060, p < 0,05, medtem ko na komandirje rezultati vpliva niso pokazali F(1,141) = 0,195, p > 

0,05.  

Hipotezo 6 »Število policijskih managerjev v posami�ni policijski enoti zna�ilno vpliva na 

izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev.« so rezultati raziskave ovrgli. Rezultati 
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kažejo na to, da število policijskih managerjev ne vpliva na pomo�nike komandirja F(1, 68) = 

0,911, p > 0,05, ne vpliva na komandirje F(1,141) = 1,289, p > 0,05 in ne vpliva na vse 

policijske managerje operativnega nivoja skupaj, F(1,212) = 0,543, p > 0,05. 

6.1 Predlogi in smernice za izboljšavo 

Raziskava pokazala, da so pomo�niki komandirjev bolj �ustveno iz�rpani kot komandirji 

(tabela 8) in se pomo�niki komandirjev v primerjavi s komandirji: 

- zaradi svojega dela po�utijo �ustveno bolj izsušene,  

- ob koncu delavnika po�utijo bolj iz�rpane,  

- ko vstanejo in ko se morajo soo�iti z drugim dnevom, po�utijo pogosteje bolj utrujeni,  

- je celodnevno delo z ljudmi bolj obremenjujo�e,  

- se zaradi dela po�utijo bolj izgorele,  

- bolj �utijo, da jih delo frustrira, 

- bolj �utijo, da v službi delajo preve� in kot da so na koncu svojih mo�i. 

Nadalje je bilo ugotovljeno, da so pomo�niki komandirjev bolj razosebljeni kot komandirji 

(tabela 9) in se pomo�niki komandirjev v primerjavi s komandirji: 

- bolj po�utijo kot da nekatere stranke obravnavajo kot neosebne predmete,  

- so v odnosu do ljudi bolj nerazdražljivi od takrat, ko so za�eli opravljati to delo. 

Poleg navedenega je raziskovanje razlik med pomo�niki komandirjev in komandirji pokazalo, 

da so komandirji v primerjavi s pomo�niki komandirjev pri osebni izpolnitvi dosegli višje 

rezultate (tabela 10) in se komandirji v primerjavi s pomo�niki komandirjev: 

- �utijo, da skozi svoje delo pozitivno vplivajo na življenja drugih ljudi,  

- se po�utijo zelo energi�no in z lahkoto ustvarijo sproš�eno vzdušje s strankami,  

- medtem, ko se pomo�niki bolj kot komandirji zaradi tesnega dela s strankami, po�utijo 

iz�rpane. 

kar kaže na to, da medtem, ko so pomo�niki komandirjev bolj �ustveno iz�rpani  in 

razosebljeni od komandirjev, komandirji dosegajo višjo stopnjo osebne izpolnitve. V zvezi s 

temi ugotovitvami predlagamo, da se pri premeš�anju policistov na delovna mesta 

pomo�nikov komandirjev ne upošteva zgolj dotedanje delovne kompetence, znanje in delovne 

izkušnje, temve� poleg vseh zakonsko dolo�enih elementov, ki so potrebni za zasedbo 

delovnega mesta pomo�nik komandirja, tudi potencial za izgorelost na navedenem delovnem 

mestu. Kot povzema Nose (2009) namre� lahko pride do kolektivnega sindroma izgorelosti na 

delovnem mestu, to pa pomeni, da ima izgorela oseba precejšen vpliv na �ustveno stanje 

svojih sodelavcev in podrejenih, �e gre za vodjo ali managerja, v tem primeru pomo�nika 

komandirja. Izgorelost naj bi se s pomo�jo procesa atribucije prenašala na druge sodelavce, še 

posebno, �e ti prepoznajo delovno okolje kot vzrok za nastanek izgorelosti. 
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Rezultati raziskave (tabela 12) kažejo, da se tisti iz srednje starostne kategorije ob koncu 

delavnika po�utijo najbolj iz�rpane, sledijo najmlajši. Najmanj se po�utijo iz�rpane tisti iz 

kategorije najstarejših. Nadalje je iz rezultatov v tabeli razvidno, da so najmlajši tisti, ki 

najbolj �utijo, da jih delo frustrira, sledijo tisti iz srednje kategorije, najmanj pa �utijo, da jih 

delo frustrira najstarejši. Rezultati raziskave kažejo tudi na to, da je za starejše �ustvena 

iz�rpanost najmanjši problem, in sicer v primerjavi z mlajšimi. Rezultati raziskave (tabela 13) 

kažejo na to, da se starejši bolj kot mlajši po�utijo, da nekatere stranke obravnavajo kot 

neosebne predmete. Rezultati raziskave (tabela 14) kažejo na to, da starejši, v primerjavi s 

srednjo kategorijo in najmlajšimi bolj �utijo, da skozi svoje delo pozitivno vplivajo na 

življenja drugih ljudi in se pri svojem delu s �ustvenimi problemi soo�ajo zelo umirjeno. 

Glede na to, je tudi v kontekstu raziskovanja izgorelosti možno ugotoviti, da je senioriteta 

oziroma pripadnost organizaciji pomembna komponenta tako za posameznika kot tudi za 

organizacijo, v kateri je ta zaposlen. S ciljem zmanjšane stopnje izgorelosti posameznika na 

delovnem mestu, predlagamo, da predstavniki delodajalcev težijo k temu, da bi posamezen 

delavec �imdalje ostal v eni organizaciji ali v enem delu organizacije, ker je poleg tega, da bi 

bilo manj izgorelosti, dobro tudi zato, ker se znanje in spretnosti s�asoma pove�ujejo, v 

dolo�enem delu pa ustalijo in za delodajalca predstavljajo element ve�je predvidljivosti. 

Glede na doseženo stopnjo izobrazbe razlik raziskava ni pokazala.  

Rezultati raziskave (tabela 22) so tudi pokazali:  

- da bolj izkušeni vodje z lahkoto razumejo kaj ljudje �utijo o stvareh,  

- da najbolj izkušeni vodje bolj �utijo, da skozi svoje delo pozitivno vplivajo na življenja 

drugih ljudi in  

- da bolj izkušeni vodje bolj verjamejo, da so dosegli mnogo vrednih dosežkov pri delu.  

 

Rezultati (tabela 23) kažejo na pomembne razlike pri postavki osebna izpolnitev, in sicer so 

višje rezultate dosegli bolj izkušeni.  

Rezultati (tabela 24) so še pokazali:  

- da se splošno manj izkušeni po�utijo bolj izgorele, jih delo bolj frustrira in za njih 

predstavlja preve� stresa,  

- da bolj izkušeni bolj �utijo, da skozi svoje delo pozitivno vplivajo na življenja drugih ljudi 

in da so dosegli mnogo vrednih dosežkov pri tem delu. 

Rezultati regresijske analize glede vpliva velikosti policijske postaje na izgorelost so pokazali 

vpliv števila zaposlenih na izgorelost pomo�nikov komandirja, ne pa tudi na izgorelost 

komandirjev oziroma vseh policijskih managerjev. 

Rezultate vodstvenih delovnih izkušenj in splošnih delovnih izkušenj smo razumeli v 

kontekstu ugotovitev razlik starostnih kategorij. Enako kot pri teh rezultatih, tudi tukaj 
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predlagamo, da s ciljem zmanjšane stopnje izgorelosti posameznika na delovnem mestu, 

predlagamo, da predstavniki delodajalcev težijo k temu, da bi posamezen delavec �imdalje 

ostal v eni organizaciji ali v enem delu organizacije, ker je poleg tega, da bi bilo manj 

izgorelosti, dobro tudi zato, ker se znanje in spretnosti s�asoma pove�ujejo, v dolo�enem delu 

pa ustalijo in za delodajalca predstavljajo element ve�je predvidljivosti. 
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7 SKLEP 

V pri�ujo�em magistrskem delu smo obravnavali aktualen problem izgorelosti na delovnem 

mestu pri kategoriji uslužbencev, pri kateri vsaj v Sloveniji raziskave še ni bilo. V slovenski 

policiji so vsaj tri vrste managerjev, ki so hierarhi�no porazdeljeni po osnovnem trinivojskem 

modelu. Raziskavo smo opravili na najnižjem nivoju, na vzorcu operativnega policijskega 

managementa, konkretno pri tistih zaposlenih v policiji, ki zasedajo delovna mesta Komandir 

policijske postaje, Policijski inšpektor – pomo�nik komandirja in Višji policist vodja izmene 

– pomo�nik komandirja. V raziskavi je sodelovalo 213 uslužbencev. Takih delovnih mest je v 

�asu raziskave, glede na sistemizacijo delovnih mest, 411. Vzorec sodelujo�ih je zato 

predstavljal 51,82 odstotni delež.   

V magistrskem delu smo izhajali iz ve� predpostavk, in sicer iz predpostavke, da izgorelost, 

kljub aktualnosti, še ni v celoti raziskan pojem, še posebno ne na delovnih mestih 

operativnega managementa v policiji. Nadalje smo izhajali iz predpostavke, da ve�ina 

komandirjev in njihovih pomo�nikov kaže znake izgorelosti in da lahko posplošimo rezultate 

raziskave na celotno populacijo policijskih managerjev. Predpostavljali smo tudi da so 

komandirji in njihovi pomo�niki pripravljeni sodelovati v raziskavi in pripravljeni odgovarjati 

na vprašanja. Pri obravnavanju problema smo predvidevali, da bo dolo�eno stopnjo omejitev, 

v kontekstu širše uporabnosti, predstavljala osredoto�enost na konkretno kategorijo 

policijskih vodij. Iz tega naslova je bilo posploševanje na druge vzorce (npr. vodje 

regionalnega nivoja) manj zanesljivo in veljavno, kljub temu pa še mogo�e. Poleg navedenega 

je dolo�en delež omejitev izhajal iz naslova spletnega zbiranja podatkov in s tem povezane 

napake merjenja.  

V raziskavi, ki je temelja na odgovorih v vprašalniku MBI - Maslach burnout inventory 

(Maslach in Jackson 1981, 1986), ki je bil prilagojen konkretnemu vzorcu in sicer s pomo�jo 

že znanih teoreti�nih izhodiš� drugih prispevkov, smo raziskali predvsem razlike med 

dolo�enimi kategorijami pridobljenih podatkov. Zanimale so nas razlike med komandirji in 

pomo�niki komandirjev, razlike po starosti, doseženi izobrazbi in po izkušenosti. Zanimal nas 

je tudi vpliv velikosti policijske postaje na izgorelost. In vpliv števila pomo�nikov 

komandirjev v posamezni policijski postaji na izgorelost.  

Raziskavo smo opravili v �asu globalizacije in finan�no ekonomske krize, v duhu var�evalnih 

ukrepov v javni upravi, reorganizacije policije in sprejetja nove policijske in delovno pravne 

zakonodaje.  

Izgorelost je stanje vitalne iz�rpanosti, ki se najpogosteje raziskuje v zdravstvu, socialnem 

delu in pri u�iteljih. Nekaj raziskav v slovenskem prostoru je bilo tudi v policiji, vendar pa ne 

izklju�no pri operativnem policijskem managementu. Ta kategorija uslužbencev je 

pomembna, saj Inštitut za  razvoj �loveških virov navaja, da bolj izgorevajo osebe katerih 
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samovrednotenje, ki je storilnostno pogojeno, je mo�nejše, imajo slabše zadovoljene temeljne 

potrebe in jim je pomembnejši status kot izpolnjevanje samega sebe, zaradi �esar med najbolj 

ogrožene poklice glede izgorelosti sodijo managerji. 

Namen magistrskega dela je bil raziskati okoliš�ine in dejavnike izgorelosti lokalnih 

policijskih managerjev (komandirjev policijskih postaj in pomo�nikov komandirjev) v 

slovenski policiji. Namen raziskave je pridobiti rezultate, ki bi pokazali na prevalenco 

izgorelosti pri tej poklicni skupini in bi nadalje lahko imeli prakti�no vrednost za 

prepre�evanje izgorelosti pri komandirjih in pomo�nikih komandirjev policijskih postaj. 

Pridobljena spoznanja bo mogo�e uporabiti tudi v praksi in ne le v slovenski policiji, temve� 

jih bo možno posplošiti tudi na management širšega javnega sektorja. Pred izdelavo 

magistrskega dela je bilo postavljenih ve� ciljev, ki smo jih dosegli. Tako smo preu�ili 

doma�o in tujo strokovno in znanstveno literaturo na podro�ju izgorelosti, s poudarkom pri 

managerjih na splošno ter na podro�ju policijskih dejavnosti, nadalje smo z raziskavo 

ugotavljali prevalenco izgorelosti na delovnih mestih komandir in pomo�nik komandirja v 

policijskih postajah slovenske policije.  Ugotavljali smo tudi kako individualni dejavniki 

(starost, izobrazba in delovne izkušnje vodenja) ter organizacijska dejavnika (velikost enote, 

število vodstvenih delavcev) vplivajo na izgorelost komandirjev in njihovih pomo�nikov in 

analizirati in interpretirati rezultate ter predlagati rešitve za izboljšanje obstoje�ega stanja. 

7.1 Ugotovitve raziskave 

V raziskavi smo nekatere hipoteze potrdili, nekatere potrdili le delno, nekaj pa je bilo takih, ki 

smo jih ovrgli.  Hipotezo 1, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v dejavnikih izgorelosti 

med komandirji in njihovimi pomo�niki.« so rezultati raziskave potrdili. Z enosmerno analizo 

variance smo ugotovili, da se pri dolo�enih posameznih postavkah kažejo statisti�no 

pomembne razlike med komandirji in pomo�niki komandirjev. V okviru �ustvene iz�rpanosti 

so rezultati pokazali statisti�no pomembno ve�je povpre�ne rezultate pri pomo�nikih 

komandirjev, kar pomeni, da so le-ti, v primerjavi s komandirji �ustveno bolj iz�rpani. V 

okviru depersonalizacije so rezultati pokazali statisti�no pomembno višje rezultate pri 

pomo�nikih komandirjev le pri dveh od petih postavk. Glede na rezultate se pomo�niki 

komandirjev po�utijo kot da nekatere stranke obravnavajo kot neosebne predmete in so v 

odnosu do ljudi postali bolj nerazdražljiv od takrat, ko so za�eli opravljati to delo. V okviru 

osebne izpolnitve so rezultati pokazali statisti�no pomembno višje dosegajo osebne izpolnitve 

pri komandirjih kot pri pomo�nikih komandirjev. 

Hipotezo 2, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med starejšimi in mlajšimi policijskimi 

managerji pri doživljanju izgorelosti.« so rezultati raziskave delno potrdili. Z enosmerno 

analizo variance smo ugotovili, da se pri dolo�enih posameznih postavkah kažejo statisti�no 

pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi policijskimi managerji pri doživljanju 
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izgorelosti. Rezultati so pokazali, da se ob koncu delavnika  po�utijo najbolj iz�rpane tisti 

managerji, ki glede na starost sodijo v skupino starih od 35 do 44 let, sledi skupina starih od 

25 do 24 let, najnižji povpre�ni rezultat so dosegli stari od 45 do 54 let. Najve�ji ob�utek, da 

delo frustrira imajo najmlajši, starih od 25 do 34 let, sledi skupina starih od 35 do 44 let, 

najmanj tega ob�utka imajo najstarejši, tisti, ki sodijo v skupino od 45 do 54 let. Nadalje so 

rezultati pokazali, da je ob�utek obravnavanja nekaterih strank kot neosebnih predmetov 

najve�ji v skupini starih od 35 do 44 let, nato starih od 45 do 54 let, najmanj tega ob�utka 

imajo najmlajši, stari od 25 do 34 let. Ob�utek, da skozi svoje delo pozitivno vplivajo na 

življenja drugih ljudi je najvišji pri najstarejših managerjih, sledijo stari od 35 do 44 let, 

najnižji rezultat so dosegli najmlajši. Da se pri svojem delu se soo�ajo s �ustvenimi problemi 

zelo umirjeno, najbolj menijo najstarejši managerji, sledijo stari od 35 do 44 let, na koncu pa 

so najmlajši.  

Hipoteze 3, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju izgorelosti med bolj 

izobraženimi in manj izobraženimi komandirji in pomo�niki komandirjev.« raziskava ni 

potrdila. Z enosmerno analizo variance smo ugotovili, da se pri vseh postavkah ni statisti�no 

pomembnih razlik med sodelujo�imi, kategoriziranimi po doseženih stopnjah izobrazbe.   

Hipotezo 4, »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri doživljanju izgorelosti med bolj 

izkušenimi in manj izkušenimi komandirji in pomo�niki komandirjev.« so rezultati raziskave 

delno potrdili. Z enosmerno analizo variance smo ugotovili, da se pri dolo�enih posameznih 

postavkah kažejo statisti�no pomembne razlike med bolj izkušenimi in manj izkušenimi 

komandirji in pomo�niki komandirjev pri doživljanju izgorelosti. Rezultati so pokazali, da 

bolj izkušeni z lahkoto razumejo kaj ljudje �utijo o stvareh,  bolj �utijo, da skozi svoje delo 

pozitivno vplivajo na življenja drugih ljudi in menijo, da so dosegli mnogo vrednih dosežkov 

pri svojem delu.   

Hipotezo 5 »Velikost policijske postaje (število zaposlenih) statisti�no zna�ilno vpliva na 

izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev.« so rezultati delno potrdili. Rezultati 

kažejo na to, da velikost policijske postaje (število zaposlenih) vpliva le na pomo�nike 

komandirja medtem ko na komandirje rezultati vpliva niso pokazali. Nadalje vpliva tudi le na 

�ustveno izgorelost, ne pa tudi na depersonalizacijo, osebno izpolnitev ali pa izgorelost kot 

celoto. 

Hipotezo 6 »Število policijskih managerjev v posami�ni policijski enoti zna�ilno vpliva na 

izgorelost komandirjev in pomo�nikov komandirjev.« so rezultati ovrgli. Rezultati kažejo na 

to, da število policijskih managerjev ne vpliva na izgorelost  pomo�nikov komandirja in ne 

vpliva na komandirje. 

Raziskava je torej, �e povzamemo pokazala:  
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- Da so pomo�niki komandirjev bolj �ustveno iz�rpani kot komandirji. To pomeni, da se 

zaradi svojega dela po�utijo �ustveno bolj izsušene, ob koncu delavnika se po�utijo bolj 

iz�rpane, ko vstanejo in ko se morajo soo�iti z drugim dnevom, po�utijo pogosteje bolj 

utrujeni. Nadalje to pomeni, da je celodnevno delo z ljudmi za njih bolj obremenjujo�e, se 

zaradi dela po�utijo bolj izgorele, bolj �utijo, da jih delo frustrira in bolj �utijo, da v službi 

delajo preve� in kot da so na koncu svojih mo�i. 

- Da so pomo�niki komandirjev bolj razosebljeni kot komandirji. To pomeni, da se bolj 

po�utijo kot da nekatere stranke obravnavajo kot neosebne predmete in so v odnosu do 

ljudi bolj nerazdražljivi od takrat, ko so za�eli opravljati to delo. 

- Da so komandirji v primerjavi s pomo�niki komandirjev pri osebni izpolnitvi dosegli višje 

rezultate. To pomeni, da komandirji �utijo, da skozi svoje delo pozitivno vplivajo na 

življenja drugih ljudi, se po�utijo zelo energi�no in z lahkoto ustvarijo sproš�eno vzdušje s 

strankami, medtem, ko se pomo�niki bolj kot komandirji zaradi tesnega dela s strankami, 

po�utijo iz�rpane. 

- Da so srednje stari in najmlajši bolj �ustveno iz�rpani in razosebljeni kot starejši policijski 

managerji, starejši pa so v primerjavi z mlajšimi pri osebni izpolnitvi dosegli višje 

rezultate.  

- Podobni rezultati kot pri kategorizaciji starosti so bili doseženi tudi pri izkušnjah vodenja 

in splošnih delovnih izkušnjah. 

- Da razlik glede na doseženo stopnjo izobrazbe ni. 

- Rezultati regresijske analize glede vpliva velikosti policijske postaje na izgorelost so 

pokazali vpliv števila zaposlenih na izgorelost pomo�nikov komandirja, ne pa tudi na 

izgorelost komandirjev oziroma vseh policijskih managerjev. Nadalje se je pokazalo, da 

gre za vpliv števila zaposlenih (ne pa tudi števila pomo�nikov komandirjev) le pri 

�ustveni izgorelosti. 

7.2 Prispevek k znanosti 

Zelo malo je raziskav, ki se ukvarjajo z raziskovanjem izgorelosti pri specifi�ni kategoriji 

uslužbencev, managerjev. Tiste, ki obstajajo, so vezane na tujino, predvsem na ameriško 

oziroma angleško govore�a podro�ja oziroma države. V Sloveniji tovrstne raziskave še ni 

bilo, še posebno ne v policiji, pri managerjih operativnega nivoja.  

Vse ugotovitve v pri�ujo�em delu so tako doprinos k že znanim ugotovitvam glede izgorelosti 

in doprinos k širšemu podro�ju znanj in spoznanj o organizacijskem vedenju, organizacijski 

psihologiji in socialni psihologiji, v kontekstu organizacije, konkretno policije. 

Rezultati na splošno kažejo na to, da je precej ve� poudarka pri preventivnih aktivnosti glede 

izgorelosti pri delu potrebno nameniti pomo�nikom komandirja v primerjavi s komandirji 

policijskih posta. Nadalje je potrebno to storiti tudi pri mlajših in manj izkušenih tako glede 
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vodenja kot tudi glede splošnih delovnih izkušenj. Seveda ne glede na to, katero stopnjo 

izobrazbe so dosegli. 

Prispevek k znanosti je torej ve�plasten. Teoreti�en in prakti�en. Teoreti�en v smislu tega, da 

bodo naše ugotovitve dopolnile že znano glede izgorelosti, prakti�en pa zato, ker bo vodstvo 

policije te rezultate lahko uporabilo pri izdelavi strategije dela, usposabljanja pomo�nikov in 

komandirjev ter v kontekstu drugih aplikativnih smeri oziroma podro�ij dela v policiji.  

7.3 Predlogi za nadaljnja raziskovanja 

Vsekakor smo mnenja, da z zaklju�kom magistrskega dela in s to raziskavo, vse kar se da 

izvedeti o izgorelosti, še ni raziskano. Zato predlagamo, da se raziskave v tej smeri 

nadaljujejo. 

Glede na trende, ki so navedeni v teoreti�nem delu magistrske naloge in upoštevajo� naše in 

rezultate drugih avtorjev, predlagamo, da se tudi v Sloveniji izvede longitudinalna analiza, ki 

bi zajela reprezentativni vzorec populacije Slovencev. Kajti, ne glede na to, da tega nismo 

opisovali in ne glede na to, da vpliv kulture ni bil predmet naše naloge, predvidevamo, da bi 

morala dolo�en statisti�no pomemben vpliv na rezultate imeti tako kultura Slovencev kot tudi 

organizacijska kultura. 

V zvezi s slednjo nadalje predlagamo, da se v nadaljnjih raziskovanjih upošteva kot 

razlikovalni element ali spremenljivka. Razli�nost organizacijskih kulturnih okolij je namre� 

ve�krat dokazano v drugih raziskavah, po našem mnenju pa bi se pomemben vpliv pokazal 

tudi v kontekstu raziskovanja izgorelosti. 

Nadalje predlagamo, da se raziš�e vpliv, ki ga lahko ima prijateljstvo doma in prijateljstvo ali 

pa pozitivne socialne mreže v okviru delovne organizacije na izgorelost posameznika. 

Glede na to,  da smo posamezniki zelo razli�ni in glede na to, da do dolo�ene mere lahko sami 

vplivamo na to kje bomo zaposleni, hkrati ob upoštevanju ugotovitev v teoreti�nem delu, ki 

kažejo na to, da posameznik po adrenalni izgorelosti spremeni sistem vrednot…odnos do dela 

(Kukovec-Pšeni�ny 2006), predlagamo, da se raziš�e in izmeri tudi vpliv preventivnih 

aktivnosti posameznikov in organizacij na zmanjšanje izgorelosti v Slovenskih organizacijah. 

Glede na to, da so znane omejitve raziskav, v katerih se uporabljajo vprašalniki, kljub temu, 

da smo ga uporabili sami, predlagamo, da se nadaljnje raziskave poslužujejo razli�nih 

metodoloških pristopov, ki so na voljo, predvsem z namenom zagotavljanja ve�je veljavnosti 

in zanesljivosti podatkov s katerimi se v nadaljevanju operira in podatkov, ki so uporabni za 

razli�ne nasvete in rešitve, ki se nanašajo na izgorelost. 
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�e celotno delo sklenemo z zaklju�nimi besedami, lahko ugotovimo, da se izgorelost 

raziskuje že mnogo �asa, da vsaka ugotovitev doprinese del�ek k mozaiku sestavljanke 

�ustvene iz�rpanosti, depersonalizacije in osebne izpolnitve, ki je zelo pomembna 

komponenta sleherne delovne organizacije kot tudi slehernega posameznika kot osnovne 

celice delovanja te organizacije.  

Glede na to, da je magistrsko delo zelo kompleksno in je poleg rešitev odprlo marsikatero 

vprašanje, poleg tega pa informacije, ki so v delu zbrane in strukturirane skladno s sprejeto 

dispozicijo niso same sebi namen, temve� so namenjene tudi vsem bodo�im raziskovalcem 

tega podro�ja, je smiselno še enkrat poudariti, da �lovek, ko je enkrat uspešno prebolel 

izgorelost, spremeni odnos do dela in tudi odnos do življenja. Obi�ajno na bolje. Slednje pa je 

smisel preživetja slehernega posameznika, še posebno tistega zagnanega. Tako v organizaciji, 

v kateri je zaposlen, kot tudi izven nje.  
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Raziskovanje izgorelosti policijskega operativnega managementa - anketni vprašalnik 

 

Spoštovani!  

V nadaljevanju je 30 postavk, za katere prosim, da jih izpolnite in s tem omogo�ite raziskavo 
izgorelosti policijskih šefov operativnega nivoja. Za izpolnjevanje boste porabili od 5-7 
minut. Rezultati raziskave mi bodo v pomo� pri izdelavi magistrskega dela na Fakulteti za 
management v Kopru. Magistrsko nalogo opravljam pod mentorstvom doc. dr. Maje Meško. 
Anketa je anonimna, saj vam zagotavljam, da bom podatke uporabil izklju�no v sumarni 
obliki in le za namene, za katere jih zbiram. Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem.  

Fadil Mušinovi�  

 

1. Spol  (Izberite najbolj ustrezno od ponujenih možnosti v spustnem meniju.)  

� moški 

� ženska 

2. Starost ____________ (Napišite le leta vaše starosti.) 

3. Delovne izkušnje vodenja _______________ (Napišite le leta delovnih izkušenj) 

4. Izobrazba (Izberite najbolj ustrezno od ponujenih možnosti v spustnem meniju.) 

� doktorat znanosti 

� magisterij znanosti  

� strokovni magisterij 

� specializacija 

� univerzitetna izobrazba 

� visoka strokovna izobrazba 

� višja strokovna izobrazba 

5. Velikost policijske postaje (Izberite najbolj ustrezno od ponujenih možnosti v spustnem 

meniju.) 

� do 25 zaposlenih  

� od 26 do 35 zaposlenih   

� od 36 do 70 zaposlenih 

� ve� kot 70 zaposlenih 
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6. Koliko je v enoti pomo�nikov komandirjev? (Izberite najbolj ustrezno od ponujenih 

možnosti v spustnem meniju.)  

� dva 

� trije  

� štirje 

� pet 

� šest 

� sedem 

� osem 

7. Koliko �asa ste vodja?  (Izberite najbolj ustrezno od ponujenih možnosti v spustnem 

meniju.) 

� manj kot 1 leto 

� 1 do 5 let   

� ve� kot 5 let  

8. Na katerem delovnem mestu ste zaposleni? (Izberite najbolj ustrezno od ponujenih 

možnosti v spustnem meniju.) 

� komandir policijske postaje  

� policijski inšpektor – pomo�nik komandirja    

� višji policist vodja izmene – pomo�nik komandirja   
 
 
Vprašalnik MBI - Maslach Burnout inventory 

 
Na spodnje postavke odgovarjate tako, da ozna�ite ustrezen razdelek v razponu od (0) nikoli 
do vsak dan (7). 
 
1. Zaradi svojega dela se po�utim �ustveno izsušen/a *  

2. Ob koncu delavnika se po�utim iz�rpanega *  

3. Ko vstanem in ko se moram soo�iti z drugim dnevom se po�utim utrujeno *  

4. Z lahkoto razumem kaj ljudje �utijo o stvareh *  

5. Po�utim se kot da nekatere stranke obravnavam kot neosebne predmete *  

6. Celodnevno delo z ljudmi je zame resni�no obremenjujo�e *  

7. Aktivno se soo�am s problemi strank *  

8. Zaradi dela se po�utim izgorelega *  

9. �utim, da skozi svoje delo pozitivno vplivam na življenja drugih ljudi *  

10. V odnosu do ljudi sem postal bolj nerazdražljiv od takrat, ko sem za�el opravljati to delo *  

11. Skrbi me, da me to delo �ustveno utrjuje *  

12. Po�utim se zelo energi�no *  

13. �utim, da me delo frustrira * 
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14. �utim, da v službi delam preve� *  

15. Vseeno mi je, kaj se zgodi nekaterim strankam *  

16. Neposredno delo z ljudmi zame predstavlja preve� stresa *  

17. Z lahkoto ustvarim sproš�eno vzdušje s strankami *  

18. Zaradi tesnega dela s strankami, se po�utim iz�rpanega *  

19. Dosegel sem mnogo vrednih dosežkov pri tem delu *  

20. Po�utim se, kot da sem na koncu svojih mo�i *  

21. Pri svojem delu se soo�am s �ustvenimi problemi zelo umirjeno *  

22. �utim, da sprejemniki za nekatere svoje probleme krivijo mene * 



Priloga 2�

�

 
Izjava:  

 

 

 

Spodaj podpisani Fadil Mušinovi� izjavljam:  

 

da je magistrsko delo z naslovom: »Dejavniki izgorelosti policijskih managerjev« 

- rezultat lastnega raziskovalnega dela, 

- da so rezultati korektno navedeni in 

- da nisem kršil avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih. 

 

 

Podpis: Fadil Mušinovi�  


