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POVZETEK 

Magistrska naloga je osredinjena na upravljanje z zdravjem v izbrani organizaciji. Podatki v 

teoretičnem delu so analizirani z metodama deskripcije in kompilacije. V kvalitativnem delu 

naloge so predstavljeni intervjuji, opravljeni z devetimi člani vodstva na treh ravneh 

managementa. Podatki kaţejo, da sodelujoči v raziskavi razumejo management zdravja kot 

pomembno vrednoto posameznika in enega temeljnih pogojev za zadovoljstvo in večjo 

učinkovitost zaposlenih. Vodstvo izbrane organizacije se strinja o koristih ozaveščevalnih in 

preventivnih programov ter ukrepov za varno in zdravo delovno okolje. V raziskavi sta 

izpostavljena vpliv demografskih sprememb v policiji in naraščanje števila bolniških 

odsotnosti, s čimer avtor razprave utemeljuje zahteve po zdravem ter varnem delovnem 

mestu. Nazadnje so podani predlogi za spodbujanje promocije zdravja, krepitev telesnega in 

duševnega zdravja zaposlenih ter zagotavljanje najvišje ravni varnosti pri delu. 

Ključne besede: zdravje pri delu, management zdravja, zadovoljstvo, promocija zdravja, 

demografske spremembe. 

SUMMARY 

This master’s thesis focuses on health management in a selected organisation. The data in the 

theoretical part were analysed using the description and compilation methods. The qualitative 

part of the thesis presents interviews carried out with nine managers at three levels of 

management. The data show that the participants perceive health management as an important 

personal value and a fundamental condition for employee satisfaction and productivity. The 

management of the selected organisation are in agreement regarding the benefits of 

awareness-raising and preventive programmes and occupational safety and health measures. 

The study highlights the impact of demographical changes in the police force and the 

increasing amount of absence due to illness, which is why the author believes there is a need 

for strict adherence to occupational health and safety requirements. Lastly, the thesis presents 

suggestions for health promotion and for improving the physical and mental health of 

employees and ensuring the highest level of occupational safety. 

Keywords: occupational health, health management, satisfaction, health promotion, 

demographic changes. 
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1 UVOD 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični del in kvalitativno raziskavo. V teoretičnem delu 

smo najprej predstavili pojem zdravja in zdravje v odnosu do dela ter izpostavili varovanje 

dobrin zdravja in dela v domači ter mednarodni zakonodaji. V naslednjem poglavju smo 

podrobneje opisali policijski poklic, zlasti negativne specifičnosti oziroma tveganja izbranega 

poklica. Nato smo predstavili obravnavano organizacijo ter management zdravja v policiji in 

se v podpoglavjih osredotočili predvsem na normativno ureditev varstva zdravja v policiji, 

upravljanje z absentizmom, vpliv kadrovskega gibanja na varnost in zdravje, ureditev 

psihološke pomoči in zaupništvo v policiji ter izpostavili nekatere primere dobrih praks. 

Kvalitativna raziskava je bila namenjena preučevanju managementa zdravja v izbrani 

organizaciji. Intervjuji z namensko izbrani managerji izbrane organizacije so bili ključni 

element raziskave. Pridobljene podatke smo analizirali in predstavili rezultate, v zaključnem 

delu magistrske naloge smo podali še priporočila. Z raziskavo smo ţeleli prispevati k 

poglobljenemu razumevanju managementa zdravja v izbrani policijski organizaciji.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Področje našega raziskovanja je osredotočeno na zdravje kot eno izmed najpomembnejših 

posameznikovih vrednot in hkrati temeljnih človekovih pravic. Zdravje je dobrina, ki ni 

ponovljiva, in jo je zato treba ohranjati. Zdravje ni nekaj samoumevnega, zato ga posameznik 

ohranja in krepi s primerno ozaveščenostjo ter z ustreznim ţivljenjskim slogom. Je del 

posameznikovega kakovostnega ţivljenja in predpogoj, da smo lahko uspešni ter učinkoviti v 

delovnem okolju in v ţivljenju.  

Pomembno je, da imamo nadzor nad lastnimi ţivljenjskimi okoliščinami, ki vplivajo na 

zdravje, zato naše raziskovanje usmerjamo na tisti del ţivljenja, ki ga preţivimo v delovnem 

okolju, in razmišljamo, ali okolje spodbuja vzdrţevanje zdravja. Delovno aktivni odrasli v 

delovnem okolju namreč preţivijo pribliţno tretjino svojega odraslega ţivljenja. Delovno 

okolje je zato eno od pomembnejših ţivljenjskih okolij. Zaposleni s svojim znanjem v 

organizaciji pomenijo najdragocenejši vir uspešnega poslovanja organizacije. Ohranitev in 

krepitev zdravja zaposlenih je eden glavnih druţbenih izzivov sodobne razvite druţbe. 

Dobrina zdravja v odnosu do dela je tako pomembna, da je posredno umeščena v Ustavo 

Republike Slovenije (Ustava RS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 

UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) in zavarovana s 

številnimi mednarodnimi, splošnimi in področnimi predpisi.   

Za zavarovanje in vzdrţevanje dobrine zdravja, v vsej njegovi fizični in duševni celovitosti, je 

odgovoren vsak posameznik. V odnosu do dela oziroma delodajalca pa se ta posameznikova 

odgovornost v večji meri prenese na delodajalca. Za zdrava in varna delovna mesta ter 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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medsebojne odnose so odgovorni delodajalci, v imenu delodajalcev pa managerji. Zato je v 

tem raziskovalnem delu izpostavljena odgovornost managerjev, saj narekujejo tempo in utrip 

organizacije.  

Skrb za zdravje prinaša nesporne koristi tako za zaposlene kakor tudi za organizacije (Toth 

2014). Organizacije z ukrepi za izboljšanje zdravja in varnosti zaposlenih ter ukrepi za dobro 

organizacijsko kulturo in klimo pri delu povečujejo zadovoljstvo zaposlenih in zmanjšujejo 

neţelene pojave. Organizacijam, ki stremijo k usmerjenosti v zaposlene, etičnosti delovanja, 

druţbeno odgovornim dejanjem in skrbijo za promocijo zdravja, se navedeni vloţki dokazano 

povrnejo skozi povečano produktivnost zaposlenih. Takšne organizacije laţje obvladujejo 

neţelene odsotnosti in stres na delovnem mestu, skrbijo za primerno stopnjo fluktuacije, 

dolgoročno uspevajo na področjih svojega delovanja, so druţbeno odgovorne in zato priznane 

s strani lokalnih skupnosti.  

Magistrska naloga opisuje specifičnost policijskega poklica, predvsem pa se osredini na 

negativno plat poklica, ki se kaţe predvsem v tem, da policisti pri svojem delu nosijo oroţje 

in so edini drţavni organ, ki morajo uporabiti oroţje v zakonsko določenih situacijah. Poklicu 

je lastno uporabljanje drţavnih, prisilnih pooblastil, in v zadnjih letih je več policistov pri 

opravljanju policijskih nalog izgubilo ţivljenje. Zaposleni v policiji so pri svojem delu 

izpostavljeni precejšnjim tveganjem oziroma nevarnostim na delovnem mestu, ki slabijo 

njihovo zdravje, vključno z boleznimi, povezanimi z delom, nezgodami, s poškodbami, 

poklicnimi boleznimi in stresom (Konkolič, Vedenik in Lobnikar 2016). Nevarne, fizično in 

psihološko obremenjujoče situacije pri zaposlenih v povezavi s specifično organizacijo dela, 

delo ob neugodnem delovnem času, nenehno povečan obseg dela zaradi kadrovskega upada v 

policiji pomenijo pomembne in izrazito intenzivne fizične ter psihološke dejavnike tveganja. 

Pri dolgotrajnejši izpostavljenosti tako intenzivnim oblikam nevarnosti in oblikam dela so 

posledice neustreznega spoprijemanja s posledicami takšnih obremenitev za posameznikove 

zdravje lahko tako škodljive, da so nepopravljive. Intenzivni psihološki ter fizični dejavniki 

tveganja se nalagajo in dolgoročno puščajo posledice na socialnem, druţinskem in druţbenem 

področju ţivljenja zaposlenih.  

Za raziskavo o managementu zdravja v izbrani organizaciji smo prepoznali pomembna 

dejavnika tveganja, in sicer kadrovski primanjkljaj v policiji, kar pomeni večje delovne 

obremenitve za zaposlene, ter dviganje povprečne starosti zaposlenih v policiji, kar vodi v 

večjo občutljivost za nevarnosti in dovzetnost za zdravstvene teţave. Zagotavljanje zadostnih 

ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu, fluktuacije in absentizma so v prihodnosti 

pomembni izzivi za ohranjanje ravni uspešnosti in učinkovitosti dela policije. 

Glede na to, da je management zdravja tako kompleksen in širok pojem, pa čeprav je omejen 

na izbrano organizacijo, v magistrskem delu ni mogoče predstaviti vseh dimenzij upravljanja 

z zdravjem. Osredotočili smo se na tiste dejavnike tveganja in upravljanja z zdravjem, ki so 

povezani s specifiko policijskega dela. Raziskave na področju managementa zdravja v 
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slovenski policiji so ţe bile opravljene, vendar je velika večina raziskav v policiji v povezavi 

z zdravjem v policiji usmerjena v psihosocialne dejavnike raziskovanja v izbranih 

organizacijah. Zato ţelimo z raziskavo celoviteje zajeti področje raziskovanja izbrane teme in 

na podlagi kvalitativne raziskave predstaviti vidik udeleţencev v raziskavi ter prispevati k 

poglobljenemu razumevanju managementa zdravja v policiji na primeru izbrane organizacije.   

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrskega dela je s pomočjo domače in tuje strokovne literature, virov ter analiz 

odgovorov intervjuvancev temeljito preučiti področje managementa zdravja v izbrani 

policijski organizaciji in prispevati k poglobljenemu razumevanju managementa zdravja v 

izbrani policijski organizaciji.  

Cilji magistrske naloge so bili: 

- kritično izbrati relevantne vire in literaturo, 

- pregledati, preučiti ter analizirati domačo in tujo znanstveno ter strokovno literaturo, 

- opredeliti pojem zdravja pri delu v policiji,  

- ugotoviti, katere ukrepe za obvladovanje zdravja zaposlenih se v praksi uporabljajo v 

izbrani policijski organizaciji, 

- predstaviti vidike udeleţencev na izbrano temo v raziskavi, 

- primerjati ukrepe za obvladovanje zdravja in vidike udeleţencev v raziskavi s tistimi, ki 

jih priporoča literatura, 

- predstaviti nove moţnosti upravljanja z zdravjem v policiji, 

- podati predloge za ohranjanje in izboljšanje duševnega ter fizičnega zdravja zaposlenih v 

izbrani policijski organizaciji. 

Na podlagi raziskave smo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako management izbrane policijske organizacije razume pomen obvladovanja zdravja v 

izbrani organizaciji? 

- Kakšen pristop k obvladovanju zdravja zaposlenih se zdi vodstvu najustreznejši? Kaj so 

najprimernejši ukrepi? 

- Katerim dejavnikom skrbi za zdravje udeleţenci v raziskavi pripisujejo največjo vlogo? 

- Kakšna je vloga managementa izbrane policijske organizacije pri skrbi za zdravje 

zaposlenih? 

1.3 Metodologija 

V magistrski nalogi smo v teoretičnem delu uporabili metodi deskripcije in kompilacije, s 

katerima smo povzemali opazovanja, spoznanja, stališča, sklepe in rezultate drugih avtorjev.  
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V kvalitativni raziskavi smo za namen pridobitve podatkov in prikaz ugotovljenega 

obstoječega stanja izvedli polstrukturirane intervjuje s ključnimi člani vodstva v izbrani 

policijski organizaciji. Intervju je obsegal devet vsebinskih vprašanj. Ključni udeleţenci so 

bile tri namensko izbrane osebe v vrhnjem managementu na Policijski upravi Celje (vodja 

oddelka za organizacijo in kadrovske zadeve, vodja operativno-komunikacijskega oddelka in 

vodja oddelka za materialno-tehnične zadeve), tri osebe v srednjem oziroma strokovnem 

managementu (kadrovnica, psihologinja in inštruktor) ter tri osebe v niţjem oziroma 

operativnem managementu (komandirji policijskih postaj). Odgovore iz intervjujev smo  

interpretirali in primerjali po ravneh managementa (vrhnji, srednji, niţji). Pri analizi smo si 

pomagali s procesom kodiranja besedila. Pridobljene rezultate smo primerjali z izsledki v 

literaturi.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Pomembna ovira pri izdelavi magistrskega dela je nezmoţnost posploševanja rezultatov na 

druge policijske ustanove oziroma uprave, ker gre za študijo primera izbrane policijske 

uprave. Med omejitve štejemo tudi preobremenjenost intervjuvancev z delom, zaradi česar 

smo morali na izvedbo intervjuja čakati dlje časa. 
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2 ZDRAVJE 

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 1948, ki je obveljala vse do danes, 

zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega 

blagostanja (WHO 2018). Zdravje je na splošno prepoznano kot ena izmed največjih vrednot 

posameznika in druţbe, ker je predpogoj za človekovo udejstvovanje v vsej svoji celovitosti; 

prav zato je zdravje tudi odraz stanja posamezne druţbe (Tomšič idr. 2014).  

Dobitnik Pulitzerjeve nagrade Dubos (1962) navaja, da je zdravje odraz stopnje, do katere 

posameznik in druţba vzdrţujeta v pripravljenosti vire, ki so potrebni za spoprijemanje z 

zahtevami prihodnosti.  

Leta 1978 je Svetovna zdravstvena organizacija izdala deklaracijo, ki so jo sprejeli na 

skupščini Alma-Ata. V njej so zapisali, da je zdravje temeljna človekova pravica. Ker je 

neenakost v zdravstvenem stanju ljudi politično, socialno in ekonomsko nesprejemljiva, je 

zdravje v skupnem interesu vseh drţav (WHO 1978).  

International Labour Organization izpostavlja Konvencijo št. 155 o varstvu pri delu, 

zdravstvenem varstvu in delovnem okolju iz leta 1981 kot temeljno konferenco na področju 

varovanja zdravja pri delu. V konvenciji je opredeljeno zdravje v razmerju do dela, in sicer je 

zapisano, da zdravje v odnosu do dela ne pomeni zgolj, da delavec nima bolezni, temveč 

zajema tudi telesne in duševne elemente, ki vplivajo na zdravje in so neposredno povezani s 

higiensko-tehničnim varstvom pri delu (International Labour Organization 1981). 

2.1. Duševno zdravje 

V tem poglavju bomo spoznali, da sta telesno in duševno zdravje neločljivo povezana in da ni 

telesnega zdravja brez duševnega zdravja. Tudi revščina dokazano povečuje tveganje za 

nastanek obolenj na področju duševnega zdravja ljudi in takšna obolenja močno bremenijo 

druţbo in drţavo. Zato ni naključno, da je to področje umeščeno v poseben zakon, Zakon o 

duševnem zdravju (ZDZdr, Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15), ki varuje dobrino zdravja. 

Zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak ga lahko opredelimo kot splošno dobro počutje, ki 

vključuje občutek izpolnjenosti in izkoriščenosti vseh posameznikovih potencialov. Duševno 

zdravje zajema posameznikov izgled, njegovo vedenje, mišljenje, govor, čustvovanje in 

razpoloţenje. Vključuje odnos do sebe, drugih in sveta. Pomeni temperament, vedenjske 

vzorce in duševne motnje (različnih intenzitet in tipov), če obstajajo. Duševno zdravje je je 

celostno prepleteno z fizičnim zdravjem in ni le njegova podenota. Zato je duševno zdravje 

del javnega zdravja (Nacionalni inštitut za javno zdravje 2018).  

Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot »stanje dobrega počutja, 

v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem 
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ţivljenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost«. Duševno zdravje 

omogoča posamezniku udejanjanje njegovih umskih in čustvenih zmoţnosti ter mu pomaga, 

da najde in izpolni svojo vlogo v vseh sferah ţivljenja. Duševne motnje spadajo med deset 

poglavitnih vzrokov oviranosti v svetu s hudimi druţbenimi in gospodarskimi posledicami za 

posameznike, druţine ter skupnosti. Revščina dokazano povečuje tveganje za duševne motnje. 

Breme duševnih motenj je za druţbo in gospodarstvo zelo veliko. Posledice duševnih bolezni  

močno obremenjujejo druţbene vire ter gospodarske, izobraţevalne, socialne, zdravstvene, 

kazenske in sodne sisteme drţav. Tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Evropska unija 

in posamezne drţave namenjajo promociji in varovanju duševnega zdravja vedno več 

pozornosti in sredstev (Ministrstvo za zdravje 2018a). 

O pomembnosti duševnega zdravja za posameznika in druţbo kot celoto govori tudi njegova 

umeščenost v slovensko zakonodajo. Nedeljiva celota duševnega in telesnega zdravja je  

urejena v področnem zakonu, in sicer v Zakonu o duševnem zdravju. Omenjeni zakon določa 

sistem zdravstvene in socialnovarstvene skrbi na področju duševnega zdravja in v tretjem 

členu izrecno prepoveduje kakršnokoli obliko zapostavljanja na podlagi duševne motnje, kar 

je treba upoštevati tudi v delovnem okolju.  

2.2 Ustavno varstvo 

Kalčič in Lozar (2011, 19) ugotavljata:  

Ustava Republike Slovenije v II. poglavju, kjer so urejene človekove pravice in temeljne 

svoboščine, ne določa izrecne pravice do pogojev za delo, ki bi zagotavljali telesno ter moralno 

integriteto in varnost, ali pravice osebe do varnosti pri delu. Ustavna podlaga normativno ureja 

varnost in zdravje pri delu posredno, in sicer v določbi o nedotakljivosti človeškega ţivljenja 

(Ustava RS, 17. člen) ter  v določbi o pravici do socialne varnosti, vključno s pravico do 

socialnega zavarovanja, to je zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega in drugega drţavnega 

zavarovanja, za delovanje katerih skrbi drţava (Ustava RS, 50. člen). Varno in zdravo delo je 

neločljiva sestavina sistema socialne varnosti, opustitev pa povzroča povečane izdatke, ki se 

neposredno in posredno (ob upoštevanju prispevkov za socialno varnost) izkaţejo tudi pri 

delodajalcu ter materialnem in socialnem poloţaju delavca. 

Drţava je po 66. členu Ustave RS zavezana k ustvarjanju moţnosti za zaposlovanje in delo in 

k zagotavljanju nujnega zakonskega varstva na tem področju, kar lahko razumemo kot 

posredno ustavno razlago pravnega urejanja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 

Ustava RS v III. poglavju ureja tudi gospodarska in socialna razmerja in po tej ustavni podlagi 

ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega ţivljenjskega okolja; zdravo okolje pa je 

skrb drţave, ki v ta namen določa pogoje ter načine za opravljanje gospodarskih in drugih 

dejavnosti (Kalčič in Lozar 2011, 19, po 72. člen Ustava RS).  
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2.3 Mednarodno pravno varstvo 

Pomembnost obravnavanega področja in potrebo po sistemskem ter pravnem urejanju 

področja varnosti in zdravja ter varnosti pri delu potrjuje kar štiriinštirideset mednarodnih 

predpisov, ki jih je Republika Slovenija zavezana upoštevati, saj jih je prenesla v naš pravni 

red z ratifikacijo (konvencije) oziroma gre za direktive, ki vstopijo v naš pravni red z 

neposredno veljavo.  

Mednarodne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu delimo v tri skupine, in sicer v 

Konvencije mednarodne organizacije dela s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih je 

ratificirala Republika Slovenija; teh je deset. Naslednja skupina so Direktive Evropske Unije 

in kodificirane različice s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih je triintrideset, in v tretjo 

skupino štejemo Evropsko socialno listino (Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in 

enake moţnosti 2018). 

Kalčič in Lozar (2011, 20) poudarjata pomembne mednarodne pravne vire, ki urejajo 

obravnavano področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter so implementirani v 

slovensko zakonodajo, predvsem z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, s podzakonskimi 

akti, pravilniki. V tem kontekstu so izpostavljene dve konvencije in direktiva. Konvencija št. 

155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju (International Labour 

Organization 1981), Konvencija MOD št. 161 o sluţbah medicine dela (International Labour 

Organization 1985) in Direktiva št. 89/391/EGS (Uradni list EU, št. L 183/89) o uvajanju 

ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu. 

Internatonal Labour Organization (1985) navaja, da so v Konvenciji MOD št. 161 o sluţbah 

medicine dela, ki je bila sprejeta 27. 5. 1985 v Ţenevi, opredeljena temeljna načela za delo 

sluţb, med drugim dolţnost seznanjanja delavcev o nevarnostih za zdravje pri delu in 

dejavnikih tveganja.  

Direktivo št. 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja 

delavcev pri delu (Okvirna direktiva) lahko opredelimo kot najpomembnejšo, saj opredeljuje 

potrebo po celoviti pravni ureditvi tega področja in katere cilj je celovito vpeljati ukrepe za 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  

Na področju mednarodnega pravnega varstva dobrine zdravja v povezavi z delom je treba 

posebej omeniti še Evropsko socialno listino (Council of Europe 1997). Listina je bila z 

Zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine (Uradni list RS št. 24/99) prenesena v 

slovenski pravni red in v štirih točkah prvega odstavka tretjega člena drugega dela opredeljuje 

pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev. Omenjeni zakon v prvi točki prvega odstavka 

določa, da se drţave zavezujejo, da bi s ciljem zagotavljanja uresničevanja pravic do varnih in 

zdravih delovnih pogojev, po posvetovanju z organizacijami delodajalcev in delavcev, 

oblikovale, izvajale in občasno pregledovale skladnost drţavne politike s politiko organizacij 
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na področju varnosti, zdravja pri delu ter delovnega okolja. Temeljni cilj te politike je 

izboljšanje varnosti in zdravja pri delu ter preprečevanje nezgod in poškodb zdravja, ki 

izhajajo iz dela, so z njim povezane ali povzročene, posebno še z zmanjšanjem vzrokov za 

nevarnost, ki izvirajo iz posebnosti delovnega okolja. V drugi in tretji točki prvega odstavka 

tretjega člena Zakona o ratifikaciji Evropske socialne listine je zapisano, da se drţave 

zavezujejo, da bi s ciljem zagotavljanja uresničevanja pravic do varnih in zdravih delovnih 

pogojev, po posvetovanju z organizacijami delodajalcev in delavcev, izdale varnostne in 

zdravstvene predpise, zagotavljale uveljavljanje takih predpisov z ukrepi nadzora ter v zadnji 

četrti točki še spodbujale razvoj sluţb za zdravje pri delu s poudarkom na preventivni in 

svetovalni vlogi za vse delavce. 

2.4 Delovno pravno varstvo 

Varnost in zdravje pri delu je ena od človekovih pravic, ki jo določa ţe ustanovna listina 

Mednarodne organizacije dela (International labour organization 1919). Ukrepe varnosti in 

zdravja naj bi svojim zaposlenim zagotavljali njihovi delodajalci. Podrobnejše opredelitve o 

tem določa pri nas poseben Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1, Uradni list RS, 

št. 43/11). Kljub temu da je ta ţe nekaj časa v veljavi, ga nekateri delodajalci dojemajo 

predvsem kot zakonsko in finančno obvezo ter se premalo zavedajo, da njegovo uresničevanje 

pomeni mnogo več kot le izvajanje nekega predpisa (Toth 2014).  

ZVZD-1 je bil sprejet leta 1999, leta 2011 pa je bil prenovljen. ZVZD-1 jasno opredeljuje, da 

so načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu ter uvedba ukrepov za 

spodbujanje izboljšanja varnosti in zdravja delavcev pri delu postali tudi zakonska obveza 

delodajalcev. Neposreden razlog za prenovo zakona leta 2011 so bile tudi ugotovitve komisije 

ekspertov pri Evropski komisiji leta 2004 pred vstopom Slovenije v EU. Ob pregledu 

skladnosti slovenskih predpisov na tem področju z evropskimi direktivami je komisija 

ugotovila neskladnosti zlasti z Direktivo  št. 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje 

izboljšav varnosti in zdravja pri delu. Potrebna je bila dodatna uskladitev z evropskim pravom 

(Kalčič in Lozar 2011, 15). Po navedeni direktivi je delodajalec dolţan zagotoviti varnost in 

zdravje delavcev v zvezi z delom; direktiva tudi nesporno določa delodajalca kot 

najodgovornejšega za vzpostavitev ustreznega sistema varnosti in zdravja pri delu (European 

Agency for Safety and Health at Work 2018).  

Direktiva št. 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja pri 

delu velja za vse gospodarske panoge ter javne sluţbe in vse delavce ter javne usluţbence. Za 

sistemsko upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu sta  pomembna dokumenta 

Izjava o varnosti in Ocena tveganja, ki je sestavni del izjave. Delodajalec v javni sluţbi, torej 

tudi policija, mora pisno izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti ter z njo določiti način in ukrepe 

za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec mora  tudi pisno oceniti tveganje in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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določiti ukrepe za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja (Ministrstvo za delo, druţino, 

socialne zadeve in enake moţnosti 2018).   
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3 ZDRAVJE PRI DELU 

Delovno okolje je eno najpomembnejših ţivljenjskih okolij. Odrasli preţivijo na delu vsaj 

tretjino svojega ţivljenja. Urejeno delovno mesto je zato izjemno pomembno za zdravje 

zaposlenih. V tem poglavju se bomo osredotočili na promocijo zdravja ter izpostavili njene 

koristne učinke.  

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno ţivljenje ter delo tako za posameznika kot za 

organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrno, saj so zdravi 

in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, produktivnejši in 

ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo na bolniški dopust ter ostajajo zvesti 

organizaciji oziroma delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, 

laţje zaposli kakovostnejši kader in uţiva javni ugled (Ministrstvo za zdravje 2018b). 

Zdravje je za posameznika pomembno in predpogoj, da je uspešen v sluţbi in ţivljenju. 

Številni delodajalci v Republiki Sloveniji v delovnem okolju izvajajo aktivnosti s področja 

promocije zdravja in dobrega počutja zaposlenih na delovnem mestu. Promocija zdravja 

predstavlja pomembno izhodišče urejanje dela v Sloveniji. Z različnimi aktivnostmi se s 

takšno promocijo ţeli nadgraditi razumevanje varovanja zdravja pri delu z zavedanjem o 

ohranjanju ali celo izboljšanju zdravja zaposlenih.  

Poznamo primere dobrih praks promocije zdravja, ki izstopajo predvsem v zasebnem sektorju. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v letu 2015 in 2016 finančno podprl in 

sofinanciral projekte promocije zdravja. Številna podjetja zasebnega sektorja so ocenila, da  je 

bilo sodelovanje v projektu izjemno pozitivna izkušnja, ki so jo razumeli kot dolgoročno 

investicijo v zdravje zaposlenih in večjo učinkovitost podjetja (Gospodarska zbornica 

Slovenije 2018).   

Management zdravja pri delu sestavlja celota ukrepov, ki jih lahko povzamemo v štiri 

temeljne elemente, in sicer zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu, obvladovanje vlivov 

okolja na zdravje, ţivljenjski slog in druţbeni dejavniki ter promocija zdravja na delovnem 

mestu. 

3.1 Promocija zdravja 

Temelje promocije zdravja predstavlja Ottavska listina, ki promocijo zdravja opredeljuje kot 

proces, ki omogoča, da ljudje oziroma skupnosti povečajo nadzor nad dejavniki, ki vplivajo 

na determinanto zdravja, in na podlagi tega izboljšajo svoje zdravje. Gre za strategijo 

zagotavljanja varnega delovnega okolja. V nadaljevanju je shematsko prikazana navedena 

strategija oziroma vsebina Ottavske listine (WHO 1986).  
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Slika 1: Shema vsebine Ottavske listine 

Vir: WHO 1986. 

O pomembnosti mednarodne konference v Ottawi, katere rezultat je bila Ottavska listina o 

promociji zdravja, govori dejstvo, da je tej konferenci sledilo še osem globalnih konferenc o 

promociji zdravja; vsaka izmed njih je bila usmerjena v določeno teţavo na področju zdravja 

in promocije zdravja.   

3.2 Promocija zdravja pri delu 

Razvoj promocije zdravja pri delu se je v Evropi razmahnil leta 1996 z ustanovitvijo 

Evropske mreţe za promocijo zdravja pri delu (European Network for Workplace Health 

Promotion 1997), ki promocijo zdravja pri delu razume kot skupno prizadevanje delodajalcev, 

delavcev in druţbe za izboljšanje zdravja in blaginje zaposlenih. Vizija promocije zdravja pri 

delu so zdravi delavci v zdravih organizacijah. Cilj ENWHP je ugotavljanje in širjenje 

primerov dobre prakse z izmenjavo izkušenj in znanja. Tako Evropska Unija spodbuja drţave 

članice, da postavijo promocijo zdravja pri delu visoko na lestvico prednostnih nalog in da 

vgradijo vse, kar je povezano z zdravjem delavcev, v vse relevantne politike. ENWHP je ţe 

leta 1997 sprejela Luksemburško deklaracijo (European Network for Workplace Health 

Promotion 1997), ki z dopolnitvijo leta 2005 celovito opredeljuje promocijo zdravja pri delu 

in njene naloge. V deklaracijo je tako zapisano, da je promocija zdravja pri delu sodobna 

korporativna strategija, usmerjena v zmanjševanje slabega zdravja (vključno z boleznimi, 

povezanimi z delom, nezgodami, s poškodbami, poklicnimi boleznimi in stresom) in v 

večanje potencialov, ki promovirajo zdravje in blaginjo delavcev (Miklič Mikek in Urdih 

Lazar 2016, 47).  
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Tušak, Zirnstein in Blatnik (2016) menijo, da gre pri delodajalcih pri uvajanju promocije 

zdravja na delovnem mestu pogostokrat za zadostitev zakonskih formalnosti in ne za resne 

namere delodajalcev. Od delodajalcev se pričakuje resnejši pristop k odpravljanju dejavnikov 

tveganja za zdravje. 

3.3 Koristi promocije zdravja pri delu 

Osrednji cilj promocije zdravja pri delu je boljše zdravje ljudi in s tem večja kakovost 

ţivljenja in dela. Zanemarljivo ni dejstvo, da se zaradi dobrih programov promocije zdravja 

pri delu zmanjšajo stroški za zdravstveno in socialno varstvo, podaljšujejo se zdrava leta 

ţivljenja, kar je ob podaljševanju delovne dobe zelo pomembno, zniţajo se ekonomski stroški 

zaradi z delom povezanih poškodb in bolezni. Obvladovanje stroškov, povezanih z boleznijo, 

zdravljenjem, bolniškimi odsotnostmi, invalidnostjo, s poklicnimi boleznimi in prezgodnjo 

umrljivostjo predstavlja pomemben argument za uvajanje programov promocije zdravja tako 

na ravni drţave kot na ravni organizacije (Miklič Mikek in Urdih Lazar 2016, 48). 

Varnost in zdravje pri delu je področje, na katerem od ustreznih aktivnosti pridobimo vsi – 

druţba kot celota z bolj zdravo populacijo in z manj poškodbami, kar zmanjšuje pritisk na 

sredstva, namenjena zdravstvu, in delodajalci z bolj zdravimi delavci in s tem večjo 

produktivnostjo, z zadovoljstvom delavcev in zanesljivostjo delodajalca. Zadovoljni pa so 

tudi sami delavci skupaj s svojimi predstavniki (sindikati), saj so zdravi in tako bistveno bolj 

konkurenčni na trgu dela. Zato na področju varnosti in zdravja pri delu ne bi smelo biti večjih 

nasprotnih interesov med sindikati, delodajalci in vlado. Potrebno je le nekaj več 

ozaveščenosti o koristnosti izvajanja ukrepov za varno in zdravo delo, o koristnosti 

ozaveščevalnih in preventivnih programov, predvsem pa je bistvenega pomena naša ničelna 

toleranca do nespoštovanja in neizvajanja ukrepov za varno in zdravo delo (Antauer idr. 2016, 

5). 

Podatki o ekonomski upravičenosti programov promocije zdravja na delovnem mestu kaţejo 

na veliko donosnost tovrstnih programov. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

navaja, da se vsak vloţen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu trikratno povrne prek 

zmanjšanja stroškov bolniške odsotnosti, fluktuacije, višje produktivnosti in drugih učinkov. 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in šport navaja, da se lahko med udeleţenci 

programov promocije zdravja odsotnost z dela zmanjša od 12 % do 36 % (Strgar in Urdih 

Lazar 2012). 

Številna podjetja po svetu v zadnjih dvajsetih letih uvajajo programe promocije zdravja pri 

delu. Tako naj bi v Zdruţenih drţavah Amerike kar 90 % podjetij s 50 ali več zaposlenimi in 

skoraj vsa podjetja z več kot 750 zaposlenimi izvajala vsaj enega od programov promocije 

zdravja (O'Donnell 2001).  
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4 DEJAVNIKI ZDRAVSTVENEGA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU  

   POLICISTA 

V četrtem poglavju bomo opredelili specifičnosti policijskega poklica. V podpoglavjih bomo 

glede na specifičnost poklica izpostavili in razloţili najbolj pogoste dejavnike tveganja na 

obravnavanem delovnem mestu.  

Delo policista se razlikuje od dela drugih drţavnih uradnikov in ostalih poklicev predvsem 

zaradi narave dela, saj je zakonodajalec dal policiji določene pravice, ki jih ostali drţavljani 

nimajo (Ţaberl, Čas in Klemenčič 2001). Specifičnost policijskega poklica se kaţe v tem, da 

so policisti pri svojem delu izpostavljeni precejšnjim nevarnostim, kot so hrup, napadi, 

moţnost okuţb, tveganja, ki izhajajo iz dotrajane in neustrezne opreme, poškodbe z oroţjem, 

izpostavljenost škodljivim plinom in param, temu je treba dodati še psihološke dejavnike 

tveganja, povezane s stresom in trpinčenjem ter specifično organizacijo dela (Konkolič, 

Vedenik in Lobnikar 2016, 29).  

Policisti so zaradi narave svojega dela izpostavljeni mnogim potencialnim tveganjem, ki so 

navedena v nadaljevanju. Zagotavljanje ustrezne varnosti in zdravja pri opravljanju nalog 

policistov je zato še posebej pomembno za zagotavljanje njihove uspešnosti in učinkovitosti. 

Moţnosti poškodb in zdravstvenih okvar so tako prisotne ţe pri vsakem postopku oziroma 

delu, ki ga opravlja policist, tako s strani strank kakor s strani delovnega okolja, saj je prav 

nepredvidljivost z druge strani vzrok za nujno in ustrezno usposobljenost policistov predvsem 

zaradi zagotavljanja lastne varnosti. Če je policist nenehno izpostavljen tveganjem, ki 

ogroţajo njegovo varnost, in je pod hudim stresom, se to kaţe na učinkovitosti njegovega 

dela. Drţava kot delodajalec je dolţna zagotoviti, da za svoje zaposlene poskrbi skladno z 

zakonom in s pravili. Policistom mora nuditi ustrezno varstvo oziroma zaščito in skrbeti za 

preventivo tako z dodatnimi usposabljanji kot tudi s pravnim varstvom. Le tako bodo lahko 

policisti dosledno in brezhibno opravljali svoj poklic. Če pa drţava zanemari navedene 

dejavnike in nič ne stori v tej smeri, se bodo slej ko prej poznale posledice tako na skupni kot 

tudi na nacionalni varnosti (Senčar 2011).  

Konkolič, Vedenik in Lobnikar (2016, 32–37) so škodljivosti in nevarnosti, ki so tudi 

upoštevane pri oceni tveganja za tipično delovno mesto policista, razdelili na: hrup, nevarne 

snovi, okuţbe pri delu, snovi ali delovno mesto z visoko ali nizko temperaturo, fizični napad, 

ionizirajoče sevanje, neionizirajoče sevanje, uniformiranost, eksplozija, napad sluţbene ţivali, 

poţar, izvajanja policijskih pooblastil, uporaba delovne opreme, uporaba osebne varovalne 

opreme, statična elektrika, delo na terenu, delo na višini ali v globini, delo na vodi, delo pod 

vodo, električni tok, oboroţitev, bremena, notranji in zunanji promet, pomanjkljivosti v zvezi 

z delovnimi in s pomoţnimi prostori, psihološki dejavniki, specifična organizacija dela, 

uporaba računalniške opreme in slikovnih zaslonov, statične telesne obremenitve, dinamične 

telesne obremenitve, senzorne vidne obremenitve, senzorne slušne obremenitve, jedrski, 

radiološki, biološki in kemični napad, terorizem, nevarne in druge nesreče.  
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Nevarnost policijskega poklica se kaţe ţe v opisu del in nalog policista. V zadnjih letih, od 

22. avgusta 2014, ko je nasilne smrti umrl litijski policist, so postali umori policistov vedno 

pogostejši. Absolutne varnosti ni mogoče zagotoviti, so pa ključna področja, ki vplivajo na 

varnost in zdravje policistov, in sicer oprema policistov, usposabljanje policistov in varnostni 

protokoli. Da bi policistom zagotovili ustrezno opremo, so v slovenski policiji nabavili nove 

neprebojne srajce, ki so bistveno laţje od zdajšnjih odsluţenih balističnih jopičev. Policistom 

se zagotavlja urjenje po verificiranih programih, kot sta program usposabljanja za izvajanje 

pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo, in program za vaje v streljanju. 

Varčevalni ukrepi med letoma 2011 in 2016 so zmanjšali kvoto vaj v streljanju, število ur za 

usposabljanje praktičnega postopka in samoobrambe pa se je prepolovilo. Razmere, v katerih 

so nasilne smrti umrli policisti, kaţejo na potrebo po varnostni zaostritvi rutinskih postopkov, 

v katerih so policisti najbolj ranljivi. Policisti v policiji delijo postopke z drţavljani na 

običajne, občutljive ter nevarne in so opredeljeni v standardih policijskih postopkov (Lovšin 

2016). 

Policist opravlja naloge s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. V 

posameznih primerih je ogroţeno tudi njegovo ţivljenje. Zaradi tega pri svojem delu 

uporablja zaščitna sredstva, opremo in različne pripomočke. Najučinkovitejši varovalni ukrep 

je dosledna uporaba znanj, veščin in spretnosti, ki jih je pridobil med šolanjem oziroma 

usposabljanjem. Praktična uporaba naučenega lahko bistveno zmanjša moţnost poškodbe 

(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2018). 

Na področju dejavnikov tveganja zaposlenih v policiji je bilo opravljenih ţe nekaj raziskav. 

Empirična raziskava o virih ogroţanja varnosti slovenskih policistov, ki je bila opravljena leta 

2014 (Konkolič, Vedenik in Lobnikar 2016), poskuša celovito zajeti vire ogroţanja policistov 

pri njihovem delu. Omenjena raziskava je nakazala, da se policisti še vedno počutijo ogroţene 

na delovnem mestu. Najbolj jih skrbijo okuţbe pri delu, slabi medsebojni odnosi na delovnem 

mestu ter nevarnosti, povezane z delovnimi prostori. Menimo, da je Policiji v zadnjih letih 

uspel korak naprej na vseh navedenih področjih dela. Na področju okuţb pri delu je 

delodajalec zagotovil proti vbodne rokavice in zaščitne srajce, na področju urejanja slabih 

medsebojnih odnosov je delodajalec poskrbel za ponavljajoče merjenje organizacijske klime v 

organizacijah. Prav tako se je izboljšala ergonomija dela, saj je organizacija poskrbela za nove 

stole, nova sluţbena vozila ter novo računalniško opremo. Hkrati se v zadnji letih pospešeno 

vlaga v izobraţevanje zaposlenih na področju obvladovanja stresa, izgorelosti na delovnem 

mestu in v ostala področja s podobno vsebino. Kljub temu rezultati kaţejo, da obstaja še 

veliko moţnosti za izboljšave. Prenova sistema je bila doslej praviloma spodbujena kot 

posledica nezadovoljstva zaposlenih, ki svojo nezadovoljstvo uveljavljajo s shodi in drugimi 

oblikami sindikalnega boja, ali kot posledica izgube ţivljenj zaposlenih pri opravljanju dela. 

Menimo, da je sprotno dopolnjevanje sistema varnosti in zdravja pri delu ter ustrezna 

promocija zdravja na delovnem mestu primernejši pristop k tej problematiki.  
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4.1 Stres  

Huselja (2009) navaja specifične dejavnike policijskega stresa, in sicer so to kompleksna 

vloga policista, teţavno prehajanje med sluţbo in domom oziroma prostim časom, 

nevsakdanji delovni čas in delo preko polnega delovnega časa, zaradi česar imajo policisti 

praviloma premalo časa za druţinsko ţivljenje, neustrezno nagrajevanje nadurnega dela, 

neustrezen ţivljenjski standard glede na delovne obremenitve, kompleksna vloga pri 

reševanju konfliktov, v kateri je policist pogosto razsodnik ali sodnik, ki se mora v nekaj 

sekundah odločiti na samem kraju. Med dejavnike stresa prišteva tudi premalo spodbude in 

aktivne podpore predstojnikov, karierni sistem, v katerem napredujejo neizkušeni sodelavci, 

napredovanje, ki ga policisti doţivljajo kot dokaj stresno predvsem zaradi soočenja z 

dodatnimi administrativnimi obremenitvami in zaradi občutkov necenjenosti svojega dela 

(Huselja 2009, po Umek in Areh 2009, 5), neprijetno delovno okolje zaradi vsebine dela 

policista, ki je kaznovalno usmerjeno, delo z rizičnimi skupinami prebivalstva (Huselja 2009, 

po Rusjan Ritmanič 2009) in delo z asocialnimi osebami, med katerimi so duševno motene 

osebe, alkoholiki, uţivalci prepovedanih drog, nasilneţi, teroristi, zaradi katerih je delo 

nepredvidljivo in predvsem nevarno, kar potrjujejo podatki o napadih na policiste. Nadaljnji 

dejavniki stresa so časovni pritisk, ki je prisoten v vsakodnevnih sluţbenih intervencijah, 

izpostavljenost groţnjam, ki so jih sami ali s svojimi druţinskimi člani deleţni zaradi 

zakonitega ukrepanja, obravnavanje tragičnih dogodkov s smrtjo, med katerimi so prometne 

nesreče, nesreče pri delu, samomori, sumljive smrti, umori, druţinsko nasilje, nasilje nad 

otroci, in nezmoţnost lastnega vplivanja na delo in odločanja o njem.  

Teţave dolgotrajnega doţivljanja stresa se kaţejo v mentalnih (negativne misli, teţave s 

koncentracijo, razdraţljivost, zdolgočasenost itd.) in telesnih simptomih (povišan krvni 

pritisk, hitrejše bitje srca, prebavne teţave, utrujenost, glavobol, razne bolečine itd.), ki lahko 

oslabijo posameznikovo zdravje. Izgorelost pa je lahko končna stopnja nenehnega stresa, saj 

se sčasoma izčrpajo vsi prilagoditveni mehanizmi (Pšeničny 2007) 

Ključno za obvladovanje posledic stresa je, ali je teţava stresne preobremenjenosti tako pri 

posameznikih kot pri ljudeh, ki so odgovorni za delo s človeškimi resursi v organizacijah, 

sploh prepoznan. Predvsem pa, ali obstajata ţelja in volja postaviti kontrolo stresa na 

»prioritetno listo ukrepov« tako na delovnem kot na zasebnem področju (Tušak, Zirnstein in 

Blatnik 2016).  

Vprašanje stresa na delovnem mestu in psihosocialnih tveganj so pomemben segment varnosti 

in zdravja pri delu, kar pomeni, da je skrb za varnost, zdravje in dobro počutje zaposlenih 

bistvenega pomena pri zmanjšanju stresa. V druţbi vlada prepričanje, da je stres teţava 

posameznikov in da je domena slednjih tudi, da jo odpravijo. Vendar ni tako, saj je ta 
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dejavnik odvisen predvsem od organizacije, v kateri posamezniki delujejo. Organizacije so 

delno odgovorne za zdravje zaposlenih in njihov uspeh. S primerno strategijo uvajanja 

varnosti in zdravja pri delu v poslovanje podjetja ter z ukrepi druţbene odgovornosti lahko 

delodajalci bistveno pripomorejo k zmanjšanju stresa na delovnem mestu. To pa predstavlja 

pomemben korak pri izboljšanju razmer v samem podjetju, kajti delavec, ki ni pod vplivom 

stresa, je produktivnejši in predstavlja dodano vrednost podjetja (Lipnik idr. 2012). 

Z bolj neposrednim, strateškim in sistematičnim pristopom uvajanja in vključevanja druţbene 

odgovornosti v poslovanje podjetij lahko delodajalci pričakujejo, da se bodo okrepile 

dejavnosti varnosti in zdravja na delovnem mestu in s tem obvladovanje stresa. Druţbeno 

odgovorno podjetje preskoči na višjo raven in s svojo etičnostjo dokazuje, da je zanj človeški 

kapital na samem vrhu lestvice prioritet, kar pomembno prispeva k lojalnosti zaposlenih ter k 

ugledu podjetja navzven (Lipnik idr. 2012). 

Opaţamo, da med dosedanjimi raziskavami ni takšne, ki bi posebej raziskala poststravmatsko 

motnjo policistov v Sloveniji. Menimo, da je to področje zelo pomembno, saj mnogi avtorji 

izpostavljajo, da so s posledicami te motnje zaradi narave dela najbolj izpostavljena poklica 

policista in vojaka. Novejše raziskave kaţejo, da ta motnja ni omejena zgolj na vojna stanja. 

Navsezadnje smo v zadnjem desetletju priča mnogih nasilnih smrti slovenskih policistov pri 

opravljanju dela in še mnogo več tistim, ki so se smrti za las izognili ali doţiveli smrt 

sodelavca. Ta motnja navsezadnje povzroča mnoge duševne zaplete in ocenjujemo, da 

posledice izjemno vplivajo na zdravje policistov, zato to področje predstavlja pomembno, a še 

vedno sivo polje raziskovanja v izbrani organizaciji.   

4.2 Izgorelost  

Izgorelost ali sindrom »burn out« se v literaturi pogosto povezuje s stresom, ki v osnovi 

pomeni zunanji pritisk oziroma obremenitev na določenem delovnem mestu (Newhouse 

2000). Iz navedenega je razvidno, da gre za dva različna pojava. Najočitnejša razlika med 

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

medtem ko se posameznik svojega stanja izgorelosti ne zaveda takoj. Izgorelost je kronično 

stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti, ki nastane zaradi dolgotrajnih neprimernih 

odnosov na delovnem mestu ali v zasebnem ţivljenju (Smith idr. 2007).  

Maslach in Leiter (2002) navajata in opisujeta več vzrokov za izgorelost, med drugim v prvi 

alineji vzrokov izpostavita, da se ljudje vedno bolj počutijo preobremenjene, saj morajo več 

dela opraviti v krajšem času in v vedno hitrejšem delovnem tempu. Gre za očiten pokazatelj 

izgorelosti, pri katerem organizacije zahtevajo vedno več oziroma preveč dela glede na čas, ki 

je na voljo. Navedeno se posledično manifestira v kakovosti dela, v vedno slabših medosebnih 

odnosih v posameznem kolektivu, hkrati sta inovativnost in kreativnost slabši.  
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Miklič Mikek in Urdih Lazar (2016, 308) opisujeta, da lahko zmanjšujemo tveganja 

preobremenjenosti na delovnem mestu, ki je eden izmed dejavnikov »izgorelosti, saj nam to 

veleva ţe Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja. Omenjeni 

pravilnik opredeljuje vsebino in moţne metode ocenjevanja tveganja. Opredelitev vrste in 

stopnje obremenitev ter določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma 

zmanjševanja tveganja sta bistveni za preprečevanje nastanka preobremenjenosti na delovnem 

mestu.  

Hkrati ima delodajalec v desetem členu Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih 

delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03, 124/06 in 43/11) moţnost napotiti delavce na druge 

usmerjene preventivne zdravstvene preglede pri zmanjšani delovni zmoţnosti, če obstaja sum 

bolezni.  

Področje izgorelosti v policiji so nekateri avtorji ţe obravnavali v svojih raziskavah. Majdar 

(2017) izpostavlja, da kljub psihološki pomoči, ki je zagotovljena na ravni policije, kot 

ključno za preprečitev izgorelosti avtorji raziskav navajajo pravilno organizacijo in 

razporeditev dela, da ne bi prihajalo do preobremenjenosti in podaljšanja delavnikov policistk 

in policistov. Majcenovič (2010) ugotavlja, da so izgorelosti najbolj izpostavljeni poklici, ki 

se ukvarjajo s pomočjo ljudem, in med njimi je tudi poklic policista. V sklepnem delu 

razprave navaja, da so za izgorelost zaposlenih deloma odgovorni tudi nadrejeni.  

Tako se porajajo vprašanja, ali so ukrepi, določeni z oceno tveganja, ustrezno opredeljeni in 

ali delujejo v praksi. Toda ali je dovolj, da zaposlene napotimo zgolj k svetovalcu oziroma 

strokovnjaku psihiatrične stroke? Raziskave (Tušak, Zirnstein in Blatnik 2016) kaţejo, da ni 

izvor izgorevanja samo v zaposlenem, ampak je tudi v okolju. Tako lahko hitro ugotovimo, da 

le obiski pri svetovalcu ali menjava delovnega mesta ali zaposlitve ne bodo izkoreninili 

izgorevanja. Pri reševanju te teţave se je namreč treba usmeriti tako na zaposlenega kot na 

delovno organizacijo. Samo s skupnimi močmi bo mogoče zmanjšati pojavnost izgorelosti na 

delovnem mestu in preprečiti hude posledice za posameznika, podjetje in za druţbo na 

splošno. Vedeti je treba, da ima v procesu okrevanja izjemno pomembno vlogo telesna 

dejavnost. Ta vpliva na zdravje neposredno in posredno preko dviga samopodobe in 

motivacije. Vendar je okrevanje običajno počasno in največkrat potrebujemo vsaj eno leto, da 

se telo regenerira.  

4.3 Neugoden delovni čas 

Po SURS (2016) pribliţno tretjina zaposlenih oseb opravlja izmensko delo. Zvečer delata 

skoraj dve od petih ţensk in polovica moških. Vsega skupaj dela petina delovno aktivnega 

prebivalstva ponoči, vendar je nočno delo mnogo bolj značilno za moške, saj takrat dela dobra 

četrtina vseh delovno aktivnih moških in petina delovno aktivnih ţensk.  
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Bilban (2013) navaja, da za nočno delo obstajajo omejeni dokazi za rakotvornost pri ljudeh in 

zadostni dokazi za rakotvornost pri poskusnih ţivalih ter trden dokaz, da enak mehanizem 

deluje tudi pri človeku. Avtor nadaljuje, da obstaja največje tveganje za razvoj raka na dojki. 

Izmensko delo poveča število spontanih splavov in zmanjša plodnost, zlasti ţensk, vpliva na 

motnjo menstrualnega ciklusa ter poveča tveganje za prezgodnji porod in nizko porodno teţo 

novorojenčka. 

Zaspanost, kronična utrujenost in fluktuacija pazljivosti in budnosti pri izmenskih delavcih so 

dejavniki, ki lahko povečajo frekvenco napak in ogrozijo varnost pri delu. Zaspanost, napake 

in nezgode imajo podobno 24-urno distribucijo. Okrog 60 % nezgod v industriji se v jutranji 

izmeni zgodi v prvi polovici izmene, v nočni izmeni pa v drugi polovici izmene. Pri 

izmenskih delavcih se tveganje za nezgodo izredno poveča po osmih urah dela. Relativno 

tveganje za nezgode raste v funkciji časa od zadnjega počitka, zato se zdi, da je lahko 12-urna 

nočna izmena s pogostejšimi delovnimi odmori varnejša kot krajša 8-urna, ki ima samo en 

odmor (Bilban 2013). 

Nobelova nagrada za fiziologijo in medicino dela je bila v letu 2017 podeljena trojici 

ameriških znanstvenikov (Jeffreyu Hallu, Michaelu Rosbashu in Michaelu Youngu) za 

odkrivanje mehanizmov, ki poganjajo (cirkadiano) uro telesa. V zadnjih letih se namreč vse 

bolj zavedamo, da so nekateri ljudje poklicno izpostavljeni motnjam cirkadianega ritma in da 

to lahko negativno vpliva na njihovo zdravje. Zdravstveno osebje na primer dela v več 

izmenah, prav tako delavci v nekaterih industrijskih obratih, posebna skupina je letalsko 

osebje na čezoceanskih letih, kjer so izpostavljeni kroničnemu premikanju ure. Pri  vseh teh 

skupinah zunanji ritem dneva in noči ni usklajen z notranjim ritmom, ki uravnava presnovne 

procese in izločanje hormonov. Telo se mora pri večizmenskem delu ves čas prilagajati novim 

dejavnikom iz okolja. Ker prilagoditev ni takojšnja, se na primer presnovni encimi lahko 

izločajo v času, ko hrane ni, izločeni hormoni pa nimajo na voljo ustreznih tarč. To povzroča 

presnovno neravnovesje, ki v kratkem časovnem obdobju sicer ni problematično, lahko pa 

postane dejavnik tveganja, če se ponavlja več let (Rozman 2017).  

Navedene podatke lahko smiselno prevedemo na področje izmenskega in nočnega dela v 

obravnavani policijski organizaciji, ki tako ni nobena izjema, saj policisti opravljajo delo 24 

ur na dan, sedem dni v tednu in vseh 365 dni v letu. Samoumevnost 24-urne policijske 

navzočnosti je pogojena z varovanjem ţivljenja in premoţenja ljudi. Kot navaja Huselja 

(2018), nočno delo negativno vpliva na psihofizično počutje, ruši notranje ravnovesje (motnje 

spanja, motnje zbranosti, slabše motorične sposobnosti, slabša komunikacija) in ovira 

delovanje homeostaze. Posledice so dolgoročne in se pokaţejo naknadno (zamenjava 

delovnega mesta, upokojitev). Utrujenost in zaspanost vplivata na presojo okoliščin, odločitev 

in tako na varnost policistov in strokovnost ter učinkovitost postopkov. Potrebni so ukrepi za 

zmanjšanje posledic nočnega dela, kot sta počitek in prehrana pred nočno izmeno, ukrepi za 

ohranjanje budnosti (telesna aktivnost), dvig budnosti pred odhodom domov ter regeneracija 
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po nočni izmeni. Ločimo dva temeljna ukrepa za izboljšanje negativnih vplivov nočnega dela, 

in sicer individualnega (prilagoditev počitka individualnim potrebam) in organizacijskega 

(bolj sistematično izmensko delo).  

Pogoji za opravljanje izmenskega dela so iz mednarodnih listin preneseni v slovenski pravni 

red in so zajeti predvsem v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, 

št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), 

podzakonskih aktih in drugih področnih zakonih. ZDR-1 v 155. členu navaja, da ima delavec, 

ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, v obdobju 24 ur 

pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur. 

4.4 Prehranjevalne navade in telesna dejavnost  

Ministrstvo za šolstvo in šport (2014) navaja, da je večina raziskav v zvezi s prehranjevalnimi 

navadami v Republiki Sloveniji prišla do ugotovitev, da se Slovenci prehranjujemo nezdravo.  

Ob naraščajoči epidemiji debelosti v razvitem svetu je treba upoštevati dejstvo, da je 

prehranjevanje samodejna, podzavestna navada, ki je pod močnim vplivom nekaterih 

dejavnikov iz okolja, kot so velikost ponujenih porcij, videz hrane, njena dostopnost in 

podobno (Cohen in Farley 2008).  

Ministrstvo za šolstvo in šport (2014) navaja, da telesna dejavnost pomembno vpliva tako na 

telesno kot duševno zdravje. Redna telesna dejavnost ugodno vpliva na srce, oţilje, dihala in 

mišice, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje samospoštovanje in 

samozavest, krepi imunski sistem, izboljšuje spanec, blaţi upadanje psihofizičnih in 

funkcionalnih sposobnosti telesa, pomaga pri vzpostavljanju socialnih interakcij in socialnih 

integracij in tako pomembno prispeva h kakovosti ţivljenja ljudi v vseh starostnih skupinah. 

Tako redna telesna dejavnost v vseh starostnih skupinah preprečuje nastanek in razvoj 

številnih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in oţilja, visok krvni tlak, 

sladkorno bolezen tipa 2, nekatere vrste raka, osteoporozo in tudi danes vse večja 

javnozdravstvena teţava– prekomerno telesno teţo in debelost. 

V povezavi s prehrano se opredeljuje tudi ţivljenjski slog ljudi, zato je treba v to razpravo 

dodati še ugotavljanje kajenja (vključno s pasivnim kajenjem) pri ljudeh, stres, fizično 

zahtevnost trenutnega rednega dela, aktivnosti v prostem času, telesno dejavnost in 

najpogostejše uporabljene oblike transporta. V elemente zdravega prehranjevanja spadajo 

ritem prehranjevanja, porazdelitev dnevnih potreb energijskega vnosa, sestava ţivil, način 

priprave hrane in način uţivanja hrane (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2009).  

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje iz leta 2015 

(ReNPPTDZ, Uradni list RS, št. 58/15) v priporočilih telesne dejavnosti za zdravje Svetovne 

zdravstvene organizacije navaja obseg in intenzivnost telesne dejavnosti za ohranjanje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
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oziroma izboljšanje zdravja. Tudi delovno mesto je primerno za spodbujanje telesne 

dejavnosti, saj je treba vzpostaviti kulturo telesne dejavnosti za krepitev zdravja med delom in 

zunaj delovnega časa ter razširiti programe telesne dejavnosti za krepitev zdravja v delovna 

okolja. Kot spodbudni element v delovnih organizacijah lahko sluţi tudi podporna skupina za 

izvajanje programa promocije zdravja, ki sodeluje z delodajalcem. Pomemben je namreč 

pozitiven odnos tako delodajalcev kot zaposlenih in njihovo zadostno poznavanje koristi 

zdravega ţivljenjskega sloga ter telesne dejavnosti tudi na delovnem mestu; treba je 

spodbujati zmanjševanje časa neprekinjenega sedenja, saj raziskave kaţejo, da je neprekinjen 

čas sedenja povezan z razvojem kronične nenalezljive bolezni. 

Ţe leta 2008 so bile pripravljene smernice zdravega prehranjevanja delavcev na delovnem 

mestu in kot praktični del smernic je bil pripravljen tudi Praktikum jedilnikov zdravega 

prehranjevanja delavcev na delovnem mestu. Slednji je namenjen ponudnikom hrane na 

delovnem mestu in odgovornim osebam v delovnih organizacijah. Osnovni namen smernic je 

z načrtovanjem in s pripravo uravnoteţenih in raznolikih obrokov izboljšati kakovost prehrane 

ter s tem delavcem zagotoviti zdravje in jim popestriti naporne delovnike ter okrepiti 

ozaveščenost zdravega prehranjevanja (Maučec Zakotnik idr. 2008).  

Telesna pripravljenost policista ni le priporočljiva, temveč nujna za dobro in učinkovito 

izvajanje policijskih pooblastil. Tako se ţe od kandidata za policista pričakujejo ustrezne 

telesne sposobnosti in so uvrščene v zbirni postopek za zaposlitev v policiji (Policija 2018a). 

V nadaljevanju, pri opravljanju policijskega dela, se telesna aktivnost policistov izvaja in 

hkrati preverja na mesečnih usposabljanjih v okviru praktične vadbe policijskih pooblastil in 

samoobrambe, ki jih izvajajo za to usposobljeni inštruktorji vadbe. Policisti zato večji del 

skrbi za redno telesno aktivnost nosijo sami, podobno kot pri prehrani. Zaposleni v policiji se 

v sluţbi prehranjujejo enkrat dnevno in so glede izbire prehrane prepuščeni svojim 

odločitvam. Včasih se zgodi, da zaradi delovnih obremenitev ostanejo brez dnevnega obroka 

oziroma ta obrok nadomesti hitro pripravljena prehrana ali celo izpuščene obroke nadomestijo 

pozno zvečer oziroma zjutraj (odvisno od izmene sluţbe), po sluţbi, ko telo prejme večino 

zauţitih kalorij pred spanjem. 

4.5 Uživanje tobačnih izdelkov in alkohola 

Škodljiva raba alkohola v Sloveniji, z vsemi svojimi posledicami, dolga desetletja predstavlja 

pomemben javnozdravstveni izziv. Poraba alkohola v Sloveniji upada, a je še vedno nad 

povprečjem regije Svetovne zdravstvene organizacije z najvišjo porabo alkohola na svetu. 

Druţbeni odnos do alkohola, velika dostopnost alkoholnih pijač in pivske navade prebivalcev 

ostajajo problematični. Različni kazalniki (npr. umrljivost zaradi alkoholu neposredno 

pripisljivih vzrokov, bolnišnične obravnave mladih zaradi akutne zastrupitve z alkoholom, 

opijanje) potrjujejo, da je problematika alkohola na tem področju nedvomno prisotna, da se 

povečuje in kliče po ukrepih, s katerimi bi jo lahko zajezili ali vsaj zmanjšali. Poskusi in 
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načini preprečevanja ter zmanjševanja posledic škodljive rabe alkohola in s tem doseganja 

boljšega zdravstvenega stanja prebivalstva so stalnica agende zdravstvenih politik v razvitih 

in osveščenih drţavah; izvajanje dokazano učinkovitih ukrepov alkoholne politike, usmerjene 

v omejevanje porabe alkohola, pa naj bi bilo prednostno, saj so taki sistemski ukrepi 

dokazano učinkoviti in tudi za drţavo pomenijo prihranek (Lovrenčič in Lovrenčič 2015).  

V Sloveniji sta alkohol in tobak med vodilnimi preprečljivimi vzroki za smrt in pomembnimi 

dejavniki tveganja za izgubljena zdrava leta ţivljenja ter za prezgodnjo smrt. Oba imata 

pomembne in resne posledice za zdravje. Začetek rabe alkohola in/ali tobaka je značilen za 

mladostnike in mlade odrasle, nato pa se zelo pogosto nadaljuje v obdobje odraslosti. Še 

posebej je raba alkohola in/ali tobaka škodljiva, kadar se prične zgodaj, se pojavlja redno in v 

kombinacijah z drugimi psihoaktivnimi snovmi (Zorko in Koprivnikar 2015).  

Uporaba tobaka in alkohola je med odraslimi prebivalci Slovenije razširjena. Opravljena je 

bila raziskava med ljudmi, starimi med 15 in 64 let, in ugotovljeno je bilo, da vsak četrti kadi 

tobak, vsak deseti pije alkoholne pijače v čezmernih količinah in da se je vsak drugi v 

zadnjem letu vsaj enkrat visoko tvegano opil (Koprivnikar idr. 2018).  

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO 2017) so prebivalci Evropske regije 

SZO, ki vključuje drţave EU, Norveško in Švico, največji porabniki alkohola na svetu, saj je 

poraba alkoholnih pijač v tej regiji dvakrat višja od svetovnega povprečja. Primerjava 

podatkov SZO glede registrirane porabe alkohola v obdobju 2003–2014 kaţe, da ima 

Slovenija višjo porabo alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca, starega najmanj 15 let 

in več, v primerjavi z Evropsko regijo SZO in tudi v primerjavi z EU (Nacionalni inštitut za 

javno zdravje 2017, po WHO 2017). 

Po deleţu kadilcev med prebivalci, starimi 15 let in več, se v letu 2014 s 24 % uvrščamo blizu 

povprečja deleţa kadilcev v 28 drţavah članicah Evropske unije. Med njimi o najvišjih 

deleţih poročajo iz Bolgarije (35 %) in Turčije (33 %), najniţjih iz Švedske (17 %) in 

Zdruţenega kraljestva (17 %). Razlike med drţavami izvirajo iz različnih izhodiščnih in 

kulturnih značilnosti, razlik v moči tobačne industrije in lobiranja, razlik v programih nadzora 

nad tobakom (zakonodaja) oziroma drugih programov/aktivnosti preprečevanja in opuščanja 

kajenja ter razlik v obsegu financiranja programov idr. Drţave z najniţjimi deleţi kadilcev 

imajo praviloma visoke cene tobačnih izdelkov in strogo zakonodajo na področju nadzora nad 

tobakom (Koprivnikar idr. 2018).  

O rakotvornih učinkih tobaka in alkohola navajata Lovrenčič in Lovrenčič (2015) ugotovitve  

Mednarodne agencije za raziskovanje raka (WHO International Agency for Research on 

Cancer 2004), ki alkohol, in sicer acetaldehid, etanol in alkoholne pijače, uvrščajo v 1. skupno 

snovi, ki so rakotvorne za človeka; v isto skupino je uvrščen tudi tobak. Izpostavljenost 

alkoholu predstavlja tveganje za nastanek nekaterih vrst rakavih obolenj: raka ustne votline in 

ţrela, grla in poţiralnika, raka jeter, debelega črevesja, danke in dojk, ki ga povezujejo 
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predvsem s čezmernim pitjem alkohola. Tveganje za nastanek raka je podobno za različne 

vrste alkoholnih pijač, saj se v vseh nahaja etanol, ki se v človeškem telesu spremeni v 

acetaldehid, ki je dokazano rakotvoren. 

Raziskave v slovenski policiji na področju zlorab alkohola in tobaka nismo zasledili, je pa to 

področje treba preučiti, saj kot kaţejo podatki SZO o registrirani porabi alkohola Slovencev 

nasploh in uporabi tobaka, obstajajo resni potenciali, da se teh nezdravih načinov (zloraba 

alkohola in tobaka) lajšanja simptomov stresa prekomerno posluţujejo tudi zaposleni v 

policiji.  

Študijo o zlorabah tobaka in alkohola med policisti so izvedli na japonskem nacionalnem 

inštitutu v sodelovanju z zdravstveno univerzo v Avstraliji in univerzo za naravno in duševno 

zdravje na Japonskem. Raziskava, ki vključuje nekatere prejšnje (predvsem ameriške) študije, 

opisuje, da se od policistov kot izvajalcev zakonov v druţbi nenehno pričakuje vzorno 

ravnanje (tudi v prostem času). Raziskava pokaţe, da policisti uţivajo alkohol in tobak v večji 

meri, kot je to znano za splošno populacijo. Pomembna vzročna dejavnika za takšno ravnanje 

sta poklicni stres in dejstvo, da so policisti redno izpostavljeni stresorjem, ki presegajo 

običajne človeške izkušnje splošne populacije. Ker policisti pri opravljanju dela doţivljajo 

nenehni stres, bi se morali posegi na področju zdravja v policiji osredotočiti na obvladovanje 

posledic stresa oziroma na njegovo zmanjšanje, in sicer tako na sistemski – institucionalni in 

individualni ravni. Primeri strategij za promocijo zdravja lahko vključujejo zmanjšanje nadur, 

skrbno organiziranje delovnih ur, racionalizacijo administrativnih postopkov in omogočanje 

počitka za delo v nočnem času. Ugotovljeno je bilo, da prekomerna poraba alkohola in tobaka 

med policisti pogosto izhaja iz potrebe po obvladovanju stresa, in da so zato potrebni ukrepi 

za zajezitev tovrstnih pojavov. Programi za soočanje z njimi bi se lahko izvajali v okviru 

svetovalnic, delavnic za izvajanje medosebne opore ali kot strokovno obravnavanje vsakega 

kritičnega incidenta posebej. Tovrstni programi lahko pomagajo prepoznati in v prihodnje 

preprečiti prekomerno porabo alkohola in tobaka. Aktivnosti druţenja policistov in odkritih 

pogovorov na to temo lahko sluţijo kot dejavnosti za zmanjševanje stresa in jih je treba 

spodbujati. Prav tako je bilo na podlagi te znanstvene raziskave predlagano spodbujanje 

druţabnih dogodkov policistov, kot je delovanje v športnih klubih in različne športne 

aktivnosti. Ugotovljeno je, da bi za dosego teh ciljev morali odgovorni v managementu 

nameniti več pozornosti poklicnemu zdravju policistov in organov pregona, saj so zaradi 

narave dela bistveno bolj izpostavljeni opisanim tveganjem kot ostala populacija (Derek idr. 

2005). 

Delodajalčeva odgovornost na področju obravnavane teme ni brezmejna. Za svoje zdravje je v 

največji meri odgovoren posameznik. Prehranjevalne navade, telesna dejavnost, uţivanje 

tobačnih in alkoholnih izdelkov spada med tista področja upravljanja z zdravjem, na katere 

ima posameznik največji vpliv. Če tem navadam dodamo še neenakomeren delovni čas ter 

stres, s katerim se policist vsakodnevno sooča na delovnem mestu, lahko dolgotrajnejše 
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izpostavljanje takšnim okoliščinam pripelje do neugodnih posledic na zdravje zaposlenih. 

Menimo, da je delodajalec dolţan zaposlenemu zagotavljati zakonsko določene pogoje dela 

na področju varnosti in zdravja pri delu, hkrati pa ga tudi seznaniti s tveganji in posledicami 

ravnanj, ki so praviloma v domeni zaposlenih. Takrat bomo lahko dejali, da je politika 

varnosti in zdravja v organizaciji ustrezna in da smo kot organizacija in posamezniki 

napredovali.  
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5 MANAGEMENT ZDRAVJA V POLICIJI 

V tem poglavju bomo najprej opredelili organiziranost policije, čemur bo sledil pregled 

normativne ureditve varnosti in zdravja v policiji. V naslednjih podpoglavjih bomo predstavili 

upravljanje z absentizmom ter vpliv kadrovskega gibanja na varnost in zdravje, predstavili 

bomo tudi ureditev psihološke pomoči in zaupništva, na koncu poglavja pa podali še primere 

dobrih praks. 

5.1 Organiziranost policije 

Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol, Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 

77/16 in 77/17) navaja, da policijo sestavljajo generalna policijska uprava, policijske uprave 

in območne policijske postaje, kar pomeni, da je organizirana trinivojsko (16. čl. ZODPol). 

Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo Generalne policijske uprave (17. čl. 

ZODPol).  

Policijska uprava je organizacijska enota policije, ustanovljena na določenem območju 

drţave. Policijske uprave, njihovo območje in sedeţ na predlog ministra predpiše vlada (23. 

čl. ZODPol). Policijsko upravo vodi direktor oziroma direktorica policijske uprave. Direktor 

policijske uprave je za svoje delo in za delo policijske uprave odgovoren generalnemu 

direktorju policije (24. čl. ZODPol). 

Policijska uprava opravlja naloge v notranjih organizacijskih enotah. Področne policijske 

postaje so notranje organizacijske enote policijske uprave, ki so ustanovljene za opravljanje 

nalog na določenem področju dela policije. Vodje notranjih organizacijskih enot policijske 

uprave so za svoje delo, stanje v enoti in delo enote odgovorni direktorju policijske uprave 

(25. čl. ZODPol). 

Območna policijska postaja je organizacijska enota policije, ustanovljena za neposredno 

opravljanje nalog policije na določenem območju policijske uprave (27. čl. ZODPol). 

Območno policijsko postajo vodi komandir oziroma komandirka. Komandir območne 

policijske postaje je za svoje delo, stanje na policijski postaji in delo policijske postaje 

odgovoren direktorju policijske uprave (28. čl. ZODPol). 

Policijska uprava (v nadaljevanju PU) Celje je ena izmed osmih policijskih uprav. Podrobneje 

je predstavljena zato, ker smo kvalitativno raziskavo omejili na PU Celje. Policijsko upravo 

vodi g. Joţe Senica, ki je za svoje delo in za delo policijske uprave odgovoren generalnemu 

direktorju policije. Člane oţjega strokovnega kolegija direktorja PU Celje sestavljajo vodja 

Sluţbe direktorja, vodja Sektorja uniformirane policije, vodja Sektorja kriminalistične 

policije, vodja Operativno-komunikacijskega centra in vodja Sluţbe za operativno podporo. 
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Območje PU Celje meji z območji PU Ljubljana, PU Novo mesto in PU Maribor (Policija 

2018b).  

 

Slika 2: Policijske uprave 

Vir: Policija 2018b. 

5.2 Zdravje in varnost v policiji 

Za zdravstveno varstvo zaposlenih v policiji je poskrbljeno tako, da se izvajajo obveznosti 

delodajalca po ZVZD-1 in se na podlagi teh določb izvajajo naloge varnosti pri delu, in sicer 

varnost in zdravje pri delu, varstvo pred poţarom in varstvo pred ionizirajočimi sevanji. 

Izvajajo se ukrepi za zagotovitev prve pomoči, in sicer tako, da se zagotavljata predpisan 

material in oprema za prvo pomoč, da se usposobi ustrezno število zaposlenih za izvajanje 

prve pomoči, da se zagotovi zdravstvena zaščita za specifične potrebe policije. Vsekakor se na 

delovnem mestu izvaja promocija zdravja v smislu spodbujanja in ohranjanje telesnega ter 

duševnega zdravja zaposlenih, kar je skupna skrb delavcev in delodajalcev v smislu 

zgodnjega prepoznavanja dejavnikov tveganja za zdravje zaposlenih (Sehur 2018).  

Na področju varnosti in zdravja pri delu v policiji so vzpostavljeni sistem medsebojnega 

obveščanja v smislu informiranja vseh zaposlenih preko vodij notranjih organizacijskih enot, 

sistem uveljavljanja interesov zaposlenih skladno z ureditvijo uveljavljanja pravic in 

obveznosti iz delovnih razmerij ter sistem uresničevanje socialnega partnerstva preko 

reprezentativnih sindikatov. Visoka raven varnosti in zdravja pri delu se tako dosega preko 

učinkovitega pretoka informacij, medsebojnega sodelovanja, prevzemanja svojega deleţa 

odgovornosti in skupnega reševanja teţav ter iskanja skupnih rešitev. Tudi v policiji je bila 

izdelana celovita ocena tveganja, ki se izvaja redno in sproti in omogoča pripravo ter sprejem 

dodatnih ukrepov in navodil v ločenih dokumentih (Sehur 2018). 
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Izjava o varnosti z oceno tveganja je bila izdelana na podlagi normativnih določb, predvsem 

pa identifikacije nevarnosti in ocene tveganja na delovnih mestih, preprečevanja oziroma 

zmanjševanja tveganj za poškodbe ali zdravstvene okvare pri delu, določitve odgovornih oseb 

in ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter stalnega izboljševanja ravni 

kakovosti in zdravja pri delu (tretja delna revizija izjave je bila objavljena junija 2010). 

Načrtovanje ukrepov, evidentiranje ugotovljenih nevarnosti in pomanjkljivosti ter ustrezno 

ukrepanje so stalna naloga odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu ter so sestavni del 

managementa varnosti in zdravja pri delu. Učinkovito, strokovno in kakovostno opravljanje 

dela, delovnih postopkov in nalog je v veliki meri odvisno tudi od ustrezne ravni 

zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu (Turk 2018).  

Na področju kulture varnosti in zdravja na delovnem mestu je pomembna vloga vodij, zlasti 

na področju spodbujanja zdravja svojih sodelavcev. Vodje se lahko tega področja lotijo bodisi 

neposredno s komunikacijo o temah, povezanih z zdravjem, upoštevanjem zaposlenih, 

empatijo in vzpostavljanjem kulture, naklonjene zdravju, bodisi posredno s spremembo 

delovnih pogojev za podporo zdravim delovnim mestom, ki jih zaposleni doţivljajo kot 

pozitivno spodbudo zdravju (Veingerl Čič 2018). 

5.3 Normativna ureditev varnosti in zdravja v policiji 

Področje varstva pri delu in zdravja policistov v Republiki Sloveniji je v velikem delu urejeno 

v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji. Po tem zakonu je delodajalec zaposlenim 

policistom med drugim dolţan omogočiti pravno varstvo, psihološko pomoč in psihološko 

podporo, zagotavlja se varovanje ogroţenih usluţbencev policije, varnost in zdravje pri delu 

ter varstvo pred poţarom, ustanovitev zdravstvene komisije, omogoča se nezgodno 

zavarovanje policistov, določi se poškodba pri delu in z njo povezano nadomestilo ter 

posebna odškodnina, usluţbencem policije se dodelijo sluţbena stanovanja in upokojenim 

policistom se omogoči koriščenje počitniških zmogljivosti. 

Ob sodelovanju civilne javnosti, resornega ministrstva, informacijskega pooblaščenca, varuha 

človekovih pravic in nevladnih organizacij je v Sloveniji nastala Novela zakona o nalogah in 

pooblastilih policije (ZNPPol-A, Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 in 10/17). Novela zakona je 

pričela veljati 14. marca 2017, njegova implementacija pa je tudi posledica povečanih 

napadov na policiste s ciljem zagotavljanja njihove večje varnosti. Med pomembnejšimi 

novostmi zakona na področju varnosti in zdravja policistov spadajo uvedba novega prisilnega 

sredstva (električni paralizator), uporaba vojaškega oroţja (teroristični napadi), uporaba 

brezpilotnih zrakoplovov (droni), zaostreni ukrepi policije v zvezi z nasiljem na športnih 

prireditvah in uporaba radarskih sistemov za detekcijo navzočnosti oziroma premikov skozi 

stene.  
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Med temeljna akta na področju varnosti in zdravja pri delu štejemo Izjavo o varnosti z oceno 

tveganja Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ), katere sestavni del je 

določitev ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja tveganja, in Kolektivno 

pogodbo za policiste. V slednji je urejen delovni čas, letni dopust glede na pogoje dela in 

medsebojno obveščanje ter skupno posvetovanje delodajalca in sindikalnih predstavnikov na 

področju varstva in zdravja pri delu. Poleg omenjenih aktov, Zakona o organiziranosti in delu 

v policiji ter Zakona o nalogah in pooblastilih policije to področje urejajo številni splošni in 

interni predpisi (akti s področja izpopolnjevanja in usposabljanja v ministrstvu in policiji), 

akti policije (ki vsebujejo določbe o varnem delu policistov), akti o notranji organizaciji, 

sistemizaciji delovnih mest in nazivih v ministrstvu in organih v sestavi, interni akti o 

tipizaciji in sistemizaciji materialno-tehničnih sredstev in opreme, navodilo za varno delo z 

delovno opremo in s sredstvi za delo itd. Med pravilniki velja izpostaviti Pravilnik o 

preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, ki določa vrsto, obseg in vsebino preventivnih 

zdravstvenih pregledov. 

Med splošnimi predpisi je treba upoštevati Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in 

zdravja pri delu 2018–2027, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred 

poţarom, Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, Zakon o zdravstveni 

dejavnosti, Zakon o nalezljivih boleznih, Zakon o zdravilih, Zakon o oroţju, Zakon o 

eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih 

izdelkov, Zakon o kemikalijah itd. (Pečjak in Rudeţ 2018).  

Med pomembnejše interne predpise sodijo Navodilo o načinu prijave poškodbe pri delu v 

MNZ, Navodilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji v MNZ, Navodilo o preventivnih 

zdravstvenih pregledih javnih usluţbencev MNZ, Navodilo o ukrepih in postopku 

ugotavljanja prisotnosti alkohola ali prepovedanih drog v MNZ, Pravilnik o ukrepih za 

zagotavljanje varnosti v prostorih s sredstvi oboroţitve, Skupni poţarni red v MNZ itd. 

(Pečjak in Rudeţ 2018).  

5.4 Upravljanje z absentizmom 

Število poškodb pri delu zaposlenih v MNZ upada vse od leta 2007 (razen leta 2014, ko je 

zaznan manjši porast), kar je posledica vlaganj v zaščitna sredstva zaposlenih in dajanja 

poudarka na izobraţevanje in usposabljanje na različne teme s področja varnosti in zdravja pri 

delu. Tako je število poškodb pri delu od leta 2007 (obravnavanih 591 poškodb pri delu) v 

desetih letih upadlo kar za 59 %,  saj je bilo leta 2017 zaznanih 246 poškodb pri delu. Spodnja 

slika prikazuje natančne podatke o številu poškodb pri delu med letoma 2007 in 2017 (Pečjak 

in Rudeţ 2018).  
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Slika 3: Število poškodb pri delu v MNZ med letoma 2007 in 2017 

Vir: Pečjak in Rudeţ 2018. 

Število bolniških odsotnosti zaposlenih v MNZ v nasprotju s poškodbami pri delu ne upada, 

temveč od leta 2000 narašča. Tako je odstotek bolniških odsotnosti leta 2000 znašal 4,6 %, 

medtem ko najvišji porast števila bolniških odsotnosti zaznamo v letu 2004 (6,4 %) in leta 

2008 (6,3 %) in je nazadnje, leta 2017, znašal 5,27 %. Iz spodnje slike so razvidni podatki o 

gibanju odstotka bolniških odsotnosti med letoma 2000 in 2017 v MNZ (Pečjak in Rudeţ 

2018).  

 

Slika 4: Bolniška odsotnost (stalež) v MNZ med letoma 2000 in 2017 

Vir: Pečjak in Rudeţ 2018. 

Število izgubljenih delovnih dni v letu zaradi bolniških in porodniških odsotnosti, nege ter 

očetovskega dopusta zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve od leta 2007 narašča. Če je 

bilo število izgubljenih delovnih dni v letu zaradi navedenih dejavnikov leta 2007 manj kot 

14.000, je število izgubljenih delovnih dni leta 2017 naraslo na čez 18.000. Iz spodnje slike so 

razvidni podatki o gibanju bolniških odsotnosti, porodniške, nege in očetovskega dopusta med 

letoma 2007 in 2017 glede na število delovnih dni v MNZ (Rudeţ 2018).  
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Slika 5: Bolniške, porodniške, nega, očetovski dopust 2007–2017 

Vir: Rudeţ 2018. 

Število izgubljenih delovnih dni je največ (nad 10.000 delovnih dni v letu) zaradi bolniške 

odsotnosti (bolezen) in od leta 2014 število teh odsotnosti znova narašča. Vseskozi se 

povečuje število bolniških odsotnosti zaradi nege druţinskega člana in bolniške zaradi 

spremstva.  Število nezgod na poti na delo pa je leta 2017 znova upadlo. Iz spodnje slike so 

razvidni podatki o razlogih odsotnosti med letoma 2007 in 2017 glede na število delovnih dni 

v MNZ (Rudeţ 2018).  

 

Slika 6: Bolniške, porodniške, nega, očetovski dopust 2007–2017 

Vir: Rudeţ 2018. 

Pri upravljanju z absentizmom je bilo v tem podpoglavju ugotovljeno, da je število bolniških 

odsotnosti leta 2017 večje kot leta 2007 in od leta 2014 znova narašča, posledično narašča  

število izgubljenih delovnih dni. Med obravnavanimi dejavniki odsotnosti prevladuje bolniška 
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odsotnost zaradi bolezni, medtem ko bolniška odsotnost zaradi nege druţinskega člana in 

zagotavljanja spremstva naraščata počasi, a vztrajno. Ugoden je podatek o številu poškodb pri 

delu zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve, ki upada vse od leta 2007 in je v letu 2017 

(primerjalno z 2007) upadel za 59 %. 

5.5 Vpliv kadrovskega gibanja na varnost in zdravje  

Število zaposlenih v policiji je leta 2007 znašalo 9.490 oseb, medtem ko je leta 2014 padlo na 

8.074 zaposlenih in je aprila 2018 znašalo 8.151 zaposlenih. Tako je bilo aprila 2018 v policiji 

zaposlenih 15 % manj oseb kot leta 2007. Bistveni del kadrovskega deficita v slovenski 

policiji so povzročile gospodarska kriza v Sloveniji in njene posledice (varčevalni ukrepi in 

prepoved zaposlovanja). Spodnji grafikon natančno prikazuje število zaposlitev v policiji med 

letoma 2007 in 2018 (Pečjak in Rudeţ 2018).  

 

Slika 7: Zaposlitev v policiji 2007–2018 

Vir: Pečjak in Rudeţ 2018. 

Največji deleţ števila odhodov od leta 2007 do leta 2017 predstavlja upokojitev (1.793). 

Sledita sporazumna odpoved delovnega razmerja (1.160)  in premestitev v drug organ (501). 

Ostali razlogi se vrstijo v naslednjem zaporedju: izredna odpoved (159), smrt (99), invalidska 

upokojitev (50), mirovanje pravic (49), neopravljeno izobraţevanje ali usposabljanje (27), 

nastop funkcije (1), prenehanje funkcije (1) in suspenz pogodbe (1). Spodnja slika prikazuje 

skupno število odhodov med letoma 2007 in 2017 (Rudeţ 2018).   
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Slika 8: Odhodi skupaj 2007–2017 

Vir: Rudeţ 2018. 

Med razlogi za odhod iz policije med letoma 2007 in 2017 so največja nihanja zaznana pri 

treh dejavnikih, in sicer premestitvi v drug organ med letoma 2008 in 2010, pri sporazumni 

odpovedi delovnega razmerja (leta 2008 je bilo takšnih odpovedi 250) in pri upokojitvi. Ostali 

dejavniki se niso spreminjali v tako izraziti dinamiki. Spodnja slika prikazuje število odhodov 

glede na razlog odhoda med letoma 2007 in 2017 (Rudeţ 2018).  
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Slika 9: Razlog odhoda 2007–2017 

Vir: Rudeţ 2018. 

Povprečna starost ob upokojitvi zaposlenih v policiji vse od leta 2008, ko je znašala 51 let, 

vztrajno narašča in je leta 2016 znašala 56 let, leta 2017 pa 55 let. Povprečna starost 

zaposlenih v policiji narašča in je bila leta 2008 31 let, leta 2017 pa ţe 42 let. Spodnji 

grafikon prikazuje povprečno starost ob upokojitvi in povprečno starost zaposlenih v policiji 

med letoma 2007 in 2017 (Rudeţ 2018). 

 

Slika 10: Povprečna starost zaposlenih in ob upokojitvi 

Vir: Rudeţ 2018. 
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Kadrovsko gibanje vpliva na varnost in zdravje pri delu. V tem poglavju je bilo ugotovljeno, 

da je število zaposlitev v policiji doseglo najniţjo točko leta 2014, ko je upadlo na 8.074 

zaposlenih, medtem ko je še leta 2007 znašalo 9.490 oseb. Aprila 2018 je bilo v policiji 

zaposlenih kar 15 % manj oseb kot leta 2007. Tudi povprečna starost zaposlenih v policiji je 

še leta 2008 znašala 31 let, medtem ko je bila leta 2017 ţe 42 let.  

Evropski delavci se starajo, enako velja za slovenske zaposlene,  zato za prihodnost 

predstavlja velik izziv prizadevanje za vzdrţno delovno okolje. Starejši delavci so bolj 

izpostavljeni nekaterim tveganjem na delovnem mestu. Demografske spremembe 

organizacijam prinašajo izzive in priloţnosti. Ljudje s staranjem pridobivajo nove izkušnje, 

znanja in spretnosti, hkrati pa postajajo vse bolj občutljivi za nevarnosti, povezane z delom. 

Vse več imajo tudi zdravstvenih teţav (Rudeţ 2018).  

Kot navaja Rudeţ (2018), demografske spremembe v Sloveniji vplivajo na dvig povprečne 

starosti zaposlenih v policiji in hkrati na večjo starost ob upokojitvi ter so zato zahteve po 

varnem in zdravem delovnem okolju toliko bolj potrebne. Izzivi za prihodnost so pokazali, da 

bodo potrebni organizacijske spremembe, ustrezno kadrovsko načrtovanje in prilagojena 

organizacija dela ter vlaganje v zaposlene, projekte, sredstva in opremo za varno in zdravo 

delovno okolje. Zaradi daljše delovne aktivnosti bodo delavci dlje časa izpostavljeni 

nevarnostnim pri delu in se je za preprečitev povečanja poklicnih bolezni in bolezni, 

povezanih z delom, ves čas poklicnega ţivljenja treba osredotočati na ustvarjanje varnih in 

zdravih delovnih mest. Koncept vzdrţnega delovnega ţivljenja naj omogoča, da delavci 

delajo dlje in zdravi dočakajo upokojitev, da se delovna mesta in organizacija dela prilagodijo 

demografskim in podnebnim spremembam ter tehnologiji. Dejavnosti delodajalcev naj se 

spodbujajo v smeri krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev, varnosti in zdravja pri 

delu ter laţjega usklajevanja dela in skrbstvenih obveznosti. 

Kadrovska podhranjenost v policiji prinaša številne nevšečnosti, med katerimi sta tudi slabi 

medsebojni odnosi na delovnem mestu ter izgorelost. Nezadovoljstvo zaposlenih s kadrovsko 

podhranjenostjo ter odsotnostjo statusa, ki si ga policisti zasluţijo glede na naloge, 

odgovornost ter nevarnost, s katero se vsakodnevno soočajo, se čedalje pogosteje odraţa v 

mnogih javnih izraţanjih in nenehnem sindikalnem boju. Kadrovsko podhranjenost je mogoče 

obvladovati z ustrezno reorganizacijo dela, saj dotoka novega kadra, ki bi pokrival odhode 

zaposlenih, ni na vidiku. Menimo, da se mora kadrovska podhranjenost v policiji rešiti 

nemudoma, sicer bodo posledice na zdravje zaposlenih zaradi preobremenjenosti tako hude, 

da bosta fluktuacija in absentizem v policiji postala neobvladljiva.  

5.6 Ureditev psihološke pomoči in zaupništva  

Na stres na delovnem mestu policistov vplivajo bodisi psihosocialni dejavniki, kot so 

priprava, organizacija in upravljanje dela, visoka zahtevnost dela in neustrezno vodenje 
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delovnega mesta, trpinčenje in nasilje pri delu, bodisi fizični dejavniki, kot sta hrup in 

temperatura. V prihodnje je treba še več pozornosti nameniti preprečevanju razmer, ki 

privedejo do izpostavljenosti stresu v zvezi z delom, pa tudi drugim oblikam psihosocialnih 

tveganj pri delu, kot so oblike trpinčenja in nadlegovanja ter psihičnega in fizičnega nasilja na 

delovnem mestu (Pečjak in Rudeţ 2018).  

Psihologi, zaposleni v policiji in na MNZ, od 1. 12. 2009, izvajajo 24-urno interventno 

psihološka pomoč zaposlenim v MNZ.  Zakon o organiziranosti in delu v policiji v 65. členu 

usluţbencem policije ureja psihološko pomoč in psihološko podporo. To področje konkretno 

ureja Pravilnik o psihološki pomoči in psihološki podpori usluţbencem policije. Oblike 

psihološke pomoči so krizna intervencija, razbremenilni razgovor, psihološko svetovanje, 

psihoterapija in druge oblike, skladne s psihološko stroko. V septembru 2013 je policija 

usposobila in aktivirala 14 policijskih zaupnikov, medtem ko je bilo v  mesecu maju 2018 v 

policiji aktivnih 13 zaupnikov in 10 kandidatov za zaupnike. Policijski zaupnik nudi 

usluţbencem policije ob duševni stiski (ki je posledica dogodkov iz 3. člena Pravilnika o 

psihološki pomoči in psihološki podpori usluţbencem policije) psihološko podporo v obliki 

svetovanja ali razbremenilnega razgovora (Planinec in Savić 2018).  

Policija zagotavlja strokovno psihološko pomoč in psihološko podporo usluţbencem policije 

ob hujših psihičnih obremenitvah pri opravljanju nalog policije in drugih dogodkih, ki 

vplivajo na opravljanje nalog policije, ter udeleţbo v programih, namenjenih obvladovanju 

psihičnih obremenitev (1. odstavek 65. člena ZODPol).  

Psihološko pomoč in podporo iz prejšnjega odstavka lahko policija zagotovi tudi oţjim 

druţinskim članom usluţbenca policije (2. odstavek 65. člena ZODPol). 

Število posredovanj psihologov in zaupnikov od leta 2013 narašča in jih je leta 2013 skupaj 

znašalo 120, medtem ko je leta 2017 število posredovanj naraslo za 50 % (primerjano z letom 

2013) in jih je bilo ţe 237. Zaposleni v policiji so v letu 2017 največkrat potrebovali pomoč 

ali podporo psihologov zaradi druţinskih teţav ali teţav v partnerskem odnosu (75 primerov), 

zaradi organizacije dela ali medosebnih odnosov na delovnem mestu (61 primerov) in suma 

na odvisnost od alkohola, drog ter iger na srečo (42 primerov). Spodnja tabela prikazuje 

število posredovanj psihologov in zaupnikov v policiji med letoma 2013 in 2017 (Planinec in 

Savić 2018).  
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Preglednica 1: Število posredovanj psihologov in zaupnikov med letoma 2013 in 2017 

    2013 2014 2015 2016 2017 

1. Druţinske teţave ali teţave v partnerskem odnosu 28 53 59 65 75 

2. Samomorilna ogroţenost – poskus, groţnja 0 6 2 0 1 

3. Sum na duševno bolezen – znaki, simptomi, sprememba vedenja 4 4 5 6 1 

4. Stanje po travmatičnem dogodku, povezanim z opravljanjem dela 6 11 9 22 8 

5. Psih. pomoč JU, druţ. članom v primeru nenadne smrti ali bolezni 15 19 20 11 18 

6. Stres zaradi organizacije dela ter medosebnih odnosov na del. mestu 40 77 57 52 61 

7. Policist v disciplinskem ali kazenskem postopku 6 14 33 15 2 

8. Sum na odvisnost – alkohol, droge, igre na srečo 15 15 21 18 42 

9. Stanje po travmatičnem dogodku, ki ni povezan z delom 1 9 3 5 4 

10. Percepcija mobinga 0 21 8 2 7 

11. Drugo – napišite oziroma obrazloţite v rubriki 5 13 22 13 19 

  SKUPAJ 120 242 239 209 238 

Vir: Planinec in Savić 2018. 

Psihološka pomoč in podpora ter policijsko zaupništvo v policiji predstavljajo pomemben 

korak k bolj zdravim delovnim razmeram. Število posredovanj psihologov in zaupnikov je od 

leta 2013 naraslo za kar 50 %. Največ posredovanj je bilo potrebnih zaradi druţinskih teţav 

ali teţav v partnerskem odnosu in zaradi stresa pri organizaciji dela ali delovnih odnosov. 

Tudi število posredovanj zaradi suma odvisnosti od alkohola, drog oziroma iger na srečo ni 

zanemarljivo, saj se nahaja na tretjem mestu po pogostosti posredovanja. Slednje lahko tudi 

pomeni, da iskanje pomoči v policiji ni več tabu kot pred leti in jo glede na naravo in 

specifičnost policijskega dela slej ali prej potrebuje vsakdo, ne glede na delo, ki ga opravlja.   

Z ureditvijo psihološke pomoči in zaupništva v slovenski policiji je doseţena ustrezna raven 

na področju pomoči zaposlenim, ki se soočajo z duševnimi in drugimi oblikami stisk. Veseli 

nas, da iskanje tovrstnih oblik pomoči ne pomeni več stigmatizacijo zaposlenih. Vseeno 

izkušnje psihologov kaţejo, da zaposleni še vedno ne koristijo teh vrst pomoči vsakokrat, ko 

bi bilo to potrebno. Če so posledice na zdravju ţe tako močne, da zahtevajo daljšo odsotnost z 

dela, je lahko takšna pomoč neuspešna. Nesprejemljivo je tudi brezbriţnost vodstva, ki se ne 

odzove ob morebitnih obsojanjih ali celo zaničevanjih iskalcev tovrstnih pomoči s strani 

sodelavcev. 

5.7 Primeri dobrih praks 

Delodajalec izvaja mnoge aktivnosti na področju zdravja na delovnem mestu policista. Ker je 

teh aktivnosti res veliko, se bomo osredotočili zgolj na nekatere. Aktivnosti kot primeri dobrih 

praks na področju zagotavljanja zdravja in promocije zdravja zaposlenih v policiji se kaţejo v 

obdobnem merjenju organizacijske klime (vprašalniki in rezultati), v spodbujanju športnih 

aktivnosti (policijske igre), spodbujanju k udeleţbi na različne športne dogodke (športni 
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turnirji, druţabni dogodki s pohodi, sindikalne igre), v organiziranju izobraţevanj na temo 

večje varnosti in zdravja policistov (izobraţevanje na področju obravnave dobrih praks in 

upravičenih pritoţbenih razlogov), v obveznih usposabljanjih v okvirju policijskih postopkov 

in samoobrambe, v obveznih predavanjih na različne teme o zdravju (predavanja o alkoholu 

in laţni solidarnosti, o izgorelosti), prostovoljnih delavnicah (komunikacija, stres), 

spodbujanju na okroglih mizah v lokalnih skupnostih na temo zdravja (uporaba defibrilatorja), 

spodbujanju k udeleţbi na konferencah (konferenca o zdravju – Brdo pri Kranju 2018), 

spodbujanju k usmerjenosti v dobre prakse (primer dobre prakse Policijske uprave Murska 

Sobote – Zdrava delovna mesta za vse generacije), v izvajanju projektov in spodbujanju k 

udeleţbi v njih (projekt ODA), izvajanju rednih zdravniških pregledov, nakupov lastnega 

reševalnega (policijskega) vozila, omogočanju izvedbe predavanj sindikatov na temo zdravja 

(ozaveščanje policistov na različnih področjih policijskega dela glede vplivov na zdravje), v 

intenzivnih nakupih zaščitnih sredstev za zaposlene v policiji (zaščitne srajce, nova vozila) in 

v omogočanja raziskovanj na temo varnosti in zdravja v policiji. V nadaljevanju bomo 

podrobneje opisali nekatere primere dobrih praks promocije zdravja v policiji.  

Kot primer dobre prakse, ki je med drugim prejel priznanje na natečaju »Premik naprej« za 

projekt »Dvig varnostne ter zdravstvene kulture zaposlenih na PU Murska Sobota« Fakultete 

za upravo, priznanje za najboljšo prakso na področju varnosti in zdravja pri delu v okviru 

kampanje »Zdravo delovno okolje 2016 – 2017« Ministrstva za delo, druţino, socialne zadeve 

in enake moţnosti in še pohvalno priznanje za primer dobre prakse na področju varnosti in 

zdravja pri delu v okviru Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu »Zdravo delovno 

okolje 2016«, ţelimo izpostaviti projekt Dvig varnostne ter zdravstvene kulture zaposlenih na 

PU Murska Sobota. Projekta se je lotila delovna skupina in v okviru projekta zagotovila 

informacijske točke na temo promocija zdravja po policijskih enotah in objave na intranetu na 

temo promocije zdravja. Za zaposlene so bile organizirane delavnice na temo »Stres na 

delovnem mestu«, »Pravilno izvajanje vaj za moč celega telesa«, »Pravilno sedenje ter aktivni 

delovni odmori med sedenjem« in delavnice na temo »Alkohol in rehabilitacija«, organizirala 

meritve dejavnikov zdravstvenega tveganja (npr. meritve krvnega tlaka), izvedla predavanja 

in praktično izvedbo na temo »Zdrav način ţivljenja, Nalezljive in nenalezljive bolezni, 

Zdrava hrana in zdrave prehranjevalne navade«, organizirala je tudi pohode za strokovno-

tehnično osebje in policiste. Pri izvedbi projektov je delovna skupina sodelovala z zunanjimi 

socialnimi partnerji (NIJZ), se soudeleţila prireditve od Svetovnem dnevu zdravja v 

Iţakovcih, se udeleţila 4. mednarodnega simpozija »O zdravem ţivljenjskem slogu«, 

seminarja »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega 

delovnega okolja«; prisotna je bila tudi na športnih igrah v Odrancih s predstavitvijo 

programov SVIT, ZORA in DORA. Organizirala je test hitre hoje, razstavo »Ţivimo zdravo«, 

tekmovanje zaposlenih o pripravi zdravih jedi, vsem zaposlenim razdelila promocijski 

material s področja varnosti in zdravja pri delu. V okviru projekta so v menzi uvedli zdrave 

malice, od katerih ima osem malic certifikat »Zdrava izbira«, in se pridruţili Iniciativi za 

zdrava delovna mesta v sklopu projekta »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet« ter s 
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tem postali ena od organizacij v Sloveniji, ki s svojo politiko vodenja stremijo k zagotavljanju 

zdravih delovnih mest (Vedenik 2018).  

Drugi primer dobre prakse pa je projekt ODA (Očetje in delodajalci v akciji), ki je zajemal 

izzive usklajevanja delovnega in zasebnega ţivljenja za zaposlene očete v policiji in ga je 

odobrilo MNZ. Projekt se je pričel 19. 1. 2016 in je trajal šest mesecev. Vsi vključeni očetje, 

zaposleni v policiji, so bili z njim zadovoljni. Ugotovljeno je bilo, da s koriščenjem ukrepov 

niso pridobili samo očetje, ampak tudi njihove druţine. Hkrati se je pokazalo, da lahko 

uvajanje ukrepov za usklajevanje dela in druţine prinese samo pozitivne izkušnje tako za 

delavca kot za delodajalca (Frelih in Planinec 2018).  

Naslednji primer dobre prakse je organizacija prve mednarodne konference, med 29. in 30. 

majem 2018, na temo Varna in zdrava delovna mesta, ki jo je organiziralo Ministrstva za 

delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti. Na konferenci so bila obravnavana vsa 

pomembnejša področja zdravja zaposlenih v policiji in predstavljene izkušnje nekaterih tujih 

policij. 

Izpostaviti pa je treba tudi aktivnosti Adila Huselje, ki je zaposlen kot višji policijski 

inšpektor na Generalni policijski upravi v Upravi uniformirane policije in je od leta 2011 

vodja projektne skupine za psihosocialno pomoč v Sindikatu policistov Slovenije. Huselja je 

avtor več strokovnih člankov, prispevkov, delavnic in predavanj na psihosocialnem področju 

dela v policiji, zlasti o ozaveščanju policistov na različnih področjih upravljanja z zdravjem.    
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6 KVALITATIVNA RAZISKAVA MANAGEMENTA ZDRAVJA V IZBRANI      

   ORGANIZACIJI 

V teoretičnem delu so bila predstavljena stališča, sklepi in ugotovitve tujih ter domačih 

avtorjev o zdravju, zdravju pri delu in managementu zdravja v policiji. Na podlagi teh 

spoznanj so bila zastavljena naslednja raziskovalna vprašanja. 

- Kako management izbrane policijske organizacije razume pomen obvladovanja zdravja v 

izbrani organizaciji? 

- Kakšen pristop k obvladovanju zdravja zaposlenih se zdi vodstvu najustreznejši? Kaj so 

najprimernejši ukrepi? 

- Katerim dejavnikom skrbi za zdravje udeleţenci v raziskavi pripisujejo največjo vlogo? 

- Kakšna je vloga managementa izbrane policijske organizacije pri skrbi za zdravje 

zaposlenih? 

V empiričnem delu naloge smo za namen pridobitve podatkov in ugotavljanje obstoječega 

stanja izvedli individualne polstrukturirane intervjuje s ključnimi člani vodstva v izbrani 

policijski organizaciji. Intervju je obsegal devet vsebinskih vprašanj. Glavno vodilo pri 

oblikovanju intervjujev so bila zastavljena raziskovalna vprašanja. Za sodelovanje zaposlenih 

v policiji oziroma izvedbo intervjujev smo pridobili dovoljenje Policijske akademije 

Generalne policijske uprave (v nadaljevanju GPU PA).  

6.1 Raziskovalni vzorec in zbiranje podatkov 

Meeriam (1998, 61) zagovarja namenski vzorec v kvalitativnem raziskovanju, saj nas 

zanimajo tisti udeleţenci, ki so najboljši poznavalci preučevane vsebine. Zaradi slednjega so 

ključni udeleţenci raziskave namensko izbrane vodstvene osebe PU Celje, za katere menimo, 

da so najboljši poznavalci preučevane teme. Anonimnost je bila intervjuvancem deloma 

zagotovljena na takšen način, da smo v nalogi izpostavili samo delovno mesto intervjuvanca, 

brez imena in priimka. 

Višji oziroma vrhnji management: 

- vodja oddelka za organizacijo in kadrovske zadeve (v nadaljevanju OOKZ),  

- vodja oddelka za materialno-tehnične zadeve (v nadaljevanju OMTZ) in  

- vodja operativno-komunikacijskega centra (v nadaljevanju OKC). 

Srednji oziroma strokovni management: 

- inštruktor praktičnega postopka s samoobrambo (v nadaljevanju PPSA),  

- psihologinja in  

- kadrovnica. 

Operativni oziroma področni management: 

- komandir Policijske postaje Šentjur pri Celju, 
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- komandir Policijske postaje Laško in 

- komandir Policijske postaje Celje. 

Izbrane osebe imajo najboljši vpogled in so kot managerji na svojih področji neposredno vpeti 

v obravnavano problematiko. Pridobljeno je bilo mnenje treh vrhnjih managerjev PU Celje, ki 

nastopajo v funkciji vodij oddelkov izbrane organizacije. Mnenje srednjega oziroma 

strokovnega managementa je prav tako zelo pomembno, saj so ga podali inštruktor PPSA, ki 

skrbi za fizično usposobljenost (praktični postopek in samoobramba), psihologinja, ki deluje 

na področju duševnega zdravje zaposlenih, in kadrovnica, ki je vpeta v vsa področja 

kadrovskega delovanja obravnavane organizacije. V intervjuju so sodelovali komandirji treh 

različnih policijskih postaj; njihovi odgovori so prav tako pomembni, saj komandirji 

neposredno vodijo  delovanje policijskih enot in imajo neposreden stik s policisti, ki 

opravljajo delo na terenu.    

Polstrukturirane individualne intervjuje smo izvedli po predhodnem dogovoru in terminski 

uskladitvi z intervjuvanci v njihovih delovnih okoljih. Pred izvedbo intervjujev smo pridobili 

ustno soglasje vseh intervjuvancev, jim predstavili namene, cilje in vsebino raziskave v 

magistrski nalogi ter jih seznanili z moţnostjo, da lahko kdaj koli odstopijo od intervjuja, če 

to ţelijo. Prav tako smo pred izvedbo intervjujev vsakega intervjuvanca posebej opozorili, da 

se mu lahko zagotovi anonimnost, vendar so vsi izjavili, da to ni potrebno, saj je bila 

anonimnost ţe razkrita, ko smo pred izvedbo intervjujev pridobili dovoljenje GPU PA 

Ljubljana. Anonimnost je bila intervjuvancem deloma zagotovljena na takšen način, da smo v 

nalogi izpostavili samo delovno mesto intervjuvanca, brez imena in priimka. Pogovore smo 

po predhodnem dovoljenju intervjuvancev zaradi laţje in natančnejše interpretacije 

pridobljenih podatkov posneli in vsebino pogovora kasneje prepisali. Prepise smo nato 

kritično skrčili z zdruţevanjem podobnih odgovorov, jih uredili v vsebinske sklope in jih 

interpretirali. Pridobljene podatke v odgovorih smo analizirali in veljavnost raziskave 

povečali s postopkom triangulacije tako, da smo odgovore primerjali po ravneh managementa 

(vrhnji, srednji, operativni). 

6.2 Analiza intervjujev 

V tem poglavju predstavljamo nabor vprašanj, postavljenih intervjuvancem (navedenim v 

prejšnjem poglavju), analizo vsebine intervjujev in njihovo interpretacijo. Vprašanja 

intervjuvancem so bila naslednja: 

- Na kaj pomislite ob besedni zvezi »management zdravja v organizaciji«? 

- Kakšna je po vašem mnenju vloga vodje pri managementu zdravja v organizaciji? 

- Kakšen pomen pripisujete zdravju zaposlenih? 

- Katere ukrepe za obvladovanje zdravja zaposlenih izvajate v vaši organizaciji in kakšne 

pristope uporabljate? 
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- Analiza starostne strukture je razkrila, da je povprečna starost zaposlenih v policiji 42 let. 

Pričakovati je, da se bo povprečna starost v naslednjih letih še dvignila. Kakšne ukrepe bi 

bilo treba sprejeti za učinkovitejše obvladovanje zdravja starejših policistov? 

- Katerim dejavnikom skrbi za zdravje pripisujete največjo vlogo? 

- Kako po vašem mnenju stres na delovnem mestu in izmensko delo vplivata na zdravje 

zaposlenih? 

- Deleţ bolniške odsotnosti v policiji od leta 2015 narašča. V čem vidite vzroke za takšno 

stanje in kje so moţnosti za zmanjšanje deleţa odsotnosti? 

- Na katerih področjih managementa zdravja zaznavate potrebe po izboljšavi? 

Dobljene podatke smo na podlagi raziskovalnih vprašanj razvrstili v naslednje kategorije: 

- Razumevanje managementa zdravja. 

- Odgovornost vodje do managementa zdravja. 

- Pomen managementa zdravja zaposlenih. 

- Ukrepi in pristopi za obvladovanje zdravja. 

- Pomembnost dejavnikov skrbi za zdravje. 

- Vpliv stresa in izmenskega dela na zdravje. 

- Vzroki in moţnosti za zmanjšanje bolniških odsotnosti. 

- Ukrepi za obvladovanje zdravja starejših zaposlenih 

- Področja, ki so potrebna izboljšave.  

Razumevanje managementa zdravja 

S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, kako intervjuvanci razumejo management zdravja in 

na kaj pomislijo ob dani besedni zvezi, ki je hkrati naslov magistrske naloge.  

Vsi trije intervjuvanci vrhnjega managementa so v odgovorih izpostavili upravljanje z 

zdravjem v organizaciji, in sicer so govorili o treh različnih vidikih v odnosu do managementa 

zdravja. V prvem primeru je bil izpostavljen vidik delodajalca in posameznika, v drugem 

primeru vidik tehničnih sredstev in človeških virov in v tretjem primeru telesni in predvsem 

duševni vidik tega vprašanja. Vodja OOKZ PU Celje je dejal, da management zdravja razume 

kot upravljanje z zdravjem na delovnem mestu, in sicer spadajo sem tako aktivnosti 

delodajalca kot tudi posameznika na tem področju, ki skupaj tvorijo celoto pri managementu 

zdravja. Vodja OMTZ je predstavila management zdravja kot upravljanje s tehničnimi in 

človeškimi viri na način, ki preprečujejo neugodne vplive na zdravje na delovnem mestu in v 

okviru del. Poudarila je tehnični in motivacijski vidik managementa zdravja. Vodja OKC PU 

Celje je dejal, da je zanj management zdravja skrb za zdravje zaposlenih tako s psihičnega kot 

fizičnega vidika; kot zelo pomembnega je izpostavil zlasti psihološki vidik.  
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Vsi trije intervjuvanci srednjega (strokovnega) management razumejo management zdravja 

kot skrb same organizacije za zdravje zaposlenih oziroma odnos vodij do problematike. Ena 

intervjuvanka je izpostavila pomembnost umeščenosti tega področja v primarne dejavnosti 

organizacije. Inštruktor PPSA je povedal, da management zdravja razume tako, da vodje 

hierarhično skrbijo za zdravje zaposlenih, predvsem za organizacijsko klimo, zdravje in 

varstvo pri delu, ter da zagotavljajo zaščitna sredstva. Psihologinja je izpostavila, da je 

management zdravja po njenem mnenju predvsem odnos organizacije do zdravja oziroma 

urejanja zdravja zaposlenih. Zdravi zaposleni tvorijo zdravo organizacijo, zato je poudarila 

pomembnost sistemskega vidika urejanja tega področja in primarnost vodenja aktivnosti na 

področju managementa zdravja. Kadrovnica razume management zdravja kot skrb vodij za 

vzdrţevanje zdravja zaposlenih na delovnem mestu, sem je umestila odsotnost bolezni, 

prepoznavanje duševnih stisk in odvisnosti.  

 

Vsi trije komandirji PP (operativni management) so razumeli management zdravja kot skrb za 

zdravje zaposlenih v organizaciji, zlasti z vidika vodenja kadra. Komandir Policijske postaje 

(v nadaljevanju PP) Šentjur pri Celju je prepričan, da je to eno izmed zelo pomembnih 

poglavij s področja usmerjanja in vodenja kadra. Zdravje je opredelil kot dobrino, ki omogoča 

uspešno izvajanje nalog ob hkratnem upoštevanju standardov, individualnih okoliščin, 

organizacijskih zmoţnosti in druţbeno pričakovanih norm, da lahko zaposleni skozi celoten 

delovni proces naloge uspešno opravljajo in zdravi doseţejo starostno upokojitev. Komandir 

PP Laško je izpostavil, da ob besedah management zdravja pomisli na skrb za zdravje 

zaposlenih v organizaciji tako iz fizičnega kot duševnega vidika. Komandir PP Celje je 

povedal, da pri managementu zdravja najprej pomisli na vlogo vodje v smislu upravljanja s 

kadri in skrbi za zdravje zaposlenih bodisi z razporedom dela, z lastnim zgledom, bodisi s 

spodbujanjem športnih aktivnosti. 

 

Iz odgovorov je razbrati, da vrhnji management pojmuje management zdravja kot upravljanje 

organizacije z zdravjem z vidika delodajalca in posameznika, tehničnih sredstev in človeških 

virov ter telesnega in duševnega področja. Srednji management pa izpostavlja, da 

management zdravja razume kot skrb oziroma odnos vodij in organizacije za zdravje 

zaposlenih. Operativni management izpostavlja skrb za zdravje zaposlenih v organizaciji kot 

pomemben element vodenja kadrov. 

Odgovornost vodje do managementa zdravja 

S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, kako intervjuvanci razumejo svojo odgovornost do 

managementa zdravja.  

Vsi trije udeleţenci vrhnjega management so glede odgovornosti vodje pomislili na dajanje 

zgleda zaposlenim in na svojo spodbujevalno vlogo na tem področju. Vodja OOKZ PU Celje 

je povedal, da imajo operativni vodje (komandirji) predvsem spodbujevalno vlogo, in 



 

42 

 

izpostavil pomembnost zgleda vodje. Opozoril je na omejenost moči operativnih vodij, saj se 

po njegovem mnenju intenziteta vplivanja povečuje premosorazmerno z višjim in s 

pomembnejšim delovnim mestom. Vodja OMTZ, ki je zagovornica aktivnega pristopa vodij, 

je izpostavila zgled vodje kot izredno pomemben dejavnik zlasti pri zagotavljanju ustreznih 

pogojev dela in vzajemnosti pri reševanju zadev. Vodja OKC PU Celje je povedal, da sta 

pomemben zgled vodje tudi njegova povezovalna in spodbujevalna vloga ter skrb za 

organizacijski klimo; hkrati je izpostavil tudi vlogo zaposlenih v smislu vzajemnosti vodij in 

zaposlenih (odgovornost tako na strani vodje kot zaposlenih).  

Vsi trije udeleţenci strokovnega managementa so se strinjali, da je odgovornost vodje do 

managementa zdravja predvsem v seznanjanju zaposlenih s tega področja vodenja in da so 

pomembni zgledi vodje. Dva intervjuvanca sta se še posebej strinjala, da naj vodja ne 

zavzame pasivne vloge, ampak naj sodelavce spodbuja z lastnim zgledom. Inštruktor PPSA je 

dejal, da je pomembno, da vodja sprejema odločitve na področju upravljanja z zdravjem, 

organizira promocijo zdravja in seznanja zaposlene o pomembnosti zdravja. Povedal je, da 

sam poudarja predvsem seznanjanje s tveganji na delovnem mestu, saj meni, da je skrb za 

zdravje pri vsakem posamezniku samoumevna, navsezadnje je policist usposobljen za 

opravljanje poklica. Zgled vodje postavlja na pomembno mesto, spodbujevalna vloga vodje 

pa je omejena s posameznikovo integriteto in z zakonskimi pooblastili posamezne vodje. 

Psihologinja je izpostavila, da mora vsaka vodstvena funkcija enakovredno obravnavati dve 

področji, in sicer ustrezno strokovnost vodje in hkrati skrbeti za primerne odnose ter vzdušje v 

organizaciji. Menila je, da vodja lahko s svojim vedenjem pri posamezniku povzroči stres in 

druge zdravstvene teţave. Zato je izpostavila, da je pomembna predvsem sposobnost vodje, 

da obvladuje lastni stres, predvsem zaradi tega, da ga ne prenaša na zaposlene. Poudarila je, 

da je pomembna  aktivnost vodje prevzemanja pobud na področju managementa zdravja. 

Kadrovnica je dejala, da mora vodja skrbeti za ustrezno komunikacijo ter prepoznavati 

duševne stiske in se na njih odzvati. Menila je, da je vloga vodje seznanjati, biti zgled 

zaposlenim in hkrati spodbujati zaposlene k skrbi za zdravje. 

Vsi trije komandirji PP so razumeli vlogo vodje pri managementu zdravja kot zgled, ki ga 

dajejo svojim zaposlenim. Dva vprašana sta menila, da je pomembna aktivna vloga vodje, 

medtem ko je eden poudaril, da je vloga operativnega vodje omejena z zakonodajo. Komandir 

PP Šentjur pri Celju je mnenja, da vloga vodje vsekakor ne sme biti pasivna, temveč mora biti 

aktivna, vendar v okviru danih zmoţnosti. Dejal je, da je treba razmišljati ne samo o 

doseganju delovnega cilja, ampak tudi o tem, kako bomo te cilje dosegli, kar pomeni, da bodo 

delovni procesi optimalni, zaposleni motivirani za delo in se pri opravljanju dela ne bo 

škodovalo zdravju. Delodajalec mora ustvariti formalne pogoje in poiskati notranje rešitve. 

Poudaril je, da je treba razumeti posameznikove sposobnosti, ki so različne; navsezadnje pa je 

za dosego ustreznih delovnih rezultatov potrebno ustrezno zdravstveno stanje delavcev. Za 

policiste je pomembna psihofizična pripravljenost, ki se lahko vzdrţuje z raznimi oblikami 

rekreacije in druţenji na pohodih. Intervjuvanec je tudi poudaril, da je treba posameznike 
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spodbujati, da tudi sami poskrbijo za svoje zdravje. Komandir PP Laško je izpostavil, da je v 

policiji vloga operativnega vodje pri managementu zdravja zelo majhna. Vodja ima predvsem 

odgovornost upoštevati zakonodajo na področju varstva zdravja zaposlenih. Po njegovem 

mnenju je potrebna reakcija v primeru zaznavanja deviantnih pojavov, kot je zloraba alkohola 

ali iger na srečo, in takšnemu zaposlenemu nuditi oporo in strokovno pomoč. Prepričan je, da 

je zgled, ki ga daje vodja, pomemben, vendar je prepričan, da ta pogosto nima pravega učinka 

na nekatere zaposlene. Komandir PP Celje pa je prepričan, da je vloga vodje na tem področju 

pomembna. Vodja mora skrbeti za lasten zgled in s svojim ravnanjem, z razmišljanjem in 

obnašanjem vplivati na zdravje zaposlenih. Dejal je, da je pomembno biti zgled, dajati 

pobude, spodbujati zaposlene k  izvajanju športnih aktivnosti, saj se tovrstno ravnanje odraţa 

v boljših medsebojnih odnosih, ki ugodno vplivajo na opravljanje dela. Vprašani torej 

zagovarja aktivno vlogo vodje na tem področju. 

Iz odgovorov je razbrati, da intervjuvanci vrhnjega managementa menijo, da so 

najpomembnejši zgledi vodje in njihova spodbujevalna vloga na področju managementa 

zdravja. Intervjuvanci srednjega managementa pa so se strinjali, da je odgovornost vodje do 

managementa zdravja predvsem v seznanjanju zaposlenih o škodljivostih na delovnem mestu 

s tega področja vodenja in da so pomembni zgledi vodje. Intervjuvanci operativnega 

managementa izpostavljajo, da sami predstavljajo zgled svojim zaposlenim, dva od 

intervjuvancev pa menita, da je pomembna aktivna vloga vodje, medtem ko eden izmed 

intervjuvancev izpostavlja, da je vloga operativnega vodje omejena z zakonodajo. 

Pomen managementa zdravja zaposlenih 

S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, kakšen pomen dajejo intervjuvanci zdravju 

zaposlenih.  

Vsem odgovorom intervjuvancev vrhnjega managementa je skupno, da se jim zdi zdravje 

zaposlenih zelo pomembno, saj je zdravje eden od dejavnikov, ki vpliva na večjo učinkovitost 

dela in zadovoljstvo na delovnem mestu. Dva intervjuvanca sta menila, da se povečuje 

zvestoba delodajalcu v organizaciji, v kateri je management aktivnejši na področju 

zagotavljanja zdravja zaposlenih. Vodja OOKZ PU Celje je dejal, da je zdravje zelo 

pomembno za delo in storilnost. Če organizacija aktivno skrbi za zdravje zaposlenih, so 

delavci bolj zadovoljni in hkrati bolj zvesti delodajalcu, je pojasnil svojo trditev. Vodja 

OMTZ je izpostavila pomen zdravja zaposlenih kot izjemno pomemben dejavnik tako z 

vidika posameznika kot tudi organizacije in učinkovitosti dela. V odgovoru je poudarila, da 

aktivna skrb organizacije za zdravje zaposlenih povečuje njihovo zvestobo do organizacije. 

Vodja OKC PU Celje je povedal, da je zdravje zaposlenih povezano z večjo kakovostjo dela 

in zadovoljstvom v organizaciji. Po njegovem mnenju je aktivna skrb organizacije za zdravje 

zaposlenih povezana z zadovoljstvom in z manj fluktuacije ter absentizma, izpostavil pa je 

tudi pomembnost vključevanja invalidov na delovno mesto. 
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Vsi trije intervjuvanci strokovnega managementa so v odgovorih poudarili pomen zdravja 

zaposlenih predvsem zaradi učinkovitosti dela organizacije. Enotni so bili tudi v mnenju, da 

so zaposleni bistveno bolj zvesti delodajalcu, ki aktivno skrbi za njihovo zdravje. Dva 

intervjuvanca se strinjata, da je v tovrstnih primerih manj fluktuacije in absentizma. Inštruktor 

PPSA je mnenja, da je pomembno, da ima organizacija zdrav kader, in sicer predvsem zaradi 

učinkovitosti dela organizacije. Navedeno je pojasnil z besedami, da aktivna skrb za zdravje 

organizacije dviga zvestobo delodajalcu. Menil je, da je obvladovanje absentizma in 

fluktuacija bolj odvisna od posameznika kot pa organizacijskih ukrepov. Psihologinja je 

izpostavila pomen zavedanja organizacije, da brez zdravih zaposlenih ne more delovati. 

Zdravje je opisala kot vrednoto in jo na lestvici vrednot postavila zelo visoko. Pomembno je 

osvestiti specifičnost poklica v smislu tveganja  za zdravje in pomen potrebnega časa za 

okrevanje tako telesa kot uma, je dejala. Z ostalimi intervjuvanci se je strinjala, da aktivna 

skrb za zdravje dviga zvestobo delodajalcu, zaradi česar je manj absentizma in fluktuacije. 

Kadrovnica je povedala, da je zdravje najpomembnejša vrednota in organizaciji prinaša večjo 

učinkovitost pri delu. Zdravje je povezala z ergonomijo dela in urejenimi medsebojnimi 

odnosi na delovnem mestu. Tudi ona je dejala, da aktivna skrb za zdravje organizacije dviga 

zvestobo delodajalcu in se strinjala z nekaterimi ostalimi intervjuvanci, da je zaradi nje manj 

absentizma in fluktuacije. 

Vsem trem komandirjem je zdravje zaposlenih eden izmed pogojev, da organizacija doseţe 

svoje cilje, še zlasti v izbrani organizaciji, v kateri je pomembno, da ni bolniških odsotnosti, 

saj je večina enot kadrovsko podhranjenih in ob bolniških odsotnostih prihaja do dodatnih 

preobremenitev preostalih zaposlenih. Strinjali so se, da aktivnosti za spodbujanje zdravja 

zaposlenih prinašajo večje zadovoljstvo zaposlenih. Eden izmed intervjuvancev vidi v takšnih 

aktivnostih tudi moţnost večje zvestobe delodajalcu. Komandir PP Šentjur pri Celju je 

obrazloţil, da je zdravje posameznika pomembno zaradi medsebojnih odnosov, odnosov do 

dela, do cilja, ki mu sledijo v neki organizaciji, in če posameznik ni zdrav, teh ciljev ne more 

doseči. Zdravje je ena bistvenih vrednot in pogojev za srečo v zasebnem ţivljenju ali v sluţbi, 

je še dodal. Vse aktivnosti v smislu spodbujanja oziroma vzdrţevanja zdravja pozitivno 

vplivajo na osebno zadovoljstvo in zadovoljstvo v sluţbi. Poudaril je, da neposredne 

povezave med absentizmom in aktivnim spodbujanjem zdravja v organizaciji ne vidi, in hkrati 

dodal, da posredna odvisnost verjetno obstaja. Komandir PP Laško je izpostavil, da je zelo 

pomembno, da so zaposleni zdravi. V nasprotnem primeru prihaja do bolniških odsotnosti, 

napak pri delu, saj zaposleni zadanih nalog ne zmorejo opraviti. Kot vodja se sooča s 

teţavami pri razporejanju dela v organizaciji, če prihaja do bolniških odsotnosti, saj so tisti, ki 

z dela niso odsotni, bolj obremenjeni, posledice pa občutijo vsi, saj prisotni izgorevajo. 

Komandir PP Celje je povedal, da je zelo pomembno, da so zaposleni zdravi in ni bolniških 

odsotnosti, saj to vpliva na opravljanje dela in povzroča slabo voljo v organizaciji, ker morajo 

preostali zaposleni opravljati več dela in delo namesto drugih. To povzroča dodaten stres, 

prepiranje in preobremenjenost ostalih, zlasti če je enota kadrovska podhranjena. Strinjal se 
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je, da se tam, kjer vodstvo aktivno skrbi za zdravje, dviga zadovoljstvo in da so zaradi tega 

zaposleni bolj zvesti delodajalcu. Menil je, da če se zaposleni dobro počutijo in so zdravi, je 

manj teţenj k spremembi okolja ali zamenjavi delovnega mesta, torej je posledično manj 

absentizma in fluktuacije. 

Iz odgovorov je razbrati, da intervjuvanci vrhnjega managementa dajejo velik pomen zdravju 

zaposlenih predvsem iz razloga, da zdravje pomembno vpliva na večjo učinkovitost dela in 

zadovoljstvo na delovnem mestu. Dva intervjuvanca sta menila, da se povečuje zvestoba 

delodajalcu v organizaciji, v kateri je management aktivnejši na področju zagotavljanja 

zdravja zaposlenih. Intervjuvanci srednjega managementa pa so v odgovorih izpostavili 

pomembnost zdravja zaposlenih predvsem zaradi učinkovitosti dela organizacije, vendar so se 

tudi strinjali, da se z aktivno skrbjo organizacije za zdravje dviga zvestoba zaposlenih 

delodajalcu. Dva intervjuvanca sta se tudi strinjala, da je zaradi tega manj fluktuacije in 

absentizma. Vsem trem intervjuvancem operativnega managementa pomeni zdravje 

zaposlenih enega izmed pogojev, da organizacija doseţe svoje cilje; še zlasti v izbrani 

organizaciji je pomembno, da ni bolniških odsotnosti, saj je večina enot kadrovsko 

podhranjenih in ob bolniških odsotnostih prihaja še do dodatnih preobremenitev preostalih 

zaposlenih. Vsi intervjuvanci so se strinjali, da aktivnosti za spodbujanje zdravja zaposlenih 

prinašajo večje zadovoljstvo zaposlenih, eden izmed vprašanih pa vidi v tovrstnih aktivnostih 

tudi moţnost večje zvestobe delodajalcu. 

Ukrepi in pristopi za obvladovanje zdravja 

S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, kakšne ukrepe in pristope za obvladovanje zdravja 

uporabljajo intervjuvanci.  

Vsi trije intervjuvanci vrhnjega managementa so se strinjali, da so ukrepi za obvladovanje 

zdravja pomembni, in so v odgovorih enotno izpostavili, da je treba poskrbeti za ergonomijo 

dela. Dva sta povedala, da bi se zavzela za popolno prepoved kajenja na delovnem mestu. 

Intervjuvanci so enotnega mnenja, da so potrebni spodbujevalni  oziroma aktivni  pristopi za 

obvladovanje zdravja. Vodja OOKZ PU Celje je pohvalil vadbo PPSA, periodične 

zdravstvene preglede, zaposlitev psihologov in policijskih zaupnikov, vadbo za strokovno-

tehnično osebje, varstvo pri delu ter boljšo ergonomijo dela. Tudi on se je strinjal z uvedbo 

ukrepa prepovedi kajenja na delovnem mestu oziroma za dodeljevanje ugodnosti tistim, ki ne 

kadijo. Od pristopov k skrbi za zdravje je izpostavil aktivni pristop vodij. Vodja OMTZ je 

izpostavila nabavo novih vozil v letu 2017 in tehničnih sredstev v smislu boljše ergonomije 

dela, kot pozitivno je navedla tudi telovadbo za strokovno-tehnično osebje. Dejala je, da bi se 

zavzela za popolno prepoved kajenja na delovnem mestu. Vodja OKC PU Celje je povedal, 

da je pomembna skrb za organizacijsko klimo (psihološko zdravje), prepovedi kajenja na 

delovnem mestu ne daje pomembne teţe, poudarja pa skrb za fizično zdravje (skrb za športne 
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aktivnosti), ergonomijo (novi ustrezni sedeţi) in skrb za invalidne osebe. Dodal je še, da je 

zaposlene treba spodbujati k izvajanju aktivnosti za zdravo ţivljenje.  

Vsi trije intervjuvanci strokovnega managementa so v odgovorih izpostavili več vrst ukrepov 

na področju managementa zdravja, predvsem so jih opredelili glede na področje dela, ki ga v 

organizaciji opravljajo. Med drugim so kot pomemben ukrep v odgovorih enotno izpostavili 

psihosocialno pomoč. Dva od intervjuvancev zagovarjata motivacijski pristop vodje kot enega 

izmed pomembnejših pristopov vodje. En intervjuvanec podpira prepoved kajenja na 

delovnem mestu, preostala dva se s tem ne strinjata. Inštruktor PPSA je med ukrepe, ki se 

uporabljajo v izbrani organizaciji, naštel naslednje: tečaj iz zdravja pri delu, varno delo na 

ţeleznici, vadba PPSA, izobraţevanje za prvo pomoč, psihosocialna pomoč s psihologi in v 

obliki delavnic. Kajenja, čeprav je nekadilec, ne bi prepovedal. Uporablja spodbujevalne 

oziroma motivacijske pristope na področju vadbe, usposabljanj in uporabe zaščitnih sredstev. 

Psihologinja je izpostavila, da je v policiji  vzpostavljen sistem 24-urne psihološke pomoči in 

sistem policijskih zaupnikov. V nadaljevanju pogovora je naštela preventivne delavnice za 

obvladovanje stresa, izgorelosti in obvladovanje konfliktov, delavnice na področju 

komunikacije in sporočanja slabih novic. Psihologinja podpira aktivno motivacijo zaposlenih. 

Kadrovnica pa je povedala, da so za strokovno-tehnično osebje sprejeli ukrepe organizirane 

vadbe oziroma pohode v okviru dela, kar so zaposleni sprejeli zelo pozitivno. Zelo pomembno 

se ji zdi, da vodja aktivnosti, ki so v prid zdravju (recimo udeleţba na različnih športnih 

igrah), spodbuja, ne pa onemogoča in zavira. Tudi ukrepi, kot so psihosocialna pomoč in  skrb 

za organizacijsko klimo, so po njenem mnenju zelo pomembni. Zlasti slednje ni odvisno zgolj 

od vodje organizacije, ampak mora tudi vsak zaposleni sam pomagati ustvarjati dobro in 

vzpodbudno vzdušje. Kot bivša kadilka se je strinjala z ukrepom, da bi popolnoma 

prepovedali kajenje na delovnem mestu. Menila je, da se zaradi kajenja izgublja preveč časa, 

ki bi ga sicer namenili opravljanju dela.  

 

Vsi trije intervjuvanci operativnega managementa so v odgovorih omenjali različne ukrepe za 

obvladovanje zdravja in pri pristopih izpostavili predvsem takšno vlogo vodje, ki omogoča 

zaposlenim (kolikor je to mogoče) ustrezen razpored dela in pri tem upošteva njihove ţelje. V 

odgovorih so omenili še spodbujanje zaposlenih k različnim športnim aktivnostim, dva 

intervjuvanca sta kot pomemben ukrep izpostavila ustrezen razpored dela zaposlenih, eden 

izmed vprašanih je zagovarjal popolno prepoved kajenja na delovnem mestu. Komandir PP 

Šentjur pri Celju je obrazloţil, da se v zadnjem času v policiji na tem področju razmišlja širše 

kot v preteklosti, saj se izvajajo različne delavnice, protistresni programi, ozaveščanje, 

uvajanje različnih izobraţevanj, izobraţevanje za upokojitev. Menil je, da vse navedeno 

vpliva na zdravje in počutje. V skupino teh ukrepov spadajo periodično preverjanje zdravja, 

dostop do psihologa ob čustvenih teţavah v sluţbi ali doma. Pomemben je tudi razpored dela, 

saj ta lahko komu povzroča konfliktno situacijo. Komandir šentjurske policije je povedal, da 

je bila za strokovno-tehnično osebje uvedena rekreacija na delovnem mestu. Po njegovem 

mnenju je potrebno spodbujanje policistov, da se je udeleţijo, vendar v tovrstne dejavnosti 
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ljudi ne smemo prisiliti. Torej razume individualne ukrepe bolj v smislu spodbujanja 

rekreacije. Kar se tiče zlorab alkohola ali negativnih posledic kajenja, meni, da se je smiselno 

o tem pogovarjati in spodbujati organiziranje delavnic in sodelovanje v njih. Glede prepovedi 

kajenja je njegovo mnenje skladno s predpisi v zakonodaji (prepoved kajenja v prostorih). 

Prepričan je, da kot vodja ne more vplivati na posameznika s prepovedjo kajenja in uţivanja 

alkohola, saj je za to odgovoren vsak sam. Če pa pride do zlorabe alkohola, predlaga, da se 

ukrepa normativno. Komandir PP Laško je povedal, da zaposlenim zagotavlja počitek, 

omogoči dopust takrat, ko si ga ţelijo, dodeli proste dni, ko jih potrebujejo, in s policisti 

opravlja razgovore o njihovem počutju. Ob tem je še poudaril, da če se o svojem počutju ne 

ţelijo pogovarjati, je to treba sprejeti, saj gre za spoštovanje posameznikove integritete. Menil 

je, da sta zadovoljstvo in zvestoba delodajalcu lahko povezana z zdravjem v policiji (druţenje, 

pohodi). Povedal je še, da zagovarja udeleţbo na športnih igrah, fizične aktivnosti, pohode, 

čeprav to vpliva na organiziranje dela. Kar se tiče prepovedi kajenja na delovnem mestu, 

meni, da ni v njegov pristojnosti. Komandir PP Celje je povedal, da je treba zaposlenim 

omogočiti čim primernejši razpored dela, zlasti zaradi zaposlenih, ki se vozijo v sluţbo iz 

oddaljenih krajev. Poleg razporeda dela je treba skrbeti tudi za iniciativo na športnem 

področju, torej spodbujati rekreacijo zaposlenih. Meni, da je treba zaposlene seznanjati z 

zdravim načinom ţivljenja in jih k temu usmerjati, toda siliti jih v nekaj, kar jim predstavlja 

odpor, ni primerno. Kot vodja je izpostavil, da se močno strinja s tem, da se v organizaciji 

popolnoma prepove kajenje, saj kajenje vpliva na odnose in samo efektivnost dela. Na 

pomembno mesto je postavil skrb za dobro organizacijsko klimo, vendar meni, da ni odvisna 

le od vodje, ampak tudi od vseh zaposlenih.  

Iz odgovorov je razbrati, da se vsi trije intervjuvanci vrhnjega managementa strinjajo, da so 

ukrepi za obvladovanje zdravja pomembni, in med drugim v odgovorih enotno izpostavljajo, 

da je skrb za ergonomijo dela bistvenega pomena. Dva intervjuvanca sta v odgovorih 

poudarila, da bi se zavzemala za popolno prepoved kajenja na delovnem mestu. Srednji 

management pa v odgovorih izpostavi več vrst ukrepov na področju managementa zdravja, 

njegovi predstavniki so jih opredelili predvsem glede na področje dela, ki ga v organizaciji 

opravljajo. Med drugim so v odgovorih kot pomemben ukrep enotno izpostavili psihosocialno 

pomoč. Dva od intervjuvancev zagovarjata motivacijski pristop vodje kot enega izmed 

pomembnejših pristopov vodje. En intervjuvanec se strinja s prepovedjo kajenja na delovnem 

mestu, preostala dva se s tem ne strinjata. Intervjuvanci operativnega managementa v 

odgovorih omenjajo različne ukrepe za obvladovanje zdravja in so pri pristopih izpostavili 

predvsem vlogo vodje, da omogoča zaposlenim, kolikor je mogoče ustrezen razpored dela, in 

da pri tem upošteva ţelje zaposlenih. V odgovorih so intervjuvanci navedli še spodbujanje 

zaposlenih k različnim športnim aktivnostim, eden izmed intervjuvancev je zagovarjal 

popolno prepoved kajenja na delovnem mestu, medtem ko se dva s tem nista strinjala. 

Pomembnost dejavnikov skrbi za zdravje 
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S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, katerim dejavnikom skrbi za zdravje intervjuvanci 

pripisujejo najpomembnejšo vlogo.  

Vsi trije intervjuvanci vrhnjega managementa so v odgovorih izpostavili različne dejavnike 

skrbi za zdravje; dvema je najpomembnejša organizacijska klima (ustrezno urejeni 

medsebojni odnosi), medtem ko eden izmed intervjuvancev daje prednost ukrepom zaščite pri 

delu. Vodja OOKZ PU Celje je povedal, da so zanj pomembni ukrepi za zaščito zaposlenih, 

nadalje je izpostavil zdravstvene preglede, vadbo PPSA ter moţnost udeleţbe na športnih 

prireditvah. Vodja OMTZ je izpostavila, da so najpomembnejši medsebojni odnosi in ustrezna 

organizacijska klima (zadovoljen delavec). Vodji OKC PU Celje se zdi najpomembnejši 

psihološki vidik (skrb za odnose in organizacijsko klimo), poudaril pa je tudi pomembnost 

uravnoteţenja sluţbenih in zasebnih zadev ter na tretje mesto umestil ergonomijo dela in 

moţnost razgibavanja na delovnem mestu.  

V odgovorih strokovnega managementa nismo razbrali enotne obravnave izpostavljenega 

področja. Dva udeleţenca strokovnega managementa dajeta poudarek dobrim odnosom in 

organizacijski klimi, medtem ko se ena intervjuvanka izogiba vrednotenja posameznih 

dejavnikov in izpostavlja pomembnost prepleta vseh dejavnikov skrbi za zdravje. Po mnenju 

inštruktorju PPSA sta najpomembnejša dejavnika skrbi za zdravje v organizaciji odnosi na 

delovnem mestu in urejena organizacijska klima. Poudaril je, da je pomemben tudi odnos med 

nadrejenimi in podrejenimi. Dejavnika, kot sta skrb za zdravo prehrano in redno gibanje, sta 

zelo pomembna, vendar sta po njegovem mnenju navedeni kategoriji »bolj stvar vsakega 

posameznika«. Psihologinja je izpostavila, da ne daje prednosti posameznim dejavnikom, 

temveč je pomemben vsak zase in tudi vsi kot celota v svojem součinkovanju. Menila je, da je 

pomemben preplet individualnih in organizacijskih ukrepov dejavnikov za zdravje ter hkrati 

druţinskih ukrepov. Po njenem mnenju dejavniki skrbi za zdravje niso odvisni samo od 

organizacije, temveč so hkrati »stvar vsakega posameznika«. Kadrovnica je povedala, da daje 

prednost dobremu vzdušju na delovnem mestu in urejeni organizacijski klimi, pomembna pa 

se ji zdita tudi športna aktivnost v prostem času in zmernost pri uţivanju alkohola ali 

prehranjevanju. Pojasnila je, da je potrebna prepletenost vseh dejavnikov, ker so povezani 

med sabo. Omenila je še, da mora biti vsakdo odgovoren, da nekaj stori zase in za svoje 

zdravje. 

 

Vsi trije intervjuvanci operativnega managementa so se strinjali, da je pomemben zdrav 

ţivljenjski slog vsakega posameznika (zdrava prehrana, redna telesna aktivnost), medtem ko 

sta dva intervjuvanca izpostavila, da je v organizaciji treba skrbeti za ustrezno organizacijsko 

klimo, torej odnose na delovnem mestu. Komandir PP Šentjur pri Celju je poudaril, da so 

pomembni tako zdrav slog ţivljenja, prehrana in gibanje kot tudi organizacijski dejavniki. Po 

njegovem mnenju je treba spodbujati uporabo zaščitnih sredstev. Povedal je, da je dejavnik 

alkoholizma manj teţaven, kot je bil včasih, vendar narašča uporaba drugih stimulansov ali 

iger na srečo oziroma virtualnih odvisnosti. Komandir PP Laško je izpostavil, da kot ukrepe 
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za obvladovanje zdravja razume zdravo prehrano in vadbo posameznika, čisto delovno okolje, 

dobro počutja zaposlenega pri opravljanju dela, kar vpliva na to, da gre zaposleni rad v 

sluţbo. Poudaril je, da takoj, ko zaposleni ni več zdrav, mu tudi organizacija ne pomeni 

veliko. Pomembna se mu zdi skrb za obolele v smislu, da se ne pozabi na njih, kadar zbolijo, 

da se jih obišče in po potrebi za njih zbere denarna sredstva. Komandir PP Celje pa je 

povedal, da je za samo delo bistvenega pomena organizacijska klima. Dejal je, da če je 

zaposleni zadovoljen, bo moral sam kot nadrejeni vloţiti manj truda za njegovo motivacijo, da 

opravi neko delo, kot pri zaposlenemu, ki je v »osnovi slabe volje«. Izpostavil je, da je treba 

zaposlene pohvaliti za dobro opravljeno delo, vendar jih tudi opozoriti na napake, če jih opazi 

pri njih. Po njegovem mnenju se morajo zaposleni zdravo prehranjevati in biti športno aktivni. 

Glede zlorabe alkohola je povedal, da je tega manj kot včasih, vendar se teţava še vedno 

pojavlja in vodja mora – po njegovem mnenju – na to reagirati.  

Iz odgovorov je razbrati, da intervjuvanci vrhnjega managementa niso izpostavili skupnih 

dejavnikov skrbi za zdravje. Dvema intervjuvancema je najpomembnejša organizacijska 

klima (ustrezno urejeni medsebojni odnosi), medtem ko tretji intervjuvanec daje prednost 

ukrepom zaščite pri delu. Tudi v odgovorih srednjega managementa nismo našli skupne točke 

obravnave izpostavljenega področja. Dva udeleţenca strokovnega managementa dajeta 

poudarek dobrim odnosom in organizacijski klimi, medtem ko se ena intervjuvanka izogiba 

vrednotenju posameznih dejavnikov in izpostavlja pomembnost prepleta vseh dejavnikov 

skrbi za zdravje. Vsi trije intervjuvanci operativnega managementa izpostavljajo, da je 

pomemben zdrav ţivljenjski slog vsakega posameznika (zdrava prehrana, redna telesna 

aktivnost), medtem ko dva intervjuvanca trdita, da je v organizaciji treba skrbeti za ustrezno 

organizacijsko klimo, torej odnose na delovnem mestu. 

Vpliv stresa in izmenskega dela na zdravje 

S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, kako po mnenju intervjuvancev stres in izmensko delo 

vplivata na zdravje zaposlenih v policiji.  

Vsi trije intervjuvanci vrhnjega managementa so se v odgovorih strinjali, da stres in izmensko 

delo negativno vplivata na zdravje zaposlenih. Menijo, da na zdravje vpliva zlasti izmensko 

delo, če ga zaposleni opravljajo daljše obdobje, saj pušča posledice na druţinskih oziroma 

socialnih odnosih. Hkrati v odgovorih izpostavljajo obvladljivost stresa, če se posameznik zna 

soočiti z njim. Vodja OOKZ PU Celje je zatrdil, da stres zelo vpliva na zdravje zaposlenih, in 

pri tem izpostavil tako stres v obliki iztrošenosti določenih zaposlenih kot stres tistih, ki imajo 

zelo malo napotitev. Stres in izmensko delo povzročata nespečnost, večjo razdraţljivost 

zaposlenega in posledično negativni vpliv na druţinske oziroma partnerske odnose. Vodja 

OMTZ je izpostavila, da stres, ki je posledica neurejenih medsebojnih odnosov in delovnih 

razmer, vsekakor neugodno vpliva na delovno uspešnost. Vendar je odvisno od vsakega 

posameznika, ali stres prenaša na druţinsko oziroma socialno ţivljenje. Na osnovi lastne 
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izkušnje je pojasnila, da stres negativno vpliva na druţinsko oziroma socialno ţivljenje. Tudi 

vodja OKC PU Celje meni podobno, torej da stres negativno vpliva na druţinsko oziroma 

socialno ţivljenje, tako da to trpi, vendar je stopnja slednjega odvisna predvsem od 

posameznika in njegovega vţivljanja v sluţbene zadeve ter prenašanja teh zadev v domače 

okolje. Povedal je, da izmensko delo in stres vplivata na zdravje zaposlenih, predvsem na 

koncentracijo in teţjo rehabilitacijo po nočni sluţbi, in puščata posledice na zdravju – sploh 

ob dolgoročnem opravljanju izmenskega dela.  

Vsi trije intervjuvanci srednjega managementa so se strinjali, da stres in izmensko delo 

vplivata negativno na zdravje, dva od intervjuvancev vidita povezavo med stresom in 

izmenskim delom ter posredovanjem psihologov na področju urejanja druţinskih in 

partnerskih odnosov. Inštruktor PPSA je razloţil, da ker se stres postopno nalaga v 

posamezniku, se posledice pokaţejo čez več let. Poudaril je, da ni nihče imun na posledice 

stresa. Zanimivo pa je, da po njegovem mnenju stres in izmensko delo nista povezana, če pa 

ţe obstaja povezava, vidi več teţav v urejanju druţinskih in partnerskih odnosov, ki nastanejo 

predvsem zaradi posledic stresa, manj pa zaradi izmenskega dela. Psihologinja je izpostavila, 

da so posledice stresa različne in da v kombinaciji z izmenskim delom takšno delo vpliva na 

spremembo cirkadianih ritmov. Po  raziskavi naj bi tisti, ki opravljajo izmensko delo, imeli 8 

% več moţnosti, da zbolijo za rakom prostate ali rakom dojke. Večjo teţavo vidi v tem, da če 

se policisti ne spočijejo dovolj, postanejo v sluţbi in doma razdraţljivi. V intervjuju je 

povedala, da vzroke teţko pripisujemo samo enemu dejavniku (največ je posredovanj na 

področju urejanja druţinskih in partnerskih zadev), ampak ji je bliţe teorija zlivanja. To 

pomeni, da če posameznik v sluţbi občuti visoko stopnjo stresa in se stres ponavlja, hkrati pa 

oseba nima dovolj »kapacitet za shranjevanje stresa«, se bo ta prenašal v druţinsko ţivljenje. 

To pomeni, da bo doma jezen in slabe volje; podobno je, če ima zaposleni teţave doma, saj bo 

zaradi njih v sluţbi »teţko funkcioniral«. Kadrovnica je povedala, da stres vpliva na 

razdraţljivost, zato je lahko stres na delovnem mestu v kombinaciji z izmenskim delom vzrok 

povečanega posredovanja psihologov na področju partnerskih odnosov v izbrani organizaciji.  

 

Vsi trije intervjuvanci operativnega managementa se strinjajo, da stres in izmensko delo 

dolgoročno in v kombinaciji negativno vplivata na zdravje in zaradi tega trpi zasebno, 

druţinsko in partnersko ţivljenje, zlasti če se posameznik ne zna ustrezno soočiti s 

posledicami. Komandir PP Šentjur pri Celju je povedal, da je stres pomemben dejavnik, ki ne 

vpliva samo na počutje v sluţbi, ampak tudi v zasebnem ţivljenju. Izvor stresa prepoznava 

predvsem v današnjem tempu ţivljenja. Specifično za poklic policista je, da lahko komu 

vzame ţivljenje, in ta odgovornost je ţe sama po sebi stresna. Je pa odvisno od vsakega 

posameznika, njegovih osebnih lastnosti, usposobljenosti ipd., kako to vpliva nanj. Stres 

lahko povzroča razpored dela, ki vpliva na bioritem, in tudi sam poklic policista, saj spodbuja 

sumničavost, nenehno preverjanje in dvome. Komandir s šentjurske policije je povedal, da 

stres in izmensko delo vplivata na druţinsko ţivljenje, kot nanj vpliva tudi kak podoben 

poklic, vendar je odvisno od vsakega posameznika, koliko to dopušča. Če nekdo ne postavi 
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meje med sluţbo in domom, potem stres prenaša v domače okolje, je pojasnil. Tudi komandir 

PP Laško je izpostavil negativen vpliv stresa na zaposlenega, dodal pa je, da ima kot vodja 

omejeno vlogo, saj nima kompetenc na tem področju. Svojo vlogo vidi v tem, da se z 

zaposlenim pogovori, še posebej če je ta v stresni situaciji. Če se posameznik ne zna soočiti s 

stresom, trpi druţinsko ţivljenje, je dodal komandir. Zlasti škodljiva se mu zdi kombinacija 

stresa, izmenskega dela in zlorabe alkohola. Komandir PP Celje je povedal, da stres vsekakor 

vpliva na zaposlene, ker se v posamezniku nalaga, še posebej po določenih letih nenehnega 

izmenskega dela in dela takrat, ko so drugi večinoma prosti (prazniki). Takšno stanje se 

odraţa v negativnih oblikah – v pretirani vznemirjenosti ali razburjenosti ter tudi kot 

apatičnost oziroma razdraţljivost. Zaradi tega sta ogroţena druţinsko in partnersko ţivljenje, 

saj se mora zaposleni v sluţbi nenehno brzdati, doma pa se potem lahko hitro znese nad 

partnerjem, zlasti če se teţave rešujejo v kombinaciji z alkoholom. Poudaril je, da je potrebna 

ustrezna razbremenitev stresa, da ne pride do hujših posledic v partnerskih odnosih.  

Iz odgovorov je razbrati, da se intervjuvanci vrhnjega managementa strinjajo, da stres in 

izmensko delo negativno vplivata na zdravje zaposlenih. Menijo, da na zdravje vpliva zlasti 

izmensko delo, če ga zaposleni dolgotrajno opravlja, saj pušča posledice na druţinskih 

oziroma socialnih odnosih. Intervjuvanci srednjega managementa pa so menili, da stres in 

izmensko delo vplivata negativno na zdravje; dva od intervjuvancev vidita povezavo med 

stresom in izmenskim delom ter posredovanjem psihologov na področju urejanja druţinskih 

in partnerskih odnosov. Intervjuvanci operativnega managementa izpostavljajo, da stres in 

izmensko delo dolgoročno negativno vplivata na zdravje, zaradi česar trpi zasebno, druţinsko 

in partnersko ţivljenje, zlasti če se posameznik ne zna s ustrezno soočiti posledicami. 

Ukrepi za obvladovanje zdravja starejših zaposlenih 

S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, kakšni so po mnenju intervjuvancev ukrepi za 

obvladovanje zdravja starejših policistov.  

Vsi trije intervjuvanci vrhnjega managementa so se strinjali, da so učinkoviti ukrepi za 

obvladovanje zdravja zaposlenih v obliki osveščanja, spodbujanja in motiviranja, čemur 

dajeta dva intervjuvanca prednost, medtem ko tretji intervjuvanec poudarja pomen ergonomije 

dela starejših zaposlenih. Vsi intervjuvanci so v odgovorih izpostavili potrebo po novem 

kadru. En intervjuvanec izpostavlja še moţnost oddihov v toplicah za celotno druţino. Vodja 

OOKZ PU Celje je navedel, da je starost zaposlenih v izbrani organizaciji 44,9 let, kar 

pomeni, da je višja od drţavnega povprečja. Povedal je, da kot moţne ukrepe šteje osveščanje 

in spodbujanje starejših zaposlenih k večji aktivnosti ter dotok novega kadra, vendar slednje 

ne ocenjuje kot realno izvedljivo moţnost. Vodja OMTZ je kot moţne ukrepe izpostavila v 

obliki motivacije, razgibavanj in letnih oddihov, v obliki počitkov in oddihov v toplicah. Po 

njenem mnenju je od posameznika samega odvisno, kako bo poskrbel za svoje zdravje in 

počutje. Povedala je, da so na njenem oddelku »s kadrom na meji zmogljivosti«, zato si ţeli, 
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da bi se situacija v prihodnosti spremenila, tj. izboljšala. Vodja OKC PU Celje pa je 

prepričan, da so za obvladovanje zdravja starejših zaposlenih potrebno dobro, kakovostno 

okolje, ergonomija dela, manjše število nočnih sluţb in razporejanje zaposlenih pred 

upokojitvijo na mentorska delovna mesta (z manj odgovornosti). Izpostavil je potrebo po 

dotoku mladega kadra, da se ohrani normalno razmerje med mladimi in starejšimi.  

Vsi trije intervjuvanci strokovnega managementa so – kot najbolj učinkovit ukrep za 

obvladovanje zdravja zaposlenih – navedli razporejanje na manj zahtevna delovna mesta, da 

se zaposlenim zmanjšajo delovne obremenitve, zlasti pred upokojitvijo. Inštruktor PPSA je 

dejal, da bi po njegovem mnenju morali glede na starost postaviti mejo za opravljanje 

terenskega dela oziroma starejše zaposlene razporediti na drugo, manj zahtevno delovno 

mesto. Ni pa realno pričakovati, da bi vsi ţeleli delati v pisarnah, saj je to odvisno tudi od 

njihovih zmoţnosti, je še dodal. Po vzoru nekaterih tujih policij je predlagal, da se starejšim 

policistom zagotovi počitek v sluţbi, podobno kot imajo urejeno poklicni gasilci. Starejšim 

policistom bi dal prvo uro sluţbe moţnost sprostitve, telovadbe ali teka oziroma pohoda, da bi 

se njihov delovni dan začel počasi in sproščujoče. Psihologinji pa se zdi pomembno, da se 

starejšim zaposlenim zagotovi 8-urno delo namesto zdajšnjega 12-urnega. Po njenem mnenju 

je treba zmanjšati število nočnih sluţb oziroma jih odpraviti pod pogojem, da starejši 

zaposleni obdrţi enako plačo. Izpostavila je  pomembnost zmanjševanja delovnih 

obremenitev, zlasti v zadnjih letih pred upokojitvijo. Kadrovnica je povedala, da bi bilo treba 

ponovno uvesti aktivno zdravljenje za zaposlene v obliki oddihov v toplicah. Predlagala je, da 

bi lahko zaposlenim in njihovim druţinam omogočili na primer najem koče v Gotenici. 

Pomembno se ji zdi, da v preventivne delavnice vključuje tudi starejše policiste, da se ne 

počutijo odrinjene; enako je povedala za najranljivejšo skupino zaposlenih – strokovno-

tehnično osebje, ki je najslabše plačano. Kadrovnica se ne strinja s skrajšanim delovnikom, 

saj bi takšen ukrep prizadel zaposlene z zmanjšanjem plače. Ukrepi, s katerimi so starejše 

zaposlene zaposlovali na OKC ali na deţurna delovna mesta, so po njenem mnenju še vedno 

primerni, vendar nerealni, saj se ta delovna mesta ukinjajo.  

Vsi trije intervjuvanci operativnega managementa so v odgovorih poudarili, da bo teţko 

sprejeti določene ukrepe za obvladovanje zdravja, saj ni dovolj kadra, da bi lahko starejše 

zaposlene popolnoma umaknili iz patruljnega dela. Ukinitev nočnih izmen se jim zdi ustrezna 

rešitev, vendar je zaradi premajhnega števila mlajšega kadra neizvedljiva. Izpostavili so, da 

bodo kmalu potrebni sistemski ukrepi na ravni drţave. Komandir PP Šentjur pri Celju je 

navedel, da je treba sprejeti določene organizacijske ukrepe, kakor to počnejo v nekaterih 

podjetjih, v katerih ustvarjajo dodano vrednost. Starejših delavcev ni mogoče enačiti z 

mlajšimi delavci z vidika produktivnosti oziroma rezultatov dela, kakor sedaj v osnovi temelji 

delo na lokalni ravni. Po njegovem mnenju bo treba upoštevati individualne sposobnosti 

zaposlenih in starejšega policista zaposliti na delovno mesto, ki se ukvarja z manj cilji ali z 

enim področjem, na katerem je ta človek najboljši, da lahko opravlja delo z manj vloţenega 

truda, in mu tudi priznati določen druţbeni status, nikakor pa ga ne postavljati v podrejeni 
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poloţaj. Povedal je, da se na lokalni ravni starejše zaposlene umika s terena in razporeja na 

delovno mesto stalnega deţurnega, vendar je paradoksalno, da se ravno ta delovna mesta 

sedaj ukinjajo. Včasih so starejši policisti šli na inšpektorat milice, ki ga sedaj ni več. Danes je 

ta sistem postavljen na glavo, saj se v enem letu zaposli zgolj 100 policistov, delovno mesto 

pa jih zapusti  pribliţno 250. Po mnenju šentjurskega komandirja ne smemo upokojevati 

izkušenega kadra, razen če gre za osebne razloge. Povedal je tudi, da teoretično sme policiste 

umakniti iz interventnih nalog in jih premestiti v svetovalne funkcije ali delo na meji, vendar 

se v praksi sedaj dogaja ravno obratno. Dodal je še, da pa je glede nočnih sluţb ţe zakonsko 

urejeno, da se po dopolnjenih 55 letih delavcev ne razporeja več ponoči. Komandir PP Laško 

je izpostavil, da so potrebni sistemski ukrepi, mogoče celo ponovna uvedba bonificirane 

delovne dobe. Komandir je predlagal določitev starostne meje opravljanja del in nalog za 

policiste, na primer do 45. leta se opravlja delo na terenu, potem pa naj delodajalec poišče 

primernejša delovna mesta. Zavzel se je za manj nočnih izmen, saj jih starejši zaposleni teţje 

opravljajo. Pomembno se mu zdi poskrbeti za motivacijo novih kadrov; ti bi prihajali v 

policijo raje in v večjem številu, če bi bilo plačilo za opravljeno delo višje.  Menil je, da bi 

bilo bolje, da bi izkušenemu policistu, ki je pred upokojitvijo, skrajšali delovni čas, namesto 

da ga takoj upokojijo. Komandir PP Celje pa je v razgovoru izrazil skrb, da bo čedalje teţje 

skrbeti za starejše zaposlene, saj so delovna mesta, kot so deţurna in podobna delovna mesta, 

ţe vsa zasedena. Po njegovem mnenju mora vodja starejše zaposlene razbremeniti patruljnega 

dela, saj pri starejšem človeku pride hitreje do poškodb kot pri mlajšem. V ukinitvah nočnih 

sluţb ne vidi prave rešitve zaradi premalo kadra, čeprav se mu takšen ukrep zdi načeloma 

primeren. Kot rešitev je omenil presojo vodje, da ustrezneje razporeja starejše zaposlene na 

posamezna delovna mesta. Poudaril je, da so potrebne sistemske rešitve glede organizacije 

dela, med drugim več promocije zdravja.    

Iz odgovorov je razbrati, da intervjuvanci vrhnjega managementa razumejo kot učinkovite 

ukrepe za obvladovanje zdravja zaposlenih osveščanje, spodbujanje in motiviranje, slednjemu 

dajeta prednost dva intervjuvanca, medtem ko tretji intervjuvanec poudarja ergonomijo dela 

starejših zaposlenih. Vsi intervjuvanci so v odgovorih izpostavili potrebo po novem kadru. 

Intervjuvanci srednjega management pa menijo, da so učinkoviti ukrepi za obvladovanje 

zdravja zaposlenih v obliki razporejanja na manj zahtevna delovna mesta, da se jim zmanjšajo 

delovne obremenitve, zlasti pred upokojitvijo. Intervjuvanci operativnega managementa v 

odgovorih poudarjajo, da bo teţko sprejeti določene ukrepe za obvladovanje zdravja, saj 

kadra ni dovolj, da bi starejše zaposlene lahko popolnoma umaknili iz patruljnega dela. 

Ukinitev nočnega dela se jim zdi primeren, vendar zaradi premajhnega števila mlajšega kadra 

neizvedljiv ukrep. Izpostavili so nujnost uvedbe sistemskih ukrepov na ravni drţave. 

Vzroki in možnosti za zmanjšanje bolniških odsotnosti 

S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, v čem vidijo intervjuvanci vzroke bolniških odsotnosti 

in moţnosti za njihovo zmanjšanje v policiji.  
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Vsi trije intervjuvanci vrhnjega managementa so povedali, da vzroki za bolniške odsotnosti 

izhajajo iz večjega varstva pravic zaposlenih v javnem sektorju, dva izmed njih kot moţen 

vzrok izpostavljata še starost zaposlenih. Moţnost za zmanjšanje bolniških odsotnosti vidijo 

predvsem v stimulaciji tistih, ki niso pogosto na bolniškem dopustu, in v negovanju dobrih 

medsebojnih odnosov na delovnem mestu, še preden so zaposleni odsotni zaradi bolezni. 

Vodja OOKZ PU Celje je izpostavil pomembno dejstvo, da je v policiji vedno več ţensk, ki 

koristijo dopust zaradi nege otroka ipd. Tudi večja starost zaposlenih povzroča več odsotnosti 

z dela. Kot moţnost za zmanjšanje deleţa odsotnosti z delovnega mesta navaja zglede iz 

gospodarstva, kjer so (ponekod) nagrajeni tisti, ki ne koristijo bolniške. Vodja OMTZ je 

izpostavila, da je v javnem sektorju laţje oditi na bolniški dopust kot v gospodarstvu, saj naj 

bi imeli zaposleni v javnem sektorju več pravic. Povedala je, da ne obstajajo ustrezni 

varstveni mehanizmi za tiste, ki jih domnevno zlorabljajo; rešitev vidi v stimulaciji 

zaposlenih, ki ne koristijo bolniških staleţa, in meni, da se takšne zaposlene mora motivirati v 

sluţbi, ne pa potem, ko so ţe bolni. Vodja OKC PU Celje je izpostavil, da so starejši 

zaposleni dovzetnejši za poškodbe in bolezni. Zelo pomemben se mu zdi vpliv organizacijske 

klime na koriščenje bolniške, hkrati pa je izpostavil večje pravice zaposlenih v javnem 

sektorju v primerjavi z gospodarstvom. 

Dva intervjuvanca strokovnega managementa sta se strinjala, da vzroki za bolniške odsotnosti 

izhajajo iz večje zaposljivosti ţensk v izbrani organizaciji kot v preteklosti. Kot moţnost za 

zmanjšanje bolniških odsotnosti dva intervjuvanca izpostavljata predvsem delovno okolje, ki 

bo ustrezneje vrednotilo delo zaposlenih in izrekalo med drugim tudi pohvale za dobro 

opravljeno delo. Inštruktor PPSA vidi razloge za večjo odsotnost z dela v neenakomerno 

razporejenem delovnem času, opozoril pa je tudi na situacijo, ko je eden od partnerjev 

zaposlen v gospodarstvu, drugi pa v policiji. V tem primeru gre na bolniški dopust po navadi 

tisti, ki je zaposlen v policiji, torej v javnem sektorju, kar je povezano z njegovim slabšim 

socialnim statusom (nizka plača) in z manjšimi teţavami pri zamenjavi. Povedal je, da je 

zaposleni v gospodarstvo teţje odsoten z dela kot zaposleni v javnem sektorju. Vzroke išče 

tudi v tem, da je v policiji zaposlenih več ţensk kot nekoč, torej je tudi več porodniških in 

odsotnosti zaradi nege. Starosti ne vidi kot razlog, ki bi vplival na odsotnost. Zavzema se za 

nagrajevanje in pohvalo zaposlenih, ki ne hodijo v bolniško. Pri zlorabah bolniških odsotnosti 

ne vidi večjih teţav, saj dokler jih sistem dovoljuje, je teţko karkoli storiti, da bi jih preprečili. 

Psihologinja pa je menila nasprotno in je kot pozitivno v javni upravi izpostavila ugodnost, 

kot je npr. pravica do spremstva bolne osebe. Za zmanjšanje odsotnosti predlaga več 

preventivnih aktivnosti na temo zdravja v smislu bolj strukturiranega izvajanja tovrstnih 

dejavnosti. Po njenem mnenju je teţava tudi v tem, da imajo zaposleni dve sluţbi, kar pomeni, 

da doţivljajo izgorelost. Rešitev vidi v okrepitvi višine plače zaposlenih. Povedala je tudi, da 

je treba primerno ovrednotiti posameznikovo delo v enoti in vzpostaviti ustrezen način 

nagrajevanja. Sistem nagrajevanja v policiji je namreč izredno neugoden, opazila je, da je tudi 

pohval premalo, kar po njenem mnenju dodatno vpliva na odsotnost z delovnega mesta. 

Kadrovnica pa je v intervjuju povedala, da vidi vzroke za povečan deleţ odsotnosti predvsem 
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v stresu na delovnem mestu. Ta lahko povzroči večjo obremenjenost policistov. Kot izvor 

stresa navaja dolge vsakodnevne voţnje v sluţbo, česar ostali intervjuvanci niso omenili. 

Razlog za več bolniških odsotnosti je po njenem mnenju tudi v večjem deleţu ţensk v policiji, 

ki pogosto koristijo nego in porodniško. Ni pa zaznala povezave med starostjo in bolniško 

odsotnostjo, kvečjemu se ji zdi nasprotno, se pravi, da so starejši zaposleni manj odsotni z 

dela.  

 

Vsi trije intervjuvanci operativnega managementa so izpostavili teţavo izkoriščanja (zlorabe) 

bolniških odsotnosti v javnem sektorju; moţnosti za zmanjšanje bolniških dopustov vidijo v 

sistemskih spremembah, predvsem v olajšanju nadzora nad odsotnostjo z dela, kar je po vzoru 

zasebnega sektorja. Komandir PP Šentjur pri Celju je povedal, da v njegovi organizaciji 

odsotnosti zaradi bolniške ne naraščajo, ampak celo upadajo. Na šentjurski policijski postaji 

ni bilo – po njegovih besedah – nikoli posebnih odstopanj v tem smislu, razen pri nekateri 

izjemah, ki so »izigravale sistem«. Po njegovem mnenju se pravice, izhajajoče iz dela, 

povečujejo, zato se večji odsotnosti z dela niti ne moremo čuditi; slednje naj bi veljalo 

predvsem za javni sektor. Dejal je tudi, da je bolje zaposliti manj policistov, in tiste »prave«, 

kot da imamo mnoţico »statistov«. Komandir PP Šentjur pri Celju se ne strinja z dodatnimi in 

popoldanskim delom policistov, saj bi moral delodajalec ustrezno nagraditi zaposlenega, ne 

pa da ta opravlja dodatna dela, da lahko preţivi. Po njegovih besedah policistom v tujini ni 

treba opravljati dodatnih del, ampak zasluţijo dovolj ţe v okviru rednega dela. Tudi komandir 

PP Laško meni, da je najpomembnejši vzrok za rast deleţa bolniških odsotnosti povezan z 

zaposlitvijo v javnem sektorju, saj naj bi se tam pogosteje izkoriščalo bolniške odsotnosti. Po 

njegovih besedah je precej bolniških dopustov »izigranih«, vsaj v njegovi organizaciji, v 

gospodarskem sektorju pa tovrstno ravnanje ni mogoče. Kot primer teţavne odsotnosti je 

navedel dolgotrajni bolniški staleţ zaradi manjših zvinov ipd. Podobno kot šentjurski 

komandir je predlagal, da bi morali zaposlene, ki redno hodijo v sluţbo, nagraditi (delovna 

uspešnost). Glede ukrepov obvladovanja kajenja pa je povedal, da po njegovem mnenju niso 

smiselni. Komandir PP Celje vidi glavni vzrok za povečanje bolniških odsotnosti v starosti 

zaposlenih. V pogovoru je posebej izpostavil problematiko zlorab oziroma izkoriščanja 

bolniške odsotnosti. Po njegovem mnenju je glavna teţava v nadzoru nad zlorabami bolniških 

odsotnostih. Vzroke za povečan deleţ odsotnosti opaţa tudi v večjem številu ţensk v policiji, 

ki v primeru nege prednostno koristijo bolniško. Komandirju PP Celje se ne zdi potrebno 

motiviranje zaposlenih, da čim prej pridejo v sluţbo oziroma prenehajo z bolniškim staleţem, 

ampak se zavzema za sistemske rešitve oziroma izboljšave (nadzori nad koriščenjem 

odsotnosti po vzoru gospodarstva). 

Iz odgovorov je razbrati, da intervjuvanci vrhnjega managementa poudarjajo, da vzroki za 

bolniške odsotnosti izhajajo iz večjega varstva pravic zaposlenih v javnem sektorju, dva 

izmed njih kot moţen vzrok izpostavljata še starost zaposlenih. Kot moţnosti za zmanjšanje 

bolniških odsotnosti izpostavljajo predvsem stimulacijo tistih, ki ne koristijo bolniške, in 

vlaganje v  dobre medsebojne odnose na delovnem mestu, še preden zaposleni gredo na 
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bolniški dopust. Intervjuvanci srednjega managementa pa menijo, da vzroki za bolniške 

odsotnosti izhajajo iz večje zaposljivosti ţensk v izbrani organizaciji kot v preteklosti 

(koriščenje nege druţinskega člana). Kot moţnost za zmanjšanje bolniških odsotnosti 

izpostavljata dva intervjuvanca predvsem delovno okolje, ki bo ustrezneje vrednotilo delo 

zaposlenih in izrekalo pohvale za dobro opravljeno delo. Intervjuvanci operativnega 

managementa pa v odgovorih poudarjajo teţavo izkoriščanja bolniških odsotnosti v javnem 

sektorju (zlorabe) in menijo, da se moţnosti za zmanjšanje bolniške odsotnosti skrivajo v 

sistemskih spremembah, predvsem v olajšanju nadzora nad odsotnostjo, kar sledi vzoru 

zasebnega sektorja. 

Področja, ki so potrebna izboljšave 

S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, katera so tista področja, kjer so moţne izboljšave 

oziroma napredek.  

Vsi trije intervjuvanci vrhnjega managementa so bili soglasni v mnenju, da obstajajo moţnosti 

za izboljšave, in sicer se dva intervjuvanca strinjata z uvedbo zdravega prehranjevanja ( 

zdravi obroki na delovnem mestu) in vadbo oziroma pohodov v okviru sluţbe, medtem ko 

tretji intervjuvanec daje prednost izboljšanju ergonomije dela. Vodja OOKZ PU Celje je 

povedal, da vidi moţnosti za boljše počutje zaposlenih predvsem na področju boljše 

ergonomije dela. Tudi odnos do zdrave prehrane bi se lahko po njegovem mnenju izboljšal. 

Vodja OMTZ je izpostavila, da vidi priloţnost v tem, da se omogoči zaposlenim  15 minut 

vadbe dnevno; uvedla bi tudi moţnost oddiha, npr. v toplicah. Na področju uvedbe zdravih 

obrokov ne vidi ustreznih rešitev, saj so »zadeve povezane z denarjem«, s kadri in tudi 

specifičnostjo posameznikov. Vodja OKC PU Celje je predlagal ukrepe spodbujanja in 

omogočanja rekreacije zaposlenih v obliki pohodov in druţenj (v smislu team buildinga) ter 

uvedbe zdravega prehranjevanja na delovnem mestu. 

Vsi trije intervjuvanci strokovnega managementa vidijo moţnost za izboljšave zlasti v uvedbi 

zdrave prehrane v organizaciji (menza), dva intervjuvanca pa sta izpostavila moţnost uvedbe 

vadbe za strokovno-tehnično osebje v dodatnih terminih vsaj enkrat na dva tedna. Vsi 

intervjuvanci so predlagali različne moţnosti izboljšav, na primer več sodelovanja z 

zunanjimi inštitucijami, organiziranje vadbe v naravi in uvedba obvezne vadbe prvo uro 

sluţbe ter sistemsko urejanje promocije zdravja na delovnem mestu. Vsi intervjuvanci so 

enotnega mnenja, da predlagani ukrepi prinašajo zgolj koristi za delodajalca in zadovoljstvo 

ter večje zdravje za zaposlene. Inštruktor PPSA je predlagal še oddih za druţine zaposlenih, z 

ostalimi intervjuvanci se je strinjal glede moţnosti zdravega prehranjevanja v menzi, vadbe v 

naravi in pogostejše vadbe (enkrat mesečno) za strokovno-tehnično osebje; predlagal je še 

uvedbo obvezne enourne športne vadbe vseh zaposlenih prvo uro sluţbe. Psihologinja je 

izpostavila potrebo, da se celotno področje managementa zdravja uredi strateško v obliki 

letnih načrtov na področju promocije zdravja. Sem spadajo določitev konkretnih ukrepov na 
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področju promocije zdravja (aktivnosti v zvezi z zdravo prehrano, telesna vadba strokovno-

tehničnega osebja, ozaveščanje o lastni psihohigieni, tehnike dihanja in podobno), predvsem 

pa ozaveščanje o negativnih posledicah kombinacije dejavnikov izmenskega dela, kajenja, 

nezdrave prehrane in uţivanja alkohola. Kadrovnica je povedala, da »vidi rezerve« v 

obseţnejšem sodelovanju z zunanjimi inštitucijami; sama bi podprla prizadevanje k uvedbi 

zdravih obrokov v menzi z več poudarka na »naravnem kuhanju« (»manj kemije«). Spominja 

se, da je bila pred 25 leti v organizaciji na voljo prostovoljna telovadba za osebje, ki se je tega 

ţelelo udeleţiti (razgibavanje, vaje za hrbtenico in vrat, ramenski obroč), pogosta so bila tudi 

redna tekmovanja. Vsako leto so izbrali najbolj športno enoto v regiji (nogomet, odbojka, 

rokomet, smučanje itd.) in jo je delodajalec priznal v redno delovno obvezo. Kadrovnica je 

izrazila obţalovanje, ker tovrstnih vadb za zaposlene ni več v organizaciji. Ukrepov za 

izboljšanje zdravja je po njenem mnenju premalo, obenem pa je prepričana, da mora vsak 

posameznik največ storiti za svoje zdravje. 

Vsi trije intervjuvanci operativnega managementa so izpostavili, da bi bilo treba imeti več 

delavnic na temo promocije zdravja, dva intervjuvanca sta se strinjala, da so zelo pomembni 

druţenja in team buildingi; tudi delavnice za strokovno-tehnično osebje se jim zdijo koristne 

in bi jih bilo treba po njihovem mnenju nadaljevati. Komandir PP Šentjur pri Celju je v 

pogovoru predlagal, da bi morali drugače urediti usposabljanje policistov PPSA, ki so sedaj 

organizirana na podlagi mesečne udeleţbe in osemurne kvote. Morali bi imeti centre, v 

katerih bi pod nadzorom inštruktorja izvajali in trenirali praktični postopek in hkrati 

pridobivali kondicijo; navedene dejavnosti naj bi se izvajale  »mimo vpliva razporeda, torej 

neobvezujoče od dela«. Na delovnem mestu bi zgolj ocenili, ali je policist sposoben 

psihofizično opravljati svoje naloge. Policist se mora zavedati, da je to stvar njega samega, ne 

pa managementa PU, je svojo misel pojasnil komandir PP Šentjur pri Celju. Naslednji 

pomemben ukrep je zagotoviti ustrezno število ljudi ali pa reorganizirati sistem dela, da se 

razbremeni zaposlene, saj to pozitivno vpliva na zdravje. Pomembni so tudi team buildingi, ki 

jih po komandirjevem mnenju, »pametne« organizacije spodbujajo. Poleg tega je pozitivno za 

zdravje, da se policisti, ki delajo v patrulji, dobro poznajo med sabo. Po mnenju šentjurskega 

komandirja, se to področje zanemarja. Vsak trenutek, ki se vloţi v zdravje, pa je dragocen, je 

zaključil svoje razmišljanje komandir. Tudi komandir PP Laško je menil, da bi delodajalec 

lahko organiziral strokovno vodene team buildinge, predlagal pa je tudi preverjanje 

psihofizičnega stanja zaposlenih, vendar ob predpostavki, da se zaposlenim omogoči določene 

dejavnosti telesne vadbe (ali v sklopu PPSA ali v prostem času, na primer s cenejšimi kartami 

za fitnes ali z organizirano vadbo). Svoj predlog je utemeljil s primerom iz gospodarstva 

(»zastonj fitnes«). Laškemu komandirju se zdi nadvse pomembno, da se delavnic udeleţijo 

vsi zaposleni, ne samo nekateri. Povedal je, da so bili ukrepi, kot so telesne vaje za 

administratorke oziroma pohodi, zelo dobro sprejeti. Komandir PP Celje pa je dejal, da so po 

odzivih sodeč delavnice o izgorelosti v okviru PPSA-ja in vaje za administrativno-tehnično 

osebje zelo dobre, in jih je treba nadaljevati. Menil je, da bi morali organizirati več predavanj 
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in delavnic na temo promocije zdravja. Moţnosti za vlaganje v zdravje vidi še v boljši 

ergonomiji dela.  

Iz odgovorov je razbrati, da intervjuvanci vrhnjega managementa verjamejo, da obstajajo  

moţnosti za izboljšave, in sicer se dva intervjuvanca strinjata z uvedbo zdravega 

prehranjevanja (uvedba zdravih obrokov na delovnem mestu) in telesne vadbe oziroma 

pohodov v okviru sluţbe, medtem ko tretji intervjuvanec daje prednost izboljšanju ergonomije 

na delovnem mestu. Intervjuvanci srednjega managementa menijo, da bi lahko izboljšali 

stanje na področju uvedbe zdrave prehrane v organizaciji (menza), dva intervjuvanca sta 

izpostavila moţnost uvedbe vadbe za strokovno-tehnično osebje v dodatnih terminih vsaj 

enkrat na dva tedna, vsi intervjuvanci pa izpostavljajo različne moţnosti izboljšav, na primer 

več sodelovanja z zunanjimi inštitucijami, organiziranje vadbe v naravi in uvedba obvezne 

vadbe prvo uro sluţbe ter sistemsko urejanje promocije zdravja na delovnem mestu. Vsi 

intervjuvanci so enotnega mnenja, da navedeni ukrepi prinašajo koristi za delodajalca in 

zadovoljstvo ter večje zdravje za posameznika. Intervjuvanci operativnega managementa v 

odgovorih izpostavljajo, da bi bilo treba organizirati več delavnic na temo promocije zdravja, 

dva intervjuvanca pa se strinjata, da so zelo pomembna druţenja (team buildingi) kot tudi 

nadaljevanje delavnic za strokovno- tehnično osebje, ki so bile zelo dobro sprejete. 
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7 SKLEP 

V zadnjem delu magistrske naloge prikazujemo sklepne ugotovitve opravljenih intervjujev ter 

podajamo priporočila za ohranjanje in izboljšanje duševnega ter fizičnega zdravja zaposlenih 

v izbrani policijski organizaciji. 

7.1 Ugotovitve 

Na vrhu lestvice vrednot se med posamezniki najpogosteje pojavlja zdravje. Skrb za zdravje 

prinaša nesporne koristi tako posameznikom kot tudi organizacijam, v katerih so zaposleni. 

Odločitev za zdrav ţivljenjski slog je resda v rokah posameznika, a mu lahko delodajalec 

pomaga pri spreminjanju nezdravih ţivljenjskih navad ter krepitvi duševnega in fizičnega 

zdravja. Zaradi pomembnosti tematike nas je zanimalo, kako vodstvo izbrane organizacije 

skrbi za zdravje zaposlenih. S tem namenom smo opravili intervjuje z devetimi vodstvenimi 

delavci na različnih ravneh managementa in si s tem pridobili širši vpogled v obravnavano 

tematiko. 

Kot navaja več avtorjev v svojih delih, je obvladovanje zdravja v organizaciji zelo 

pomembno, s čimer se strinjajo tudi intervjuvanci. Pri tem poudarjajo, da se z aktivno skrbjo 

za zdravje zaposlenih dviga njihovo zadovoljstvo in s tem tudi učinkovitost pri delu, prav tako 

pa se krepi tudi zvestoba delodajalcu.  

Ugotovili smo, da v izbrani organizaciji za obvladovanje zdravja največkrat uporabljajo 

ukrepe, kot so psihosocialna pomoč zaposlenim, spodbujanje k športnim aktivnostim ter skrb 

za ugoden razpored dela, pri čemer zakonodaja navaja, da mora imeti delavec, ki ima delovni 

čas razporejen neenakomerno, v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma vsaj 

11 ur. Management dela pri skrbi za zdravje zaposlenih največkrat uporablja motivacijski 

pristop, pri čemer poudarja, da ni dovolj zgolj seznanjanje, temveč je potrebno tudi 

spodbujanje k skrbi za zdravje. Prav seznanjanje in spodbujanje izpostavljajo intervjuvanci 

kot najpomembnejša dejavnika vodenja organizacije pri skrbi za zdravje zaposlenih.  

Pridobljeni odgovori so nakazali na dejstvo, da vprašani največjo vlogo skrbi za zdravje 

pripisujejo organizacijski klimi, pri čemer poudarjajo predvsem pomembnost kakovostnih 

medsebojnih odnosov. Vemo namreč, da so dobri odnosi v delovnem kolektivu izjemno 

pomembni, saj delavcem omogočajo preţivljanje časa v prijetnem delovnem okolju in jih 

mnogokrat spodbujajo k delu. Nekateri so izpostavili pomembnost varnosti pri delu, čemur je 

izbrana organizacija v zadnjih letih namenila veliko pozornosti predvsem z nakupi novih vozil 

in balističnih oblačil.  
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7.2 Priporočila 

Podatki kaţejo, da število bolniških odsotnosti v policiji narašča, za kar intervjuvanci krivijo 

predvsem staranje zaposlenih, zaščito delovnega razmerja zaposlenih v javnem sektorju in 

večji odstotek ţensk v policiji. Predlagamo sistemske spremembe pri nadziranju zlorab 

bolniških odsotnosti ter nagrajevanje zaposlenih, ki ne koristijo bolniških dopustov, kot to 

počno organizacije zasebnega sektorja. Prav tako menimo, da bi morala organizacija bolj 

skrbeti za promocijo zdravja, saj bi se s tem izognila vse pogostejšim bolniškim odsotnostim.  

Statistični podatki kaţejo, da je v zadnjih desetih letih število poškodb pri delu upadlo za 59 

%, zato je treba nadaljevati z vlaganjem v zaščitna sredstva zaposlenih in izvajanjem 

izobraţevanja in usposabljanja o različnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu. 

Zaradi daljše delovne aktivnosti bodo delavci dalj časa izpostavljeni nevarnostnim pri delu, in 

se je za preprečitev povečanja poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, treba ves čas 

poklicnega ţivljenja osredotočati na ustvarjanje varnih in zdravih delovnih mest. 

Iz podatkov je razvidno, da povprečna starost zaposlenih v policiji narašča in je leta 2017 

znašala ţe 42 let, v izbrani organizaciji celo 45 let. Ukrep, ki ga je vodstvo ţe sprejelo, je 

razporejanje starejših na neinterventna delovna mesta. Predlagamo, da se starejšim 

zaposlenim postopoma zmanjšuje obseg dela in se jih po moţnosti izvzame iz razporejanja v 

izmensko delo. Na podlagi podatkov predlagamo za osebe, starejše od 50 let, dodatne 

preventivne ukrepe, kot so razgovori s psihologi, več počitka med delom in brezplačno 

koriščenje počitniških kapacitet v lasti organizacije. 

Zaskrbljujoč je podatek, da je v letu 2018 v policiji zaposlenih 15 % manj oseb kot pred 

desetimi leti, medtem ko obseg dela narašča. Potrebne bodo organizacijske in kadrovske 

spremembe, da se organizacija izogne preobremenjenosti in izgorelosti zaposlenih, ki vodita v 

pogostejše bolniške odsotnosti. 

Predlagamo, da se kajenje, ki velja za povzročitelja mnogih bolezni in smrti, med delovnim 

časom prepove. Kadilcem, ki kajenje izkoriščajo za lajšanje simptomov stresa, ter ostalim 

zaposlenim naj organizacija omogoči športne ali druge sprostitvene aktivnosti.  

Predlagamo aktivno skrb managementa za organizacijsko klimo kot enega izmed pomembnih 

dejavnikov za zagotavljanje zadovoljstva in učinkovitosti zaposlenih. Management naj 

pozornost posveča prepoznavanju simptomov stresa, izgorelosti in zlorabi alkohola oziroma 

drugih psihoaktivnih snovi ter se nanje nemudoma odzove. Navsezadnje so zaposleni v 

policiji v preteklem letu največkrat potrebovali pomoč ali podporo psihologov zaradi 

druţinskih teţav oziroma teţav v partnerskem odnosu, ki so lahko posledica stresa na 

delovnem mestu. Ozavestiti je treba, da je promocija zdravja del primarne dejavnosti 

managementa.    
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Področje managementa zdravja naj se uredi sistematično, neposredno in strateško v obliki 

strateških ter letnih načrtov na področju promocije zdravja. Določiti je treba jasne cilje na 

vseh področjih dejavnikov skrbi za zdravje zaposlenih ter ukrepe za dosego zastavljenih 

ciljev. Človeški kapital mora organizacijam predstavljati vrh njihovih prioritet, kar 

pomembno prispeva k lojalnosti zaposlenih in k ugledu organizacije. Organizacija, ki v 

javnosti uţiva sloves dobrega delodajalca, privlači delovno aktivne in si s tem zagotavlja 

stalen dotok kandidatov za zaposlitev. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik za intervju



 
 

 

 

 



Priloga 1 

 
 

Zapis intervjuja z _________________________ (naziv delovnega mesta), 

____________________________ (ime in priimek).  

Dne ________________, ob ___________. 

 

1. Na kaj pomislite ob besedah »Management zdravja v organizaciji«? 

 

2. Kakšna je po vašem mnenju vloga vodje pri managementu zdravja v  

organizaciji? 

 

3. Kakšen pomen pripisujete zdravju zaposlenih?  

 

4. Katere ukrepe za obvladovanje zdravja zaposlenih izvajate v vaši organizaciji in  

kakšne pristope uporabljate?  

 

5. Katerim dejavnikom skrbi za zdravje pripisujete največjo vlogo? 

 

6. Kako po vašem mnenju stres na delovnem mestu in izmensko delo vplivata na  

zdravje zaposlenih? 

 

7. Analiza starostne strukture je razkrila, da je povprečna starost zaposlenih v  

policiji 42 let. Pričakovati je, da se bo povprečna starost v naslednjih letih še 

dvignila. Kakšne ukrepe bi bilo potrebno sprejeti za učinkovitejše obvladovanje 

zdravja starejših policistov?  

   

8. Deleţ bolniškega staleţa v policiji od leta 2015 narašča. Kje vidite vzroke in  

moţnosti za zmanjšanje deleţa odsotnosti? 

 

9. Na katerih področjih managamenta zdravja zaznavate potrebe po izboljšavi?  

 

Zapisal: _________________ 

 

 

 


