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POVZETEK 

Delo gasilcev in reševalcev je neprestano podvrţeno hudim stresnim situacijam in 

travmatičnim dogodkom. Zato se je v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami začel izvajati nov program psihosocialne pomoči, v sklopu katerega zaupniki 

izvajajo razbremenilne pogovore.  

Diplomska naloga obravnava ureditev psihosocialne pomoči v sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. V Sloveniji namreč poznamo tovrstno obliko pomoči 

tudi pri policistih, ali drugih cestnih organizacijah, ki delujejo neodvisno od 

Izobraţevalnega centra za zaščito in reševanje Ig in se v svojem delovanju in organizaciji 

nekoliko razlikujejo od našega preučevanega modela.  

Učinkovitost in delovanje programa pri nas, do sedaj še ni bil analiziran, zaradi česar smo 

se odločili, da ga v okvirju diplomske naloge pregledamo. Preučevanja smo se lotili s 

pomočjo številnih virov, pogovorov z zaupniki, anketnima vprašalnikoma in 

analiziranjem treh hipotez. Medsebojni odnosi v kolektivu, ovire pri delu in glavni vzroki 

za potrebe po pogovoru z zaupnikom so glavne teme naših hipotez, na podlagi katerih 

smo lahko razbrali ali sistem tovrstne pomoči učinkovito deluje, ali potrebuje še kakšne 

izboljšave. 

Rezultati ki smo jih dobili tekom diplomske naloge, nam kaţejo da je delo zaupnikov 

izjemno učinkovito pri razbremenjevanju psihosocialnih teţav, s katerimi se soočajo 

posamezniki in njuno potrebno za vse poklice, kjer so osebe izpostavljene prevelikemu 

stresu in travmatskim izkušnjam. Tekom raziskovanja pa smo odkrili tudi nekatere 

pomanjkljivosti na področju izobraţevanja in pomanjkanja prostora za izvajanje 

razbremenilnih pogovorov. Glede na pozitivne posledice izvajanja tovrstnega programa, 

je potrebno posvetit še več pozornosti delu zaupnikov in dobljene pomanjkljivosti čim 

prej odpraviti, da bo program še toliko boljše funkcioniral. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

Zaupnik, razbremenilni pogovori, stres, travma, psihosocialna pomoč, sistem varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami 



 

 

 

ABSTRACT  

The work of firefighters and rescuers is constantly subjected to severe stress and 

traumatic events. Therefore, the system of protection against natural and other disasters 

launched a new program of psychosocial assistance, under which trustees implement 

exculpatory conversations.  

From the title it is clear that our thesis focuses on the regulation of psychosocial 

assistance in the system of protection against natural and other and disasters. In Slovenia, 

there are such forms of assistance for police officers or other road organizations, which 

operate independently of the Training Centre for Civil Protection and Disaster Ig and in 

its operation and organization differ slightly from our studied model.  

Effectiveness and performance of the program in Slovenia, has not yet been analyzed, 

which is why we decided to review it with this thesis. The study has been tackled through 

a number of sources, interviews with informants, a questionnaire and analyzing three 

hypotheses. Interpersonal relations within the team, obstacles at work and the main 

reasons for the need for talks with trustee are the main themes of our hypotheses on which 

we can figure whether the system of such aid is operating effectively or either needs any 

improvements.  

The results that were obtained during the research show us that the job of Trustees 

extremely effective in relieving psychosocial problems faced by individuals and their 

need for all occupations where persons are subjected to excessive stress and traumatic 

experience. During the research, we discovered a number of shortcomings in the field of 

education and lack of space for the implementation of the compensation talks. 

Considering the positive effects of the implementation of such a program, it is necessary 

to devote more attention to the work of stewards and the resulting deficiencies as soon as 

possible to eliminate the program will be even better functioned. 

KEY WORDS:  

The trustee, relief talks, stress, trauma, psycho-social assistance, system of protection 

against natural and other disasters 
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1. UVOD 

Izpostavljenost travmatičnemu dogodku, lahko posamezniku popolnoma spremeni način in 

smisel ţivljenja. Posamezniku se po doţivetju travmatičnega dogodka, porušijo osnovna 

prepričanja o njegovem obstoju (neranljivosti, neumrljivosti), o svetu (varnost, predvidljivost, 

obvladljivost) in o drugih vidikih njegovega ţivljenja. Velikokrat ob tem nastopijo vprašanja 

o smislu in pomenu ţivljenja, o smrti, nekateri ob tem doţivljajo krize ali pa se jim odprejo 

nova spoznanja (Cvetek, 2009). 

Prometne nesreče, poţare in druge naravne katastrofe, katerim so reševalci, gasilci, kinologi 

ali gorski reševalci izpostavljeni, prav gotovo štejemo med travmatične. Narava dela, 

reševalcev, gasilcev, kinologov, gorskih reševalcev, ter številnih drugih enot sistema varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, zahteva od posameznikov takojšnjo odzivnost, 

aktivacijo, ter prisotnost in pomoč v naravnih in drugih nesrečah. Omenjeni poklici, so ob 

nastalih situacijah takoj prisotni na kraju nesreče, pripravljeni pomagati in reševati nastalo 

situacijo. Zaradi fizične pripravljenosti, znanja in usposobljenosti za reagiranje v kriznih 

situacijah, smo velikokrat spregledali dejstvo, da so reševalci kljub vsemu le ljudje in da 

lahko travmatična izkušnja tudi njih močno pretrese. 

Zavedanje pomena psihosocialne pomoči po nesrečah, je v Sloveniji začela prva izvajati 

policija pod okriljem ministrstva za notranje zadeve. Kasneje se je zavedanje o potrebi 

tovrstne pomoči preneslo še na druge resurse in tako je smernice za program psihosocialne 

pomoči začel v letu 2009, oblikovati tudi izobraţevalni center za zaščito in reševanje na Igu. 

Namen naše diplomske naloge, je preučit delovanje programa psihosocialne pomoči v sistemu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, da ugotovimo ali je program dobro oblikovan 

ter da najdemo morebitne pomanjkljivosti in rešitve, da le te odpravimo. Naš cilj je namreč 

omenjen program v prihodnosti do potankosti izpopolnit, z ţeljo da bo le ta čim boljše sluţil 

svojemu namenu in tako številnim reševalcem pomagal pri spopadanju s psihosocialnimi 

teţavami. 

V diplomski nalogi, smo prvo predstavili sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

kateri deluje pod okriljem Uprave RS za zaščito in reševanje, ter pokriva gasilce, gorske 

reševalce, kinologe, potapljače reševalce, ter številne druge interventne ekipe, ki se odzovejo 

v hujših nesrečah drţavnega nadzora. Razloţili smo organizacijo sistema, naloge in cilje h 
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katerim je le to usmerjeno. V nadaljevanju smo razloţili pomen stresnih in travmatičnih 

dogodkov, s pomočjo raziskave ki smo jo vključili v diplomsko nalogo, pa smo prikazali 

pomen in potrebo po psihosocialni pomoči in jo le to na koncu tudi razloţili. 

Teoretični del tako vključuje vse informacije, ki so potrebne za razumevanje delovanja 

sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V tem delu imamo podrobno opisane 

smernice za psihološko pomoč, na podlagi katerih se je začel oblikovati program zaupnikov. 

Preberemo si lahko tudi, podrobne opise stopenj psihološke pomoči in predstavitev dela, 

pogojev in obseg znanja, ki ga more imeti zaupnik za opravljanje svojega dela. 

Empirični del vključuje anketni vprašalnik in hipoteze s pomočjo katerih smo dobili 

konkretne podatke o dejanskem stanju psihosocialne pomoči v sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Dobljeni rezultati so nam tako pomagali prit do nekaterih 

novih spoznanj in idej, kje se nahajajo pomanjkljivosti in kako trenutno delovanje zaupnikov 

še dodatno izboljšati. Vpogled v trenutno stanje in pridobitev novih spoznanj ter načrtov za 

izboljšanje programa so bili naš glavni cilj diplomske naloge, katerega smo v celoti izpolnili 

in v poglavju razprava tudi opisali. 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  

Varnost posameznika ali skupnosti ţe od nekdaj spada k temeljnim človeškim vrednotam. 

Temeljni pogoj, da se človek v svojem okolju dobro počuti, je prav ta, da je okrog njega razvit 

kakovosten sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kateri da človeku občutek 

varnosti in zaščite. 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga imamo pri nas v Sloveniji, zajema 

usmeritev, za zmanjševanje števila nesreč, preprečevanje oz. zmanjšanje števila ţrtev, ter 

varstvo ljudi, ţivali, premoţenja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. Oziroma lahko usmeritev sistema na kratko opredelimo, kot skupek ciljev, nalog, 

načel, postopkov, pravil, človeških in materialnih virov, ki s pomočjo programiranja, 

načrtovanja, organiziranja, nadzora in financiranja omogočajo varnost pred nesrečami 

(Kovačec, 2012).  
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2.1.1. Naloge sistema 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami nam ţe s svojim imenom pove, da je 

glavni namen tega sistema zmanjšati število nesreč, ter preprečiti oziroma ublaţiti njihove 

posledice, da bi bilo lahko ţivljenje varnejše in bolj kakovostno.  

Ker je preventiva učinkovitejša in dolgoročno cenejša kot kurativa, je glavna usmeritev 

sistema usmerjena v preventivne ukrepe, katerih namen je preprečit nastanek nevarnosti, oz. 

odpraviti nevarnost, ki je potencialno ogroţajoča. Poleg preventive, je naloga varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami vzpostavitev in vzdrţevanje pripravljenosti, katero 

zagotovimo z oceno ogroţenosti pred nesrečami in jo tako vključimo v projektiranje ali v 

gradnjo objektov. Tretja naloga sistema je, opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob 

nevarnostih in nesrečah, katera se nanaša na obveščanje prebivalcev o nesreči in dajanja 

napotkov za zaščito. Poteka preko informacijskih, telekomunikacijskih sistemov, centrov za 

obveščanje ter preko javnega alarmiranja. Zaščita, reševanje in pomoč spadajo pod četrto 

skupino nalog v sistemu, katerih naloga je ublaţit vpliv nesreč v gorah, na morju, rudnikih, iz 

ruševin in plazov ter v drugih situacijah. Ker pa nam vsekakor vseh nesreč ne uspe 

pravočasno preprečit ali umiliti, je v zadnjem sklopu nalog sistema, odpravljanje posledic po 

nesrečah. Na tej točki se ljudem poskuša uredit osnovne pogoje za ţivljenje, s oskrbo z pitno 

vodo, hrano, oblekami, električno energijo, prometnimi povezavami, ter drugimi ţivljenjskimi 

potrebami (Korva, 2012). 

Kakor smo videli, je sistem prvotno usmerjen v preventivno delovanje, za zmanjševanje 

števila nesreč in njihovih posledic, v drugem delu pa je poudarek na ponovni vzpostavitvi 

osnovnih ţivljenjskih pogojev za ţivljenje in vrnitev v prvotno stanje.  

2.1.2. Organizacija sistema 

V Sloveniji imamo sistem nacionalne varnosti razdeljen na tri enakovredne podsisteme. 

Obrambni sistem, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter varnostni sistem. 

Tako lahko vidimo, da je sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami enoten 

podsistem nacionalne varnosti, ki je tako povezan in usklajen z drugimi podsistemi na lokalni, 

regijski in drţavni ravni.  
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V prvi vrsti, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavlja vsak prebivalec 

Republike Slovenije posebej, nato imamo tukaj še, prebivalce, prostovoljce ali nevladne 

organizacije, poslovne organe, organizacije, zavode, gospodarske druţbe, ţupane, občinski 

svet ali drţavni zbor, ki glede na razpoloţljive človeške vire iz društev, zavodov ali lokalnih 

skupnosti oblikujejo usposobljene skupine, katere uporabijo za izvajanje nujnih intervencij ob 

nevarnostih nesreč, za vzdrţevanje opreme, za zaščito in reševanje ter za usposabljanje. 

Operativno strokovno vodenje akcij  za zaščito, reševanje in pomoč pa imajo čez, poveljniki 

in štabi civilne zaščite, vodje intervencije, ter vodilne vodje reševalnih enot in sluţb. Tako 

lahko vidimo, da so sile za zaščito, reševanje in pomoč razdeljene, na poklicno raven preko 

gasilskih enot in javnih sluţb, na prostovoljni ravni preko organizacij rdečega kriţa, gorske 

reševalne sluţbe ali kinologov, zadnjo razdelitev pa sestavlja civilna zaščita z tehničnimi 

reševalnimi enotami ter drugimi specializanti na nevarnih področjih (NACIONALNI 

PROGRAM varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2002).  

2.1.3. Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  

Preden sploh govorimo o ciljih in nalogah sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, je pametno da prvo razčlenimo, kaj sistem sploh uvršča med naravne in druge 

nesreče. 

V uradnem listu si lahko preberemo, da so naravne nesreče po tem programu; potres, poplava, 

zemeljski plaz, sneţni plaz, visok sneg, močan veter, toča, ţled, pozeba, suša, mnoţični pojav 

nalezljive človeške, ţivalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 

sile. Druge nesreče, pa so velike nesreče v cestnem, ţelezniškem in zračnem prometu, poţar, 

rudniška nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska 

nesreča in druge ekološke nesreče. 

Kakor lahko vidimo, je nesreč ogromno in se med sabo močno razlikujejo, vendar pa je 

sistemu v vsej tej obseţnosti le uspelo oblikovat smernice za spopadanje z naravo, ter drugimi 

ogroţajočimi situacijami. Cilj programa je tako, povečat učinkovitost, nacionalnosti in 

odzivnosti na nesreče vseh vrst, ter obvladovanje posledic posameznih podnebnih sprememb 

in sodobnih virov ogroţanja. Prav zato je temeljna naloga sistema, da zagotovi načrtno in 

celovito varstvo, kjer se na prvem mestu upošteva načelo preventive in deljene odgovornosti 
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oz. sodelovanje pri ukrepanju. (Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči, 

2013). 

Načrte posamezne intervencije sistem oblikuje v sodelovanju z pristojnimi drţavnimi organi, 

lokalno skupnostjo, ter določenimi gospodarskimi druţbami, zavodi in drugimi 

organizacijami. Tako, na podlagi ocen ogroţenosti ter ocen stanja na področju varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, sistem glede na razpoloţljive človeške in materialne vire 

določi temeljne cilje, naloge in načine njihovega uresničevanja, ki jih morajo upoštevati tako 

drţavni organi, lokalne skupnosti ter drugi nosilci varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (NACIONALNI PROGRAM varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2002). 

2.2. Stres 

V vsakdanjem ţivljenju smo nenehno izpostavljeni telesnim in duševnim reakcijam na 

zunanje ali notranje draţljaje, ki jih občutimo kot obremenilne ali spodbudne. Stanju 

napetosti, ki se pojavi, ko zahteve s katerimi se soočamo v sluţbi ali zasebnem ţivljenju, 

preveč obremenijo naše prilagoditvene vire, pravimo stres. Stres ali po slovensko ''pritisk'', 

izzovejo specifični zunanji ali notranji draţljaji (stresorji), kateri vzbudijo psihične ter 

fiziološke reakcije pri ljudeh in ţivalih, ki posamezniku omogočijo obvladovanje posebnih 

zahtev, ali umik pred nevarnostjo. Avstrijski endokrinolog Hans Seye opredeljuje besedo stres 

kot; nespecifično reakcijo telesa na vse zahteve, ki jim je to izpostavljeno. Pod imenom stres, 

tako obravnavamo, vse učinke (simptome) sproţilnih delavnikov (stresorjev) , kateri so npr. 

fizikalne narave (mraz, vročina, hrup, močno sonce...), toksične snovi, ali pa tudi določena 

lastna naravnanost, pričakovanja, bojazni so prav tako stresorji na čustveni ravni. Stres je torej 

prilagoditev telesa na stresorje, oz. njegova reakcija nanje (Svetina, 2007). 

2.2.1. Stresni procesi  

Stres doţivlja vsak posameznik na svoj način in vsaka situacija, na človeka drugače deluje. 

Stres je namreč zelo individualen proces, kateri je odvisen od posameznikovih predhodnih 

izkušenj, ţivljenjske naravnanosti, osebne ocene situacije, trajanja in intenzitete stresne 

situacije, ter še mnogo drugih dejavnikov, ki vplivajo na to kako obremenilno, bo človek 

določeno situacijo sprejel.  
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Kadar je človek izpostavljen določenim pogojem, na prvem mestu oceni, koliko je zanj ta 

objekt ogroţajoč (ocena stresorja), nato se v telesu aktivirajo številni, telesni, vedenjski, 

čustveni in kognitivni znaki (stresna reakcija), kateri omogočijo višjo pripravljenost telesa za 

delovanje, poveča se mišični tonus, delovanje osrednjega ţivčevja in izločanje nadledvičnega 

hormona adrenalina. S to verigo vegetativnih učinkov, se telo pripravi na soočanje s stresno 

situacijo in obvladovanjem le te (obvladovanje stresa). Vendar pa more vsaki stresni situaciji 

sledit faza sprostitve (normalizacija situacije), saj lahko le tako, telo vzpostavi ponovno 

normalo ravnovesje med mirom in vzburjenostjo in se v prihodnje lahko ponovno učinkovito 

spopada s podobnimi primeri. Kadar pa je posameznik nenehno izpostavljen stresnim 

situacijam, njegova nadledvična ţleza nenehno proizvaja adrenalin in tako osebi povzroči da 

je ta nenehno v stanju pripravljenosti zaradi česar, ne zna več ločiti med navadnimi in 

ogroţajočimi situacijami, kar posameznika izjemno bremeni in mu onemogoča normalno 

spopadanje s stresom (Polič in drugi, 1994).  

2.2.2. Vrste stresa  

Kakor smo rekli nam stres omogoči spopadanje ali beg pred določenimi situacijami. Tako tudi 

poznamo več vrst stresa: 

-Akutni stres, je stres katerega smo deleţni v našem vsakdanjem ţivljenju in na nas 

lahko deluje spodbudno (evstres) ali obremenjujoče (distres).  

-Epizodični akutni stres, kateri na nas konstantno pritiska s svojimi pritiski, 

pričakovanji in vsakdanjimi zahtevami.  

-Kronični stres, začnemo doţivljati, kadar smo določenim stresorjem dolgoročno 

izpostavljeni in na nas negativno delujejo, ter nas bremenijo 

-Travmatski stres, človeku najbolj bremenilen, ki je posledica soočenja s travmatskim 

dogodkom in se deli na akutno stresno reakcijo ali na posttravmatsko stresno motnjo 

(KIT, 2014).  

 

Poleg prej omenjenih vrst stresa, Walter Cannon (1914,1932) v svojih raziskavah opredeljuje 

reakcijo v sili, kjer telo bliskovito reagira in se pripravi na beg ali napad. Teorijo ohranitve 
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resursov, je utemeljil Stevan Hobfoll (Hobfoll in Buchwald 2004). Osrednja domneva 

tovrstnega modela je, da ţelijo ljudje zaščitit lastne resurse in teţijo k tem, da bi ustvarili 

nove. S tem tovrstna teorija omogoča široko razumevanje stresa, ki je vezan na socialni 

kontekst in deli stres kot posledico; groţnje izgube resursov, ko se zgodi dejanska izguba 

resursov, ali po zgrešeni naloţbi (KIT, 2014).   

2.2.3. Simptomi stresa  

Kakor smo ţe omenili, je stres stanje napetosti, ki se pojavi ko zahteve s katerimi se soočamo 

preveč obremenjujejo naše prilagoditvene vire. Včasih so situacije tako intenzivne da 

posameznik sam zazna kdaj je pod stresom, vendar pa temu ni vedno tako, imamo namreč 

tudi situacijo, ko se človek sploh ne zaveda da je pod stresom in da so se v njem sproţili 

obrambni sistemi, saj je telo določeno situacijo zaznalo kot ogroţajočo.  

Tako poznamo štiri vrste simptomov stresa, ki delujejo na kognitivni, čustveni, vedenjski in 

telesni ravni. Kadar je posameznik pod stresom so njegove sposobnosti odločanja, pozornosti, 

natančnosti, zaznavanja in koncentracije močno zniţane in včasih si človek ne zapomni niti 

podatka iz parih minut nazaj. Ob tem lahko doţivlja občutke ţalosti, strahu pred neuspehom, 

apatije ali pa celo samoprecenjevanja, ko situacijo oceni kot manj ogroţajočo. Takrat človek 

na zunaj lahko deluje kakor preveč vznemirjen, pobit, na smrt razţaloščen ali pa aktiven do 

skrajnih zmogljivosti. Telesni simptomi pa so pri posamezniku lahko vidni, kot motnje 

spanja, izguba apetita, motnje srčnega delovanja, ali pa pretirano zatekanje k samozdravljenju 

(alkohol, kofein, nikotin). Kakor lahko vidimo, stres učinkuje na psiho, in počutje. Pride 

lahko do laţjih in teţjih bolezni. Prav tako so študije dokazale številne negativne učinke tako 

imenovanih stresnih hormonov. Koncentracija adrenalina, naoradrenalina ali kortizola v krvi, 

se ob stresu močno povišajo, kar ima na dolgi rok lahko posledice okvaro oţivlja in poškodbo 

ledvic, ki pri dolgotrajnem stresu lahko pripelje do degenerativnih sprememb in nazadnje 

lahko tudi do smrti zaradi odpovedi ledvic. V stresnih situacijah, se namreč v celicah začnejo 

odvijati molekularne spremembe, ki povzročijo izločanje posebnega adrenalina, ki izzove 

vnetja in vzdrţuje procese razgrajevanja. Tovrstne primere razgrajevanja so strokovnjaki 

opazili tudi na bojiščih v času prve svetovne vojne in tako smrt kot posledico stresa, 

poimenovali ''bojiščni nefritis'' (KIT, 2014).  
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Zdravstvene okvare zaradi stresa so še vedno preveč podcenjene, Kajti trajajoč stres negativno 

vpliva na dolţino koncev kromosomov (telomerov), kar vodi k pospešenemu staranju telesnih 

celic. To bi lahko bil vzrok, zaradi katerega so ljudje v stresu bolj dovzetni za obolenja, npr. 

bolezni srčno ţilnega sistema ali tudi imunskega sistema. Neka študija iz leta 2004 dokazuje, 

da je stres skoraj prav tako pogost vzrok srčnega infarkta kot so uţivanje nikotina in obolenja 

na področju izmenjave maščobnih snovi (Svetina, 2007). 

Poleg telesnih simptomov, ki posamezniku omejijo moţnosti funkcioniranja in peljejo do 

številnih obolenj, pa poznamo tudi stresne reakcije, ki jih lahko obvladujemo in izraţamo 

preko jezika ali telesa. Tukaj predvsem pride do izraza pomembnost izvajanja intervizije in 

supervizije (Svetina, 2007). 

2.2.4. Travmatski stres 

Ker, je moja seminarska naloga usmerjena na osebe delujoče v sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, je zgolj razlaga in opredelitev stresa veliko premalo, da bi 

razumeli kako se reševalci ali gasilci počutijo pri svojemu delu. Osebe delujoče v sistemu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so namreč nenehno izpostavljene travmatičnim 

dogodkom, ki v posamezniku izzovejo nenavadno močne čustvene reakcije, posameznik se ob 

tem počuti ogroţen in nemočen, prav to pa vpliva na njegovo celostno funkcioniranje v 

trenutku ali kasneje.  

Travmatični dogodki, so izredni ne napovedljivi dogodki, ki ne sodijo med običajne 

ţivljenjske izkušnje in jih tako otroci, kot odrasli ne morejo predvidet, zaradi česar so ob 

njihovem prihodu nanje popolnoma nepripravljeni. Ob taki situaciji posameznik doţivlja 

nenavadno močne čustvene reakcije, se počuti ogroţeno, ranljivo in nemočno, kar vpliva na 

njegovo celostno funkcioniranje v trenutni situaciji in takrat oseba nima niti moţnosti boja ali 

bega, vendar samo zamrzne ali ohromi. 

Definicijske meje travme so nejasne. Poznamo ''T'' travmo, katera je oblikovana po kriterijih 

DSM-IV za PTSM in vanj vključuje občutja ob dejanski smrti, ali groţnji ţivljenja ali telesni 

integriteti. ''t'' travmo poimenujemo v primerih zanemarjanja otrok, deprivaciji, čustvene 

zlorabe, neustreznem odnosu, neuglašenosti staršev, kronične bolezni, teţav v medosebnih 

odnosih, teţav z delom, študijem… Carlson in Dalenberg pa kot travmatični dogodek 
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označujeta vsak dogodek, ki ga ni moţno nadzorovati in je skrajno negativen, nepredvidljiv 

ali nenaden (KIT, 2015). 

Poznamo več vrst travmatičnih dogodkov in več vrst, tipov ţrtev travmatskih dogodkov, ki jih 

ločimo po dolţini trajanja oz. vrsti delovanja na posameznika. Tip travme 1. So tako, kratki, 

nenadni, nepričakovani travmatični dogodki, kot so nesreče, naravne katastrofe, teroristični 

napadi, nenadna smrt… K temu tipu, spadajo osebe, ki so doţivele en travmatski dogodek 

(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

V tip travme 2. vključujemo dlje časa trajajoča, ponavljajoča se travmatična doţivetja, kot je 

na primer ugrabitev talcev, vojno ujetništvo, selitev beguncev, telesna ali duševna sila... Sem 

pa spadajo osebe, ki so bile ponavljajoče travmatizirane (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Poznamo pa še psihično travmo, ki nastane ob doţivetju nesorazmerja med grozečimi 

dejavniki situacije in individualnimi moţnostmi razrešitve, ki je povezano z občutki nemoči 

in nezaščitene prepuščenosti, ter tako povzroči trajen pretres na področju razumevanja sebe in 

sveta (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

2.2.5. Posledice travme  

Glede na število izpostavljenim travmatskim dogodkom, ločimo dva tipa oseb: 

Tip 1. Je oseba z večkratnimi travmami, ki ima stabilno psihično ozadje in vire. To ji 

omogoči, ločevanje individualni travmatski dogodek od drugega in lahko govori le o 

enem dogodku naenkrat in se le s tem lahko ukvarja (KIT, 2014).   

Tip 2. Pri kateremu je oseba preplavljena z večkratnimi travmami in je nezmoţna ločit 

posamezni travmatski dogodek od drugega. Tako oseba začne govorit o eni travmi in 

nenadzorovano preide na druge (KIT, 2014).  

Potek odzivanja na travmatski dogodek, pri večini oseb poteka pribliţno po istem postopku. 

Med samim dogodkom oseba prvo trezno odreagira in se z situacijo aktivno spopade. Nato 

nastopi faza šoka, kjer posameznik začne doţivljat intenzivne čustvene reakcije, kot so strah, 

ţalost, jeza. Pred prilagoditveno fazo nastopi še faza alarma, ko zgleda da je ţe vse mimo in 

posameznik zanika situacijo in o njej ne ţeli govorit, pravzaprav pa se v njem odvija 

intenzivno podoţivljanje travmatskega dogodka. Ko človek to fazo predela, se začne 
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prilagoditev in usmerjanje v vsakdanje ţivljenje, ki se zaključi z zadnjo fazo integracije in 

sprijaznitev z ţivljenjem. Vendar pa pri vseh osebah, odziv na travmatski dogodek ni enak in 

tako dobro predelan. Nekateri v času alarmne faze začnejo dogodek skrajno odklanjati in se 

zatečejo k uporabi drog ali alkohola. Lahko pa se v prilagoditveni fazi začnejo pojavljati 

psihosomatske teţave (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Raznolikost odzivov na travmatski dogodek je odvisna od številnih dejavnikov, kot so vrsta in 

kontekst travmatskega dogodka, intenziteta, trajanje in ponavljanje travmatskega dogodka, 

lastnosti osebe, socialne in čustvene podpore, ki jo ima oseba po travmatski izkušnji in širših 

druţbenih dejavnikov (KIT 2015). 

Poleg tega pa lahko travmatizacija nastopi kljub zgolj posrednemu stiku z travmatičnim 

dogodkom. Primarna travmatizacija je, trpljenje lastnega telesa, ko je posameznik neposredno 

vpleten kot priča v travmatsko dogajanje. Sekundarna travmatizacija, nastopi po soočenju z 

travmatiziranim človekom (reševalec, psihoterapevt, starš…). Zadnja, terciarna travmatizacija 

pa nastane zaradi soočenja z obremenilnimi izkušnjami, ki so bolj oddaljene v smislu kraja in 

oseben vpletenosti, na primer novinarji (KIT 2015). 

Prav zaradi vseh naštetih dejavnikov, ne moremo nikoli točno vedet, kako bo travmatska 

izkušnja na nekoga vplivala, lahko pa jo le predvidimo na podlagi predhodnih raziskav.  

Poznamo značilne posledice travme, kot so akutna stresna reakcija, potravmatska stresna 

motnja, travmatska stresna motnja, ter kompleksna motnja kot posledica travme. Ter 

neznačilne posledice, kot so depresija, motnja prilagajanja, anksiozna motnja, motnja vedenja, 

somatoformna motnja in psihogeni bolečinski sindromi (KIT 2015).  

Akutna stresna reakcija nastane, ko je bil človek izpostavljen izrednemu telesnemu ali 

duševnemu dogodku v katerem je bilo ogroţeno njegovo, ali pa ţivljenje njegovih bliţnjih 

oseb. Tovrstna motnja je prehodnega značaja in lahko nastopi ţe med samim stresnim 

dogodkom ali pa takoj po njem in na splošno izzveni v nekaj urah ali dnevih. Kaţe pa se s 

simptomi podoţivljanja, izogibanja, anksioznosti, boječnosti, depresivnosti ali disociativnih 

simptomov… (Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000). 

Potravmatska stresna motnja je motnja, ki nastane kot zakasnel ali podaljšan odziv na zelo 

hude stresne situacije izredne ogroţenosti. Tukaj gre za intenzivno anksiozno reakcijo, kot 
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posledica preţivetja travmatskega dogodka, ko je posameznik doţivel občutke nemoči ali je 

bil močno prestrašen. Motnja povzroča večjo duševno stisko, ponavljajoče sanje o 

travmatskem dogodku, otopelost, izogibanje, travmatsko pozabljanje, slabše odzivanje na 

okolico,  negativno vpliva na človekovo vsakdanje ţivljenje in da se jo diagnosticira kot 

potravmatsko mora trajati najmanj 1mesec (Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000).  

Kakor smo videli, lahko travmatski dogodki izjemno močno vplivajo na posameznikovo 

ţivljenje, zato je zelo pomembno da se osebe izpostavljene travmatičnim dogodkom znajo z 

takimi izkušnjami spopast in jih čim boljše predelat. Veliko preventivno vlogo pri ravnanju z 

obremenitvami ima informiranost o dogodku in posameznikovi odzivnosti, dobra delovna 

klima v ekipi, diferencialno razumevanje sebe in sveta, sproščanje in funkcionalna socialna 

mreţa. Največja potreba oseb po travmatskih izkušnjah je, da se počutijo sprejete, kljub temu 

da so ranljivi, da razumejo kaj se jim dogaja, da procesirajo svoje izkušnje v svojem 

individualnem ritmu, da lahko uporabijo svojo socialno mreţo kot osebno podporo ( druţina, 

prijatelji…) Zato je po samem dogodku, pomembno, da se sodelavci v skupini odkrito 

pogovorijo o situaciji, poimenujejo lastne občutke in obremenitve, pazijo na lastne reakcije, si 

vzamejo čas zase, ter po potrebi prosijo za pomoč druge (Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000). 

2.3. Raziskava - razvoj modela preventive pred stresom in 

sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami 

Kakor smo videli, imajo lahko travmatski dogodki na posameznika izredno hude in 

dolgoročne posledice. Prav zato, so se strokovnjaki na področju psihologije, odločili posvetit 

oblikovanju modela preventive pred stresom in nudenja psihološke pomoči, ter iskanju 

moţnosti za postavitev najustreznejšega modela pri izobraţevanju in usposabljanju za 

reševalce na URSZR .  

V ta namen so oblikovali projekt, katerega metodika se je usmerjala v tri smeri, ki so si 

časovno sledile.  

1.) Analiza obstoječega stanja in sistemov psihološke pomoči, katera je sestavljala;  

  -analizo literature in izkušenj pri delu in organiziranju reševalcev v sistemu 

zaščite pri nas. 
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  -analizo problematike stresa in soočanja s stresom 

  -analizo literature iz omenjenega področja  

  -analizo pisne in aktualne problematike s področja priprave na stresne dogodke 

in akcije  

  -analizo programov usposabljanja ljudi za reagiranje v kriznih intervencijah oz. 

stresnih dogodkih, pripravo ljudi na udeleţbo pri reševanju v akcijah, kjer se soočajo s 

smrtnimi primeri. 

2.) Organizacija in izvedba programov izobraţevanja reševalcev za področje preventive 

pred stresom in nudenja psihološke pomoči prizadetim  

3.) Predvidevanje o izdelavi modela psihološke pomoči (Svetina in drugi, 2007). 

 

Raziskavo je skupina strokovnjakov začela uresničevat leta 2006 od marca pa vse do junija. 

Njene vprašalnike je oblikovala s pomočjo številnih psiho diagnostičnih preizkusov, lestvic in 

vprašalnikov. V raziskavi so sodelovali predstavniki sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki 

delujejo na področju zaščite in reševanja na območju celotne Slovenije. Vključenih je bilo 

58%gasilcev, 6% NUS-ovcev, 12% 112 operaterjev, 4% gorske reševalne sluţbe, 3%jamarske 

reševalne sluţbe, 4% kinološke reševalne sluţbe in 13% podvodne reševalne sluţbe. Od tega  

je bilo 8% ţensk in 92% moških udeleţencev (Svetina in drugi, 2007). 

2.3.1. Rezultati raziskave  

Rezultati raziskave kaţejo, da reševalci svoje delo ocenjujejo kot delno uspešno. Kinologi 

menijo celo, da so na področju vodenja neuspešni, na področju priprave reševalcev na njihovo 

delo in skrb ocenjujejo, kot srednje dobre. Gasilci in gorski reševalci, pa te ukrepe v 

primerjavi z drugimi enotami, ocenjujejo dosti niţje (Svetina in drugi, 2007). 

Razen pripadnikov enot NUS, operaterjev 112 in jamarjev, si po večini vsi ţelijo imeti 

izobraţevanja s področja dela z ljudmi in pogovore s sodelavci po opravljeni akciji. Omenjeni 

pa menijo, da teh pogovorov ne potrebujejo, oziroma se reševalcem zdi pomemben samo 

pogovor s sodelavci po akciji, pogovora s psihologom ali nadrejenim pa po njihovem mnenju 

ne potrebujejo (Svetina in drugi, 2007). 

Najpogosteje izpostavljeni kritičnim dogodkom, povzročanja travme samemu sebi, stika z 

večkratnimi ţrtvami medicinskih travm, stika z travmatiziranimi otroci ter taktičnim 
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operacijam,  so izpostavljeni prav gasilci. Gorski reševalci in NUS - ovci imajo pri svojem 

delu, največ nevarnosti lastnih poškodb in medicinskih travm zaradi stika z večkratnimi 

ţrtvami in moţnosti lastne travmatiziranosti. Prav zaradi vsakodnevne specifične 

izpostavljenosti ţivljenjski ogroţenosti, lahko predvidevamo višje rezultate stopnje 

nevroticizma (nervoznost, občutljivost )pri pripadnikih enot NUS, ter njihovo zgovornost in 

asertivnost (Svetina in drugi, 2007). 

Poleg tipa reševalcev, pa na travmatiziranost močno vplivata tudi delovna doba, ter starost 

reševalcev. Kritičnim dogodkom so bili vsekakor večkrat izpostavljeni, starejši reševalci z 

daljšo delovno dobo in številnejšimi izkušnjami, zaradi česar nosijo v sebi večja bremena, ki 

lahko posameznika še posebej bremenijo. Prav zato so starejši reševalci, za razbremenitev po 

stresni situaciji oblikovali, vedenjsko strategijo, iskanja nadomestne zadovoljitve kot, stran od 

problema usmerjenih taktik spoprijemanja (Svetina in drugi, 2007).  

Vsak posameznik je razred zase in vsak se v krizni situaciji odzove s sebi prilagojenimi stili 

spoprijemanja. Raziskava je na tem mestu odkrila predvsem veliko razliko med spoloma. 

Ţenske se s situacijo spopadejo s k stilu usmerjenim reševanjem problemov (logična analiza 

in ukrepanje), ter s sposobnostjo čustvene izpraznitve, kar pomeni da se ţenske veliko laţje 

zaupajo nekomu in izraţajo svoje emocije in hkrati logično analizirajo problem in posledično 

boljše ukrepajo. Osebe moškega spola, pa imajo za soočanje s stresom slabo oblikovane 

osebnostne lastnosti. Saj se oni s problemom ne spoprimejo, ampak ga zgolj sprejmejo in s 

tem uporabijo kognitivno, stran od problema usmerjeno spoprijemanje (Svetina in drugi, 

2007). 

Iz rezultatov je razvidna povezava med stili spoprijemanja in osebnostno čvrstostjo, kjer je 

razvidno, da gasilci velikokrat občutijo zgolj malo izziva in hkrati nemoč v sami stresni 

situaciji, sprememb pa ne sprejemajo zlahka. Dobro je tudi vedeti, da se reševalci s stresom 

soočijo s kognitivnim, stran od problema usmerjenim spoprijemanjem, ki ga poznamo kot 

sprejemanje (Svetina in drugi, 2007) 

2.3.2. Predlogi ukrepanja 

Rezultati raziskave nam dokazujejo, da naravne in druge nesreče močno vplivajo na 

posameznika, ki se je z njimi tako posredno kot tudi neposredno soočil. Prav zaradi tega, je 

skupina strokovnjakov predlagala model ukrepanja, za oblikovanje učinkovitejšega sistema za 
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psihološko pomoč reševalcem, ki temelji na dobljenih rezultatih in pokriva kritične točke 

stresa.  

Glede na negativne rezultate na področju obstoječih ukrepov s pripravo reševalcev na njihovo 

delo, organizacijo in sam status reševalcev, je pomembno da se na tem mestu posvetimo 

natančnejšim raziskavam, kaj točno je tisto kar reševalce moti in katerih ukrepov si ţelijo. 

Opisna statistika, ki se nanaša na potrebe reševalcev sama po sebi ni zadostna, ker samo 

zavedanje potreb na prvi pogled pomeni primanjkljaj, lahko pa tudi višjo stopnjo, ko se 

reševalci sploh zavedajo, da te potrebe imajo. Zato je potrebno pri načrtovanju dela izhajat 

prav iz tega, ne pa samo iz najbolj razvidnih ugotovljenih potreb (Svetina in drugi, 2007). 

Kakor smo lahko videli, si vse skupine reševalcev ţelijo imeti izobraţevanja s področja dela z 

ljudmi in pogovore s sodelavci po reševalni akciji. Operaterji 112 in NUS ovi pripadniki pa so 

nasprotnega mnenja in sicer, da izobraţevanja s področja dela z ljudmi in pogovorov s 

psihologi ne potrebujejo. Vendar pa tukaj lahko ponovno izpostavimo odraţanje neobstoja 

potrebe ali pa zgolj nezadosten uvid v le te. Zaradi česar se je na tem mestu dobro temu 

posvetit. Ker pa so gasilci in reševalci vseeno v določeni meri izrazili potrebe po pogovorih, 

je potrebno na tem mestu oblikovat primerno obliko pomoči, oziroma delati na področju 

izobraţevanja za delo z ljudmi in predstavitvami načinov razgovora po akcijah med samimi 

reševalci. Vsekakor pa se more na tem mestu zagotoviti psihološko sluţbo za primer izjemnih 

situacij (Svetina in drugi, 2007). 

Glede stilov spoprijemanja s teţavami, smo lahko videli, da imajo gasilci relativno neugodne 

osebnostne lastnosti in da so ţenske bistveno bolj odprte za izraţanje emocij in logično 

ukrepanje v primerjavi z moškimi. Prav zato se na tem mestu predlaga učenje novih tehnik 

spoprijemanja s stresom in spodbujanje moţnosti za čustveno izpraznitev, torej iskanje 

načinov redukcije v napetosti. Poleg tega pa je treba spoprijemanje s stresom usmerit v k 

sistemu usmerjenim strategijam spoprijemanja, kot so načrtovanje plana dela, iskanje rešitev, 

tehtanje odločitev…  

2.3.3. Ostale raziskave 

Poleg slovenskih raziskav, so stres pri prej omenjenih poklicih preučevale tudi mednarodne 

raziskave. Ameriška metaraziskava je oblikovala 192 študij s pomočjo katerih so pridobivali 

rezultate zadnjih 40let v katerih so se posvečali proučevanju, kako naravne in druge nesreče 
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vplivajo na duševno in fizično zdravje. Rezultati so pokazali, da so travmatične izkušnje 

razmeroma pogoste, saj jih v svojem ţivljenju doţivi več kot dve tretjini ljudi . Najpogostejša 

psihološka motnja, ki se pojavi kot posledica travmatičnega dogodka pa je posttravmatska 

stresna motnja. Ta se je pri posameznikih pokazala pri 30- 40 odstotkih ţrtev, pri reševalcih se 

je pokazala pri pribliţno 10-20 odstotkih in pri prebivalcih nasploh pa v 5-10 odstotkih. Poleg 

tega je iz raziskave razvidno, da so najpogostejši vzroki posttravmatskih stresnih motenj 

nesreče večjega obsega, ki jih povzroči človek oziroma, tehnološke nesreče. Naravne nesreče 

na posameznika ne vplivajo tako travmatsko (Lavrič, 2014).  

V Evropi se politiki in strokovnjaki vedno bolj zavedajo pomena psihosocialne oskrbe po 

naravnih in drugih nesrečah. Temu primerno namenjajo vedno več pozornosti in sredstev,  

raziskavam, projektom in mreţam, katerih namen je priprava na učinkovit psihosocialni odziv 

ob večjih nesrečah in oblikovanje smernic, za psihosocialno pomoč posamezniku, druţini in 

skupnosti. Prav tako pa je namen smernic formalno ukrepanje znotraj posamezne drţave in 

tudi širše v Evropski uniji. EU-TOPA 2008, Joint Medical Committee NATO 2008, Burger 

2012 in TENTS 2009 so ene izmed prej omenjenih raziskav, katere potrjujejo potrebo in 

učinkovitost nudenja psihološke pomoči po stresnih reševalnih akcijah, s pomočjo katerih, so 

se tudi pri nas v Sloveniji oblikovale smernice za psihološko pomoč reševalcem, ki jih je leta 

2012 izdala Uprava RS za zaščito in reševanje, za razbremenitev reševalca po hujših nesrečah 

(Lavrič, 2014). 

2.4. Začetki razvoja psihosocialne pomoči  

2.4.1. Tujina 

Švedski gasilci so začeli z oblikovanjem programa za obvladovanje stresa ob kritičnih 

dogodkih CSIM (Critical Incident Stress Managment) po letu 1999 na podlagi izkušenj 

pridobljenih med poţarom na trajektu, ki je zahteval 158 ţrtev in je očitno pokazal, da gasilci 

pri svojem delu potrebujejo takšen program. Tako so začeli vodstvo usposabljat o programu 

CISM, rutinski postopki so bili preoblikovani v splošni ukaz, vsi častniki in vodje so bili 

usposobljeni za prepoznavanje morebitnih travmatičnih dogodkov. Program je obsegal 

usposabljanje in izobraţevanje osebja za dajanje prve psihološke pomoči na kraju nesreče in 

za prepoznavanje ter sprejemanje svojih potreb po čustveni podpori. Za tovariško pomoč je 



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

16 

 

bila izbrana ekipa, ki je po usposabljanju začela delovat, s psihologi pa je bila podpisana 

pogodba o sodelovanju (Lavrič, 2011). 

Namen programa je usmeritev na preprečevanje duševnega izgorevanja gasilcev, omogočanje 

hitrejšega okrevanja po izpostavljenosti kritičnim dogodkom in zagotovit, da osebje ostane ter 

dobro dela na svojem delovnem mestu. Program je izjemna pomoč pri povezovanju 

sodelavcev med samim delom, omogoča se pridobitev poučnih izkušenj, ki krepi tudi osebni 

duh, preko programa pa se gasilci učijo prepoznavat teţke izkušnje (Lavrič, 2011).  

Švedski program temelji na petih ravneh podpore, ki se začnejo s posameznikom končajo pa z 

usmerjeno terapijo, ki traja dalj časa. Na prvi ravni, je pomoč osredotočena na posameznika in 

delom samim s sabo. Tukaj oseba prevzame osebno odgovornost za okrevanje, z 

poznavanjem in uresničevanjem zaščitnega vedenja, razbremenjevanjem, krepitvijo socialnih 

odnosov s prijatelji, druţino in sodelavci. Druga raven se ţe razširi med sodelavce in 

soudeleţene v krizni situaciji, z obliko tovariške podpore. Na tem mestu, je bistveno da je 

pomoč v obliki aktivnega (angl. Defusing), s katerimi se predvsem ugotavlja stanje oz. 

posledice ki jih je pustila nesreča na posamezniku, po potrebi pa sledi še poglobljen analitični 

pogovor ( angl. Debriefing) (Lavrič, 2011). 

2.4.2. Slovenija 

Potresi, poplave, globalno segrevanje, druţbeni vplivi zahodne kulture, ki zahtevajo vedno 

hitrejše in intenzivnejši način ţivljenja, ter vedno pogostejše in obseţnejše naravne nesreče so 

privedle do tega, da smo se tudi pri nas v Sloveniji začeli počasi zavedati potrebe po 

psihosocialni pomoči. 

Uprava RS za zaščito in reševanje, je uvajanje modela psihosocialne podpore za reševalce, 

znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami začela, postopoma in na podlagi 

izkušenj slovenskih in tujih reševalcev, ter na podlagi številnih prej omenjenih naših in tujih 

raziskav, začela oblikovati leta 2008. Začetek oblikovanja, je prvotno obsegal, predstavitve 

razvojnega modela pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Posvete s Švedskimi gasilci, policisti, reševalci in izvajalci 

razbremenilnih pogovorov, ter njihovimi izkušnjami glede učinkovitosti psihosocialne 

pomoči. V sodelovanju z Švedskimi in hrvaškimi strokovnjaki, se je začelo učenje skupinskih 

postopkov razbremenjevanja, učenje koordinacije, uvajanje defuzinga in debriefinga, ter 
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dobivanje znanja o travmatičnih dogodkih in vplivih na posameznika. URSZR, je tako začel 

usklajevati in dopolnjevati svoje znanje z znanjem in izkušnjami iz tujine, ter tako razširil 

znanje na predstavnike Ministrstva za notranje zadeve, ter ministrstva za zdravje. Bistvo takih 

izobraţevanj in srečanj, je poudariti pomen psihosocialne pomoči, obveščati o prednostih ki 

jih ta pomoč ponuja in jo pribliţati vsem še tako trmastim reševalcem, ki so mnenja, da se 

njih travma ne more dotaknit. S takim načinom se stigmatizacija reševalcev, ki potrebujejo 

pomoč zelo zmanjša in sindrom ''Johna Waynea'', da morajo biti reševalci trdni in močno 

upade (Lavrič, 2011). 

Leta 2012 se je v izobraţevalcem centru za zaščito in reševanje RS začelo prvo usposabljanje 

zaupnikov, ki je bilo izvedeno v sodelovanju s strokovnjaki iz Švedke agencije za zaščito in 

pripravljenost, ter domačimi predavatelji. Usposabljanje je bilo izpeljano s podporo Skupnosti 

gasilsko reševalnih zavodov Slovenije, ki je preko vodij gasilskih enot podprla izvajanje 

psihološke pomoči v svojih enotah, poleg tega pa so se usposabljanja udeleţili operaterji v 

centrih za obveščanje, predstavniki slovenske policije, in vojske. Po prvotnem spletnem 

izobraţevanju, je bilo izvedeno, večdnevno izobraţevanje o soočanju s stresom, komunikaciji, 

postopkih razbremenjevanja in drugih vsebinah. V prvi akciji se je izobrazilo 39gasilcev, ki so 

pridobili znanja o razbremenilnih pogovorih in s tem postali zaupniki v svojih enotah. Poleg 

tega pa je naziv zaupnik pridobilo tudi šest operaterjev v centrih za obveščanje, ki so tako 

usposobljeni za nudenje psihosocialne opore sodelavcem (Lavrič, 2014). 

2.5. Psihosocialna pomoč 

2.5.1. Namen psihosocialne pomoči  

Kakor smo lahko iz raziskav in poglavja o stresu izvedeli, nesreče na posameznika zelo 

različno vplivajo. Osebnostna čvrstost, vpletenost v situacijo, narava dogodka, trajanje ter 

intenzivnost dogodka so zgolj eni izmed razlogov, ki vplivajo na to, kako se bo človek na 

krizno situacijo odzval  in koliko bo le ta na njem pustila posledice.  

Primerno usklajeno številnim odzivom in vzrokom nesreče,  so potrebni tudi različni načini 

pomoči, kateri imajo določene skupne značilnosti. Bistvo pomoči je, da je le ta zgodnja, 

dosegljiva, kakovostna in strokovna. Pomembno je, da je po kriznem dogodku organizirano 

ustrezno dajanje informacij o nastali situaciji in opozarjanje udeleţencev na vsakdanje in 
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nevsakdanje reakcije po nesreči, osebe v šoku, so po večini izgubljene in potrebujejo 

informacije, na koga se naj obrnejo in kje lahko dobijo odgovore na pomembna vprašanja, ki 

nastanejo po nesreči, ter kje lahko v primeru izgube, najdejo svojce oz. sebi bliţnje osebe. 

Poleg tega pa more bit pomoč proţna, ustrezno dolga in prilagojena posamezniku (Lavrič, 

2009). 

Da bi lahko zagotovili ustrezno, dovolj hitro in proţno pomoč vsem udeleţencem nesreče, 

mora bit pomoč organizirana na več ravneh, ki delujejo hkrati in v sodelovanju med sabo. 

Prikaz ravni je najlaţje prikazati s štiri slojno piramido, ki  z dvigovanjem po slojih prikazuje 

vedno bolj specializirano potrebo pomoči in strokovnjakov, ki poleg terapij nudijo tudi 

medikamentozno ter psihoterapevtsko zdravljenje, oţanje piramide pa prikazuje upad števila 

ljudi, ki potrebuje tovrstno pomoč (Lavrič, 2009).  

Slika 2.2.5.1: Ravni psihosocialne pomoči 

 

 

Vir: Lavrič (2009, 2) 



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

19 

 

Kakor smo omenili, je piramida zgrajena iz štirih delov, kateri prikazujejo štiri vrste 

usmerjenosti pomoči, v dopolnjevanju z vrstami, pa se po slojih razdeljuje tudi primerna 

psihološka oskrba in primerna usposobljenost oseb, ki to psihološko ali psihosocialno pomoč 

nudijo (Lavrič, 2009).  

2.5.2. Ravni psihosocialne pomoči 

Prvo raven sestavlja osnovna oskrba in varnost, katera je usmerjena k praktični podpori in 

navzočnosti, ter na prvem mestu deluje kot ponovna vzpostavitev varnosti in nudi ustrezno 

vodenje in oskrbo z osnovnimi sredstvi, kot so voda, hrana, osnovna zdravstvena oskrba. Na 

tem mestu osebi omogočimo, da se ponovno opomore do te meje, da si lahko sama zagotovi 

osnovne ţivljenjske potrebe in da se poveţe z osebami, ki bi ji pri tem lahko pomagali. Na tej 

ravni, udeleţencem v nesrečah pomagajo delavci socialnega skrbstva in prostovoljci, ki so po 

večini brez formalne izobrazbe za svetovanje, vseeno pa imajo opravljena osnovna 

usposabljanja o načelih psihološke prve pomoči in o skrbi za praktične potrebe posameznikov 

po velikih nesrečah. Ţrtvam zagotavljajo fizično udobje, pomagajo jim pri oskrbovanju z 

osnovnimi ţivljenjskimi potrebščinami, seznanjajo jih s podatki o nesreči in jim ponudijo 

splošno oporo ali sočustvovanje. Vloga delavcev sodelujočih v tej fazi s koncem faze preneha 

(Lavrič, 2009).  

Druga raven je usmerjena pomoči skupnosti in druţini. Socialni odnosi vplivajo na 

spoprijemanje posameznika s stresom. Raziskave kaţejo, izjemno velik pomen človekovega 

oţjega socialnega kroga, pri občutenju sprejetosti, ljubljenosti, potrjenosti in njihovo zaščitno 

vlogo med boleznijo ali v nesrečah in njihovimi posledicami. Pozitivna socialna podpora 

prispeva k občutku uspeha in deluje preventivno. Visoka socialna podpora pa ublaţi posledice 

grozečih dogodkov. V primeru, velikih nesreč se lahko zgodi, da pride do izgube druţinskih 

članov, ali članov skupnosti. Na tem mestu je preostalim članom v pomoč iskanje izgubljenih 

za ponovno  zdruţitev, ţalovanje ali prisostvovanje skupnim dogodkom soočanja z izgubo 

(Lavrič, 2009).   

Kakor lahko vidimo, je izjemno pomembno, da osebi poskusimo obnovit osnovne socialne 

strukture, da nudimo čim več informacij s tem da, obveščamo javnost z nastalo situacijo, 

številom preţivelih ter ponesrečenih, po potrebi prosimo javnost za pomoč, seznanjamo 

udeleţence o moţnostih pomoči, ter kam se lahko obrnejo. Prav tako pa je pomembno, da 
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primerno situaciji osebe seznanjamo ter izobraţujemo o moţnih reakcijah na nesrečo in kam 

se temu primerno obrnit. Da osebam lahko ponudimo omenjene informacije, je pomembno, 

da so osebe, ki delujejo na tej ravni, usposobljene za svetovanje ob izgubi ljubljene osebe, ali 

za svetovanje na telefonski številki za pomoč v stiski, prav tako pa je dobro, da so to osebe iz 

področja socialnega skrbstva ali psihosocialne pomoči. 

Najlaţji način informiranja in organizacija udeleţencev ter njihovih bliţnjih, je z 

vzpostavitvijo centra za pomoč na enem kraju. Na tem mestu se zagotavljajo praktične, 

informativne storitve, zbiranje podatkov, seznanjanje z odzivi na travmo v obliki zgibank, z 

napotki o ukrepih ob travmatskem dogodku, svetovanje o obvladovanju travme in napotki o 

moţni pomoči, telefonske številke za pomoč v stiski in izdelava spletne strani za 

psihosocialne zadeve, oblikovanje programov za starše ali neformalnih in formalnih 

izobraţevanj ter skupin za mlade (Svetina in drugi, 2007). 

Pred zadnji del piramide psihosocialne pomoči, deluje kot usmerjena ne specializirana pomoč, 

katerih izvajalci so še ne popolnoma specializirani, vendar dovolj usposobljeni posamezniki, 

da lahko pod vodstvom in nadzorom nudijo kakovostno pomoč osebam, druţinam ali 

skupinam. Tukaj nimamo strokovnjakov, ampak osebe ki delujejo kot svetovalci za 

travmatična stanja, ki imajo pridobljene formalne kvalifikacije na področju svetovanja in 

duševnega zdravja. Opravljeno imajo posebno usposabljanje na področju ocenjevanja in 

psihološkega dela z osebami v travmatičnem stresu, prav tako pa imajo izkušnje z osebami, ki 

imajo znake travmatiziranosti in pri tem delu sodelujejo s strokovnjaki (Svetina in drugi, 

2007). 

S pomočjo prej omenjenih svetovalcev, se na tej ravni pomoči organizirajo skupine za 

razbremenilne pogovore in svetovanja ţalujočih bliţnjih, kateri s skupno pomočjo lajšajo 

svoje stiske, tako na čustveni, miselni in telesni ravni, ki so nastale kot posledica kritične 

situacije. Poleg tega, pa se oblikujejo skupine za pridobivanje socialnih in ţivljenjskih veščin, 

kjer so si osebe med seboj v oporo za opolnomočenje in kasnejšo samopomoč, razširjanje 

človekovega zoţanega doţivljanja odnosov z okoljem in lastnih zmoţnosti v danem poloţaju, 

ter povrnitev občutka lastne moči in vrednosti. V ta tretji del piramide, prav tako spada 

osnovna psihološka pomoč reševalcem, katerih je pogovor in svetovanje glavni psihosocialni 

pristop (Lavrič, 2009) 
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Kakor je bilo ţe omenjeno, se potreba po pomoči z višanjem piramide manjša, zato 

specializirano pomoč v zadnji ravni potrebuje zgolj manjši odstotek ljudi z značilnimi 

teţavami v dnevnem delovanju. Vendar pa je potreba po znanju in specializiranosti na tem 

mestu veliko večja. Najvišja raven tako vključuje psihoterapevtsko, psihološko in psihiatrično 

pomoč s strani specializiranih strokovnjakov, ki imajo veliko znanja o duševnem zdravju in 

delujejo na področju travmatičnega stresa, poleg terapij pa nudijo tudi medikamentozno 

zdravljenje (Lavrič, 2009). 

2.5.3. Dinamika psihosocialne pomoči – obseg in čas trajanja 

Potrebe posameznika po nesrečah, so med sabo od posameznika do posameznika zelo različne 

in jih glede na čas lahko razvrščamo na takojšnje, kratkoročne in dolgoročne. Ker pa se 

trajanje od vrste in okoliščin nesreče med seboj zelo razlikuje, lahko posledice razdelimo 

zgolj glede na faze: akutna, prehodna in dolgoročna. 

Faze za razliko od prejšnjega piramidnega sistema, lahko sedaj ponazorimo z nekakšnimi 

elipsami, ki nam prikazujejo obseg psihosocialne pomoči v povezavi z časom trajanja. Tako je  

prva akutna faza najkrajša in traja pribliţno teden dni, potrebe ljudi pa so v tem času največje 

in se skozi teden zmanjšujejo, ker so bile izpolnjene, ali pa ker ne obstajajo več (Lavrič, 

2009). 
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Slika 2.5.2Časovna dinamika psihosocialne pomoči 

 

Vir: Lavrič (2009, 5) 

V prvi fazi, je kakor pri prejšnjem piramidnem sistemu, glavni poudarek na zagotavljanju 

izrazite praktične pomoči posameznikom na kraju nesreče, sprejemnih centrih ali bolnišnicah. 

V tej fazi ukrepanje prevzamejo socialne sluţbe, zdravstvene sluţbe, lokalni izobraţevalni 

centri ali neprofitne organizacije, ter prostovoljci. Po potrebi se lahko ţrtve evakuira ali reši iz 

prizorišča in pripelje na varno v sprejemne centre ali zatočišča za preţivele. Ključno 

delovanje psihosocialne podpore v začetni fazi vključuje tolaţbo, sočustvovanje, zapisovanje 

osebnih podatkov, ustvarjanje zbirk podatkov, specialistično oskrbo otrok, starejših ali 

invalidov, podporo sorodnikom in povratne informacije psihosocialnemu organizacijskemu 

odboru. V prvih dneh po nesreči so ljudje še v velikem šoku in v tem času večina prizadetih 

ne išče pomoči, ampak jim jo je potrebno ponudit in obveščati o njeni dostopnosti na različne 

načine. Zgibanke, radio, televizija, internet in časopis so najboljši mediji za širitev informacij 

javnega značaja. Po potrebi pa se uvede še telefonska številka in oblikuje spletna stran za 

pomoč v stiski kjer dobimo vse potrebne informacije. Proti koncu prve faze se psihološko 

stanje posameznika normalizira in potrebe se izdatno zmanjšajo, kar pomeni da smo prišli v 

drugo fazo (Lavrič, 2009).  
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Posameznik v prehodni fazi potrebuje veliko manj pomoči in še to zgolj tiste ki v akutni fazi 

niso bile rešene ali pa v prejšnji fazi niso bile prednostne. Na tej točki je veliko večji poudarek 

prilagajanju na psihološke, socialne in praktične posledice, saj so potrebe po večini ţe 

izpolnjene. Trajanje prehodne faze se raztegne na pribliţno trideset dni in število oseb ki 

potrebuje pomoč v tej fazi je ţe veliko manjše. Velikokrat so na tem mestu ljudje, z oţjim 

socialnim krogom, kateri ne vedo kam po ustrezne informacije in na koga se lahko obrnejo. 

Ključne naloge na področju psihosocialne pomoči so tako na tem mestu, poučevanje ţrtev da 

so njihovi čustveni odzivi razumljivi glede na neobičajno izkušnjo, tam moramo bit da osebo 

poslušamo, kaj se ji je zgodilo, ji ponudimo pomoč pri povezovanju zgodbe in dajanju 

napotkov kako se spoprijet s teţavami, ki jih je prinesla nesreča. Ozaveščanje oseb o 

čustvenih odzivih in ustreznih odzivih v celotni skupnosti, ocenjevanje potreb po še večjih 

oblikah formalne pomoči ali pomoč osebam s posebnimi potrebami. Usposobljeni in 

nadzorovani svetovalci, ter organizacije prilagojene in oblikovane v nastali krizni situaciji, pa 

posameznikom v veliki stiski in njihovim druţinam zagotovijo vzpostavitev in ohranjanje 

stikov (Lavrič, 2013).  

Dolgoročna faza je zadnja izmed faz po krizni situaciji, kjer so potrebe poškodovanih v 

nesreči vedno manjše in bolj specifične, zato pomoč temu primerno potrebuje le manjši deleţ 

ljudi. Tako si lahko v primerjavi s prvo elipso, to predstavljamo kot oţjo in veliko daljšo, saj 

potrebe po pomoči, na tej točki trajajo tudi dva ali več mesecev. Raziskave kaţejo, da 10-30 

odstotkov neposredno udeleţenih v nesreči razvije posttravmatski stresni sindrom ali druge 

duševne motnje. Posamezniki, ki so bili ţe pred nesrečo podvrţeni duševnim teţavam, so po 

nesreči še toliko bolj izpostavljeni duševnim motnjam in boleznim. Pred stalnim 

zagotavljanjem psihosocialne oskrbe, ki traja od enega do treh mesecev ali več, se 

posameznik s psihosocialnimi teţavami prvo oglasi pri zdravniku, kateri oceni psihično in 

socialno potrebo na podlagi katere določi specializirano pomoč. Pri posamezniku z akutnim 

posttravmatskim stresom je potek zdravljenja v dolgoročni fazi usmerjen k kognitivno 

vedenjski terapiji usmerjeni na travmo, ter drugim vrstam obravnave, ki so se v raziskavah 

izkazale kot učinkovite. Tri mesece po nesreči, se osebam prizadetim v krizni situaciji skuša 

zagotoviti moţnosti za delo ali rehabilitacijo, da se lahko ponovno vključi v vsakdanje 

ţivljenje. Po potrebi se z lokalnimi oblastmi in obstoječimi sluţbami oblikujejo podrobni 
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načrti za financiranje in zagotovitev dodatne pomoči za moţnost lajšanje dela posamezniku 

(Lavrič, 2009). 

2.6. Smernice za psihološko pomoč reševalcem - sistem varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Po številnih raziskavah, zgledih iz tujine, svetovanjih številnih strokovnjakov iz področja 

psihologije in reševanja, izkušenj organizacij in posameznikov, ter oblikovanja načrtov in 

modelov psihosocialne pomoči, so se postopoma po dolgih letih od začetka razvoja tovrstne 

smeri, oblikovale tudi smernice za psihološko pomoč reševalcem, ki so namenjene 

psihosocialni pomoči po nesrečah. Uprava RS za zaščito in reševanje je oblikovanje smernic 

začela z raziskavo, ter srečanji leta 2008, vse do danes so se smernice ponekod ţe uveljavile 

in začele uporabljat, še vedno pa se nenehno izpopolnjujejo in dograjujejo, da bi z njihovo 

pomočjo dosegli večjo učinkovitost pri psihosocialni podpori po nesrečah (Svetina in drugi, 

2007)..  

2.6.1. Način izvajanja psihološke pomoči 

Uvedba smernic, je namenjena oblikovanju preventive pred poklicnim izgorevanjem, 

zmanjševanju stresnega odziva na krizni dogodek, pojasnjevanje oz. izobraţevanje na 

področju morebitnih miselnih, čustvenih, telesnih ali vedenjskih odzivih na krizne dogodke. 

Prav tako pa omogočajo hitrejše okrevanje po kritičnih dogodkih, graditev zaupanja in 

sodelovanja ter izmenjavo izkušenj v skupini (Program uvajalnega usposabljanja o 

psihosocialni pomoči, 2012). 

Psihosocialna podpora poteka v osmih stopnjah, ki so razdeljene glede na obseg in vrsto 

nesreče. Med temi osmimi stopnjami ločimo notranjo in zunanjo psihološko pomoč. Notranja 

pomoč, je pogostejša in na podlagi te, povečini izhaja psihološka pomoč. Pomoč ki poteka 

znotraj organizacije temelji na posameznikih, ki pomagajo sodelavcem pri razbremenitvi 

čustvenih odzivov in jim pravimo zaupniki. Zunanjo pomoč pa sestavlja manjši deleţ ljudi in 

jo izvajajo zunanji izvajalci oz. specialisti ali doktorji psihoterapije (Program uvajalnega 

usposabljanja o psihosocialni pomoči, 2012) 
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2.6.2. Stopnje psihološke pomoči: 

2.6.2.1. Prva stopnja  

Zaobjema preventivo v obliki posameznikove osebne odgovornosti, za upravljanje stresa, 

poznavanje in uresničevanje zaščitnega vedenja, ter krepitev socialnih odnosov z druţino, 

prijatelji in drugimi. Tukaj je posameznik v celoti odgovoren za delo in usposabljanje na sebi. 

Znanja iz tovrstnega področja, oseba pridobi na izobraţevanjih ali usposabljanjih, ki potekajo 

na sedeţu organizacije, v izobraţevalnem centru za zaščito in reševanje, v prostorih 

zaposlenih ali v drugih ustanovah namenjenih usposabljanju (Nacionalni program varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2002)..  

2.6.2.2. 2. in 3. Stopnja 

Druga in tretja stopnja se izvajata po zahtevnejših in bolj stresnih intervencijah. Takrat se po 

presoji sodelujočih in zaupnika določi ali se bo opravila  

-Notranja analiza ( tehnični debriefing ), ki se izvaja v prostorih sedeţa zaposlenih oziroma 

prostovoljcev, izvede jo vodja intervencije po končani izmeni.  

-Ali pa svetovanje med sodelavci ( po potrebi z zunanjimi svetovalci) na podlagi tehnik za 

razvijanje podpore ter druţenja, ki prav tako poteka v prostorih sedeţa ustanove in se izvaja 

glede na potrebe, lahko tudi vsakodnevno (Nacionalni program varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, 2002). 

2.6.2.3. 4. in 5. Stopnja 

Po intervencijah, ko:  

-je ogroţeno ţivljenje zaposlenega ali ţivljenje sodelavca,  

-nastane hujša poškodba sodelavca ali lastna hujša poškodba 

-so udeleţene bliţnje osebe 

-so poškodovani otroci ali mladostniki 

-pride do poskusa samomora  

-se pojavi izpostavljenost skrajno nevarnim snovem 

-je nujno oţivljanje ţrtve ali reševanje oz. dajanje pomoči ţrtvi fizičnega nasilja ali posilstva.  

Se opravita četrta in peta stopnja, ki zajemata: 
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-Kratek razbremenilni pogovor, ki se izvede takoj po kriznem dogodku na koncu izmene 

Po potrebi, lahko najkasneje v roku 24ur po intervenciji, opravimo  razbremenilni pogovor 

oz. defusing (izmenjava informacij) (Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, 2002). 

Izvedba razbremenilnega pogovora lahko poteka tako individualno, kakor tudi skupinsko. Vse 

je namreč odvisno od intenzivnosti samega kriznega dogodka, števila udeleţencev, vpletenost 

udeleţencev in potrebo po psihosocialni pomoči udeleţencev (Nacionalni program varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2002). 

2.6.2.4. 6. in 7. stopnja 

-Strnjena psihološka integracija travme ( psihološki debriefing) in 

-psihološko svetovanje, spremljanje ter podpora, 

se opravlja po intervencijah, ko je zaposleni, priča smrti ali hujši poškodbi sodelavca, 

zaposleni doţivi hujšo poškodbo, so poškodovane ali mrtve bliţnje osebe zaposlenega, so 

udeleţeni poškodovani ali mrtvi otroci (Nacionalni program varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, 2002). 

Strnjeno psihološko integracijo travme se izvede najpozneje v 72 urah po intervenciji, 

psihološko svetovanje pa se lahko izvaja tudi dolgoročno, nekajkrat tedensko glede na 

potrebe. Izvajalci tovrstnega psihološkega svetovanja, so: diplomirani univerzitetni psiholog 

(pogodbeni sodelavec), ali pa sluţba za psihološko pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, ki 

je usposobljena za opravljanje razbremenilnih pogovorov. Kraj svetovanja, pa je glede na 

situacijo določen s strani izvajalca razbremenilnega pogovora (Nacionalni program varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2002).. 

2.6.2.5. 8. stopnja 

Zadnjo, osmo stopnjo sestavlja psihoterapija, katera poteka v prostorih izvajalca 

psihoterapije, pod strokovnim vodenjem: psihologa, psihoterapevta ali psihiatra, ki je 

specializiran za kognitivno vedenjsko terapijo – usmerjeno na travmo (angl. Trauma – 

Focused Cognitive Behavior Therapy – TF – CBT ) ali desenzitizacijo in ponovno predelavo 

z očesnim gibanjem (angl. Eye Movement Desenzitization and Reprocessing – EMDR ). 
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Izvajalec mora imeti zaključeno usposabljanje iz desenzitizacije in ponovne predelave z 

očesnim gibanjem. Organizacija, iz katere je posameznik, ki potrebuje psihoterapijo, pa ima z 

zdravstveno in drugo ustanovo sklenjen dogovor o sodelovanju psihoterapevta, h kateremu se 

obrne na pobudo nadrejenega, sodelavca ali sodelujočega na intervenciji, kateri opazi kritične 

spremembe na posamezniku (Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, 2002). 

2.7. Podroben opis stopenj psihološke pomoči 

2.7.1. Posameznik 

2.7.1.1. Posameznikova osebna odgovornost za upravljanje stresa 

Prva stopnja, obsega pomoč samemu sebi, oz.  temelji na ravni  posameznika. Tukaj se more 

oseba sam zavedat pomembnosti preventivnega delovanja, oz. zaščite pred samim kriznim 

dogodkom in prevzemom odgovornosti za okrevanje, takoj po nesreči (Svetina in drugi, 

2007).  

K temu vključujemo upravljanje stresa, poznavanje in uresničevanje zaščitnega vedenja, 

krepitev socialnih odnosov z druţino, prijatelji, bliţnjimi, ter s svojimi sodelavci. Znanja na 

področju opravljanja in obvladovanja stresa, uresničevanja zaščitnega vedenja in informacije 

kam se obrnit po pomoč, posameznik dobi na usposabljanjih v izobraţevalnem centru za 

zaščito in reševanje (Svetina in drugi, 2007).  

Poleg tega pa more oseba konstantno ohranjat psihično in fizično kondicijo z vajami za 

telesno vzdrţljivost, ter obvladati različne tehnike sproščanja, ki pridejo v napetih situacijah 

velikokrat prav (Svetina in drugi, 2007). 

2.7.1.2. Notranja analiza (tehnični debriefing ) po končani izmeni  

Notranja analiza po končani izmeni, pripomore k prepoznavanju dejstev, ki zmanjšujejo stres 

in občutke krivde. S tehničnega vidika, pa omogoča analizirati dogajanje na intervenciji 

(Svetina in drugi, 2007). 
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2.7.2. Tovariška podpora 

Druga raven, je raven tovariške podpore. Tovrstno raven so dobro razvili Slovenski policisti, 

ki so oblikovali projekt policijskih zaupnikov, kot dopolnilni projekt 24-urne psihološke 

pomoči. Temelj tovrstne pomoči, je zagotavljanje aktivnega poslušanja in pogovora s 

sodelavci zaupniki, takoj po nesreči. Izbrane osebe, se na eni strani pojavljajo kot izkušeni 

delavci, ki v svojem delovnem okolju uţivajo ugled in jim sodelavci zaupajo, hkrati pa stojijo 

ob osebi, kot dobri poslušalci, ki poznajo tehniko aktivnega poslušanja, zastavljanja odprtih 

vprašanj, ter osnovne psihosocialne pomoči. Taka pomoč lajša čustvene stiske ob doţivljanju 

travmatskega dogodka in omogoča lajšanje normalnih procesov okrevanja po stresnem 

dogodku (Svetina in drugi, 2007).  

2.7.3. Zaupniki  

Zaupniki so izkušeni zaposleni ( npr. gasilci), ki v svojem delovnem okolju uţivajo 

spoštovanje in ugled, ter jim sodelavci zaupajo. V enoti, nudijo psihosocialno pomoč in 

svetovanje s pridobljenim znanjem o tehnikah za razvijanje podpore in druţenja. Izbrani so s 

posebnim postopkom na pobudo posamezne enote, ali na podlagi njihovih prijav (Svetina in 

drugi, 2007).  

Zaupnik mora izpolnjevat pogoje, kot so: 

-starost najmanj 30let  

- najmanj pet let operativnih izkušenj iz intervencij 

- empatija  

-usposobljenost za opravljanje razbremenilnih intervencij. 

Kadar zaupniki potrebujejo pomoč, se lahko obrnejo na zunanje svetovalce ali pa svoje teţave 

delijo na skupinskih supervizijah (Svetina in drugi, 2007). 

2.7.4. Kratek  razbremenilni pogovor po kriznem dogodku  

Razbremenilni pogovor po kriznem dogodku, se odvija v več stopnjah v obliki 20-60 min. 

sestanka. V pogovoru so vključeni vsi sodelujoči v isti intervenciji, skupaj z njihovo vodjo. 

Razbremenilni pogovor se opravi takoj po nastali krizni situaciji, še pred odhodom domov. 
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Namen sestanka je, razbremenitev sodelujočih po kriznem dogodku in uravnoteţenje nastale 

stresne situacije (Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči, (2013). 

Stopnje: 

-uvod 

-normalizacija, oz. ugotavljanje dogajanja v prostem pogovoru, v katerem se izmenjajo 

doţivljaji in vtisi po intervenciji. 

-informiranje o moţnih stresnih in posttravmatskih odzivih, ter njihovih dolgoročnih 

posledicah (Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči, (2013) 

2.7.5. DEFUSING - Razbremenitev  

Defuzing deluje, kot osnovna psihološka pomoč udeleţencem travmatskega dogodka. Izvaja 

se v 24 urah po izpostavljenosti kritičnemu dogodku, pred odhodom domov in traja od 20 – 

45min. Skupino sestavlja od 6-8 posameznikov, po potrebi pa se oblikuje večje število skupin 

ali individualni pogovor. Izvajalci defuzinga so zaupniki, ki so dodatno usposobljeni za 

opravljanje razbremenilnih pogovorov (Svetina in drugi, 2007). 

Razbremenitev je usmerjena, neposredno na doţivljanje stresa in poteka kot osnovna 

psihološka pomoč udeleţencem.Vsakemu udeleţencu pogovora, se omogoči da pove svojo 

izkušnjo, kaj se mu je zgodilo, kako se je odzval, ob tem pa posamezniki dobijo informacije 

kakšen je normalen stresni odziv ljudi na krizne dogodke, kakšni so znaki patološkega 

vedenja in na koga se v takem primeru obrnit, ter kakšne oblike pomoči so v takem primeru 

osebi na voljo (Svetina in drugi, 2007). 

V razbremenilni pogovor so lahko vključene samo osebe, ki so bile izpostavljene istemu 

travmatskemu dogodku. Defusing ne dopušča vključevanja novih zunanjih članov, ki niso bili 

del nesreče. Saj lahko v tem primeru pride do posredne travme oseb, ki niso bile vključene v 

krizni dogodek, ali pa se travmatizirane osebe zaradi ne sprejemanja tujih članov, zaprejo vase 

in stisko drţijo v sebi. Skozi pogovor se nato presodi, ali je morda potrebna tudi dodatna 

psihološka pomoč v obliki strnjene psihološke integracije travme (Svetina in drugi, 2007). 
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2.7.6. Strnjena psihološka integracija travme (PSIHOLOŠKI DEBRIEFING )  

Pri debriefingu gre za strukturirano in natančno obdelavo kriznega dogodka z usmeritvijo na 

miselno in čutno doţivljanje čustev, čustvene in vedenjske odgovore, ter podajanje 

informacij, o značilnosti stresa in odzivov nanj (Svetina in drugi, 2007)..  

Cilji takšnega srečanja so: 

-pridobitev povratne informacije o uspešnem delu, 

-boljše razumevanje dogodka, 

-empatični pristop do sodelujočih,  

-podpora sodelavcev, vzajemno učenje, 

-skrb za zaposlene 

-pojav moţnosti za razbremenitev občutkov krivde 

-vključevanje sodelujočih na intervenciji, ki morda ne bi nikoli poiskali psihološke pomoči,  

-določitev načinov, ki bi pripomogli k izboljšanju stanja, ter večji čustveni stabilnosti (Svetina 

in drugi, 2007).. 

Tovrsten postopek poteka v obliki srečanja celotne interventne skupine, 24-27urah po 

izpostavljenosti istemu kriznemu dogodku. Izvaja se znotraj kohezivnih skupin 

posameznikov, ki so pri svojem delu odvisni drug od drugega, kar prispeva k ustrezni razlagi 

dogodka in integraciji izkušnje, da se zmanjša verjetnost nastanka čustvenih teţav in zaščiti 

duševnega zdravja. Poleg tega pa si pozitivne zahvale prizadeva, kot druţenje sodelujočih v 

intervenciji, socialna podpora in povezanost med reševalci, ter zaupanje v organizacijo, v 

kateri delujejo in jim zagotavlja potrebno podporo ( Svetina in drugi, 2007). 

Debriefing je strukturiran proces psihološke pomoči, namenjen članom intervencijske ekipe, 

ki so bili skupaj udeleţeni v travmatskem dogodku. Avtorja Larsson in Osterdahl ( Lavrič, 

2011) za švedski model priporočata skupino do največ 15 članov, po potrebi organizacija 

večjega števila skupin, katera nastane po pobudi organizatorja intervencijske skupine. 

Strukturirano in natančno obdelavo kriznega dogodka opravi tisti, ki vodi skupino, pri čemer 

pa more imeti ustrezno znanje o debriefingu oz. o odzivih na stres, odzivih na krizne razmere, 

poznat more skupinske procese in podporo v krznih razmerah (Svetina in drugi, 2007).  
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Potek procesa se odvija, po točno določenih zakonitostih, ki so jih razvili psihologi sredi 80. 

Let prejšnjega stoletja, v namen zmanjševanja stresnih znakov pri članih reševalnih sluţb, po 

izpostavljenosti travmatskim dogodkom. Tovrstni način je izjemno uspešen pri zagotavljanju 

ustrezne razlage dogodka, in takojšnje integracije izkušnje, da se zmanjša verjetnost pojava 

psihičnih motenj, kot je posttravmatski stresni sindrom (Lavrič, 2009). 

Poznamo več različnih modelov debriefinga, vendar vsi potekajo po nekih skupnih smernicah, 

usmerjeni v isti cilj. Bistvo procesa je, da posameznik v skupini dobi priznanje da dela dobro 

in da se mu omogoči razumevanje dogodka in moţni odzivi nanj. Z empatičnim pristopom 

vodenja debriefinga, reševalec dobi ustrezno oporo in skupaj s vodjem določi načine, ki bi 

pripomogli k izboljšanju stanja, ter večji čustveni stabilnosti. Tako celotna skupina dobi 

informacije od posameznika in posameznik od skupine,  na ta način se učijo drug od drugega 

in dobijo občutek, da v trpljenju niso sami, ter na ta način laţje razbremenijo moţen občutek 

krivde (Lavrič, 2009). 

Uspeh debriefinga temelji na povezanosti v skupini, občutku varnosti in zaupanja, 

homogenosti skupine in zaupanju v vodjo, ter ustreznem  usposabljanju izvajalcev 

debriefinga.  

Kakor smo ţe omenili debriefing poteka po točno določenih zakonitostih, kar pomeni da je 

natančno strukturiran in da poteka po točno določenih postopkih. Trajanje debriefinga se 

razteza od ene do štirih ur, katere so odvisne od, pomena dogodka, velikosti skupine, načina 

vodenja, ter ravni odprtosti skupine. Mitchell, avtor tovrstnega modela, debriefing razdeljuje 

na sedem faz, skozi katere posamezniki prehajajo vodeno iz kognitivnega na čustveno 

področje in nato nazaj na kognitivno. Pri tovrstnem modelu je vrstni red faz izjemno 

pomemben in ga je potrebno strogo upoštevati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do 

reviktimizacije osebe (Lavrič, 2009). 

Prva, kognitivna faza, je bistvena za uspešnost celotnega procesa, saj obsega uvod, v 

katerem se določijo pravila poteka debriefinga, poudari se pomen enakopravnosti, zaupnosti, 

cilj, potek postopka, predvsem pa je poudarek na zavedanju, da pri tem ne gre za kritiko in 

vrednotenje dogajanja, ampak za razbremenitev čustev po travmatskem dogodku. V pogovoru 

sodelujejo vsi udeleţenci, vsak govori zase o svojem doţivljanju in s tem prevzame 

odgovornost za svoje besede in navedena dejstva. Usmerjevalec debriefinga ne sme dajati 
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občutka vodenja preiskave o dogodku in tega tudi ne sme početi. Prav tako črni humor v dani 

situaciji ni zaţelen, kontinuiteta je pomembna, zato so odmori le v skrajnih primerih. Prav 

tako pa se med pogovorom ne uporabljajo kamere, snemalna sredstva ali zapisovanje 

podatkov (Arambašić, 2000).  

Druga faza, je faza namenjena dejstvom in kognitivnemu področju, kar pomeni da se v tem 

delu spregovori o resničnem dogajanju in poteku med samim dogodkom. Posameznik se v tej 

fazi prvo predstavi, spregovori o svoji vlogi v dogodku in o tem kaj je doţivel med nesrečo 

(Svetina in drugi, 2007).  

Tretji del faz ali kognitivno – emocionalno področje, je proces v katerem voditelj udeleţence 

usmeri na misli, ki so se pojavljale med samim dogodkom in po njem. V tej fazi moremo biti 

pripravljeni na moţen izliv močnih čustev in različnih emocionalnih reakcij (Svetina in drugi, 

2007). 

Naslednja faza, se nadaljuje samo na emocionalno področje, kjer posameznik izpostavi 

dogodek v kriznem poloţaju, ki ga je najbolj pretresel in se ga dotaknil (Svetina in drugi, 

2007). 

Peta faza, je faza emocionalno- kognitivnega področja, kjer posamezniki spregovorijo o 

svojih znakih stresa (Svetina in drugi, 2007). 

V šesti fazi, osebe dobijo informacije in spoznajo osnovna dejstva o stresu in travmi, ter se 

tako preusmerijo samo na kognitivno področje, stran od čustev (Svetina in drugi, 2007).  

Zadnja faza, je faza evalvacije oziroma zaključevanja, v tem delu imajo reševalci priloţnost 

za razjasnitev nejasnosti, dodatna vprašanja in usmeritev nadaljnje obravnave, na še nejasna 

področja (Svetina in drugi, 2007). 

Pri opisanem modelu debriefinga, je dobro opozoriti, da tovrstna pomoč ni psihoterapija in ni 

namenjena zdravljenju, temveč je njen namen da zmanjša moţnost pojava psihičnih motenj, 

ki bi posledično potrebovale psihoterapevtsko pomoč. Tovrstni model je zgolj preventiva in 

lajšanje duševne obremenitve posameznika (Svetina in drugi, 2007).  
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Psiholog sluţbe za psihološko pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, ki bo izvajal strnjeno 

psihološko integracijo travme, bo določil postopek izvedbe. Če pri tem potrebuje pomoč še 

enega psihologa, se vpokliče dodatni psiholog te sluţbe (Svetina in drugi, 2007). 

2.7.6.1. Psihološko svetovanje, spremljanje in podpora  

Po vseh prej opisanih stopnjah psihološke pomoči po travmatičnem dogodku, je za psihološko 

svetovanje, spremljanje in podporo na voljo psiholog sluţbe za psihološko pomoč ob naravnih 

in drugih nesrečah. O načinu izvedbe (srečanja, telefonski pogovor ) se sodelujoči na 

intervenciji in psiholog dogovorita sproti (Program dopolnilnega usposabljanja o 

psihosocialni pomoči, 2013). 

2.7.7. Psihoterapija 

Zadnji najbolj dolgotrajen del psihosocialne podpore reševalcem, je namenjen reševalcem z 

akutnimi ali kroničnimi potravmatskimi stresnimi simptomi. Kognitivno vedenjska terapija 

usmerjena na travmo (angl. Trauma – Focused Cognitive Behavior Therapy – TF–CBT ) in 

desenzitizacija ali ponovna predelava z očesnim gibanjem (angl. Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing – EMDR) sta priznani, kot najbolj učinkoviti 

psihoterapevtski tehniki, za pomoč reševalcem z travmatično izkušnjo (Lavrič, 2011).  

Kognitivno vedenjska terapija se usmerja na travmatični dogodek, obvladovanje anksioznosti, 

psihološko izobraţevanje in metode kognitivnega preoblikovanja. Bistvo tovrstne terapije pa 

je predvsem pomoč pri izogibalnih navadah posameznika, preţivelega v travmatskemu 

dogodku in močno vpliva na vse stopnje posttravmatskega stresnega sindroma (Lavrič, 2011). 

Desenzitizacija ali ponovna predelava z očesnim gibanjem pa je druga izmed pomembnejših 

terapij, ki se pri posamezniku usmerja na zmanjševanje obremenjujočih stisk, ki so nastale po 

travmatski izkušnji. Terapija vključuje spremembo disfunkcionalno shranjenih izkušenj v 

prilagodljivo zamenjavo, ki izboljšuje duševno zdravje (Lavrič, 2011). 

Psihoterapijo izvede psiholog, psihiater ali psihoterapevt, ki je specializiran za kognitivno 

vedenjsko terapijo – usmerjeno na travmo ali desenzitizacijo in ponovno predelavo z očesnim 

gibanjem. Kraj izvedbe in čas izvajanja terapije, se določi v individualnem sestanku med 

terapevtom in sodelujočim v terapiji (Lavrič, 2011).  
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2.8. Zaupniki 

Kakor smo lahko ţe iz samega naslova moje diplomske naloge razbrali, je glavni namen te 

seminarske naloge, preučit delo zaupnikov, se posvetit njihovi glavni nalogi v sistemu varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogledat potek usposabljanja, ki je potreben da oseba 

sploh postane zaupnik in kakšne spremembe so potrebne, da se tovrstni program še dodatno 

izpopolni.  

V besedilu smo lahko prebrali, da se je vse začelo na pobudo Švedskih reševalcev, ki so po 

tragičnem poţaru na trajektu zaznali potrebo po tovrstni psihološki podpori reševalcem in 

kmalu po tem začeli razvijat tovrsten način pomoči. Spoznali smo kakšen je glavni namen 

dela zaupnikov, komu nudijo pomoč, kakšni so pogoji za njihovo usposabljanje in kako se 

tovrsten način pomoči odvija pri nas.  

2.8.1. Prva usposabljanja zaupnikov 

Leta 2012 se je v Sloveniji zaključilo prvo usposabljanje zaupnikov v sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, katero je bilo izpeljano v sodelovanju s strokovnjaki iz 

Švedske agencije za zaščito in pripravljenost, ter domačimi predavatelji. Tako se je za 

zaupnika, izobrazilo v celoti 42 oseb, do sedaj aktivnih pa je ostalo pribliţno 25 oseb. 

Trenutni namen sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je, da se tovrsten način 

pomoči še dodatno izpopolni ter, da se število zaupnikov nekoliko poveča in razširi tudi na 

gorske reševalce, jamarje, potapljače reševalce in kinologe, ter da se s tem omogoči 

psihološko pomoč večjemu in širšemu številu reševalnih delavcev (Lavrič, 2011).  

Ves čas poteka razvoja psihosocialne pomoči, so se vzporedno odvijale tudi številne raziskave 

in preučevanja učinkovitosti dela zaupnikov (prej omenjene raziskave), s čimer so 

strokovnjaki prišli do ugotovitev, katere kaţejo na to, da je zaradi novih spoznanj potrebna 

prenova in vsebinska uskladitev s smernicami, ter metodologijo priprave izobraţevalnih 

programov za zaščito in reševanje (Lavrič, 2011). 

Prenova programa se je tako začela oblikovati leta 2013, z programom dopolnilnega 

usposabljanja o psihosocialni pomoči. Obseg programa ne zajema samo delo zaupnikov, 

temveč celotno področje psihosocialne pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Lavrič, 2011).  
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Prvi modul je namenjen zaupnikom, ki v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami nudijo svojim sodelavcem oporo in psihološko pomoč, drugi del je namenjen 

psihologom in drugim strokovnjakom na svetovalnem in terapevtskem področju, tretji modul 

pa zajema supervizijo, katero tako zaupniki kot tudi psihologi pri svojem delu nenehno 

potrebujejo (Lavrič, 2011). 

2.8.2. Izpopolnjen program  usposabljanja  

Kadar posameznik izrazi ţeljo, je s strani nadrejenih izbran za izobraţevanje na področju 

tovariške podpore, poleg tega pa izpolnjuje vse pogoje za opravljanje tovrstnega dela, se 

prične usposabljanje in pridobivanje novega znanja, s katerim bo oseba lahko pomagala 

sodelavcem v stiski v obliki tovariške podpore (Lavrič, 2011). 

Program usposabljanja za zaupnike, je oblikovan tako, da posameznike prvo seznani s 

stopnjami organizacijske pomoči, seznani jih s tem, kolikšno osebno odgovornost za 

upravljanje nosi oseba kot sama. Predstavi jim moţnosti iskanja pomoči v posvetu med 

sodelavci in zunanjimi svetovalci, razloţi jim različne tehnike za razvijanje podpore, druţenja 

ali pa jih pouči o razbremenilnih pogovorih s strnjeno integracijo travme, o superviziji, 

spremljanju in podpori (Lavrič, 2011). 

Izobraţevanje je izvedeno s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, kateri določi izvajalca in 

nosilca usposabljanja. Usposabljanje prvega modula, za zaupnike je organizirano v obliki 

delavnic, traja 40pedagoških ur in je razdeljeno na več delov (teoretični in praktični), po treh 

programih. Pri usposabljanju, predavatelji uporabljajo učne metode in oblike dela, kot so; 

razlaga, prikaz reševanja problemov, igre vlog, simulacije in praktične vaje. Kasneje pa se 

izvede še dodatno izpopolnjevalno usposabljanje, ki se nadaljuje z letnimi izpopolnjevalnimi 

temami v trajanju dodatnih osem ur. Po koncu usposabljanja, je posameznik usposobljen za 

izvajanje skupinske ali individualne psihološke podpore reševalcem in operaterjem po kriznih 

dogodkih v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Lavrič, 2014).  

2.8.2.1. Prvi del 

Prvi program, je program uvajalnega usposabljanja o psihosocialni pomoči, kateri traja en 

dan. V tem dnevu, se predstavniki enot seznanijo s psihosocialno pomočjo v sistemu varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na reševalcih. Prav tako pa je osebam v 

tem delu predstavljeno delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
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nesrečami, razbremenilni pogovori, ter ostale pomembne teme iz tovrstnega področja (Plečnik 

in drugi, 2013). 

2.8.2.2. Drugi del 

Temeljni program usposabljanja za ravnanje ob stresu je drugi del programa, ki poteka v 

spletni učilnici Izobraţevalnega centra za zaščito in reševanje in traja  pribliţno 8ur. Na tej 

točki, se posamezniki usposabljajo na daljavo s pomočjo informacijsko komunikacijske 

tehnologije v domačem okolju ali v enoti kjer delajo (Plečnik in drugi, 2013). 

2.8.2.3. Tretji del 

Tretji del, programa dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči, traja 5dni in obsega 

področje stresa in soočanje z njim. Obravnavo komunikacije, postopke razbremenjevanja, 

znake samomorilnosti in druge vsebine (Plečnik in drugi, 2013). 

2.8.2.4. Psihološki preizkus 

Na izobraţevanje o zaupnikih, se prijavijo kandidati, ki ţe delujejo v gasilskih enotah,  ali 

centrih za obveščanje in imajo večletne delovne izkušnje. V svojem okolju uţivajo ugled in 

jim sodelavci zaupajo. Vendar to še vedno ni dovolj, da oseba lahko opravlja delo zaupnika. 

Pogoji delovanja namreč, ne obsegajo samo usposabljanja in izobraţevanja, ampak tudi 

psihološki preizkus, kateri bo pokazal ali je oseba dovolj močna, ima dobro oblikovano 

samozavedanje o sebi, ter ostale psihološke lastnosti, ki bi lahko vplivale na delo zaupnika in 

njegovo sposobnost nudenja psihosocialne pomoči osebam potrebnih pomoči (Plečnik in 

drugi, 2013).  

Preizkus zajema, preizkus pisnega in ustnega znanja, katerega oblikujejo in sestavijo vojaški 

psihologi, saj psihološko testiranje Uprava RS za zaščito in reševanje izvaja v sodelovanju s 

Slovensko vojsko. Na preizkus morejo kandidati prinesti izpolnjen obrazec, kateri dokazuje 

privolitev nadrejenega da kandidat sodeluje v postopku izbora, usposabljanja in izvajanja 

psihološke podpore. Pisni del se opravlja v skupinah v trajanju ure in pol, na ta dan pa osebe 

dobijo tudi informacije o datumu izvajanja posamičnega individualnega preizkusa v trajanju 

ene ure (Plečnik in drugi, 2013) .  
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2.8.3. Obseg znanja  

Proces usposabljanja je namenjen temu, da oseba ki se odloči za usposabljanje za delo 

zaupnika, pridobi zadostno količino znanja, da v kriznih situacijah pomaga osebam, ki so 

potrebne psihosocialne pomoči, da jih ve kam usmerit po dodatno pomoč, ter znanje da pred 

izgorevanjem zaščiti tudi sebe (Plečnik in drugi, 2013).  

Temu primerno je tudi oblikovan katalog znanja, v katerem lahko dobimo informacije o 

imenu predmeta v načrtu usposabljanja, njegovo vsebino, splošne cilje, predmetno specifične 

kompetence in operativne ter formativne cilje. Oseba tako v procesu usposabljanja pridobi 

znanja s področja (Plečnik in drugi, 2013).  

2.8.3.1. Psihološka podpora in pomoč v sistemu, varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami 

Oseba, spozna sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, smernice za psihološko 

pomoč reševalcem v sistemu VPNDN, ter psihološko pomoč v drugih strukturah v Sloveniji ( 

policija, vojska, civilna zaščita…) in v tujini. Poleg tega, pa zna prepoznati svojo vlogo s 

strani psihološke opore in se vanjo tudi umestit (Plečnik in drugi, 2013). 

2.8.3.2. Krizni dogodek in odzivi nanj 

Na tem delu, more oseba znat prepoznati krizno situacijo, njene značilnosti, ter lasten odziv 

nanjo. Nujno potrebno je, da oseba zna razbrati znake, ki nakazujejo, da situacija uhaja izpod 

nadzora in se temu primerno odzove, ter s svojimi dejanji prepreči nadaljnjo širitev kaosa in 

omogoči ponovno normalizacijo stanja (Plečnik in drugi, 2013). 

2.8.3.3. Stres 

Področje stresa obsega veliko informacij, kjer se obravnava vire, dejavnike in odzive 

(kognitivni, čustveni, vedenjski ) nanj. Posameznik spozna razvojne dejavnike, ki vplivajo na 

večjo moţnost nastanka posttravmatske motnje. Oseba pridobi znanje o spopadanju s stresom, 

prepoznavanju le tega pri kriznih delavcih, ter kako preprečevati in zmanjšati stres v reševalni 

enoti, ki se sooči s poškodbami ali smrtjo reševalcev. Prav tako pa se zaupnik zaveda pomena 

prve psihološke pomoči (Plečnik in drugi, 2013). 
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2.8.3.4. Posttravmatska stresna motnja 

V tem delu posameznik dobi znanja o simptomih, pomoči pri posttravmatski stresni motnji, 

spozna kognitivno – vedenjsko terapijo ter desenzitizacijo in ponovno predelavo z očesnim 

gibanjem (Plečnik in drugi, 2013). 

2.8.3.5. Psihološka pomoč na kraju nesreče 

Obsega znanja s področja prepoznavanja načinov odziva na stres pri udeleţencih in drugih 

sodelujočih na kraju dogodka. Ter nudenje podpore sodelavcem na kraju nesreče (Plečnik in 

drugi, 2013). 

2.8.3.6. Razbremenilni pogovor 

Je glavno orodje zaupnikov za pomoč sodelavcem in drugim potrebnim psihosocialne 

pomoči. Na tem mestu more posameznik poznat pomen in potrebo razbremenitve, da jo lahko 

v času intervencije in v  primeru poškodb ali smrti ustrezno vključi. Pri tem je pomembno, da 

oseba zna razbremenilni pogovor vključit v primeren čas in kraj izvedbe, da do potankosti 

pozna potek in izvedbo pogovora, ter da se zaveda pomena podpornih skupin in načinov 

podpore v svoji organizaciji (Plečnik in drugi, 2013). 

2.8.3.7. Žalovanja 

V primerih smrti more posameznik znat delovat pietetno. Poznati more faze ţalovanja, bit v 

oporo svojcem in ostalim bliţnjim ob izgubi, ter znat izbrat primeren način sporočanja slabe 

novice (Plečnik in drugi, 2013). 

2.8.3.8. Samomora in njihovega preprečevanja 

V procesu usposabljanja za zaupnika se posameznik nauči prepoznavat znake, ki kaţejo na 

poskus samomora, zna voditi pogovor z osebo v primeru poskusa samomora, do te meje da 

samomor tudi prepreči (Plečnik in drugi, 2013). 

2.9. Razbremenilni pogovor 

Kakor smo si lahko ţe v smernicah prebrali, je razbremenilni pogovor en izmed temeljnih 

orodij zaupnika, za pomoč posamezniku pri soočanju s kriznimi situacijami, ter v primeru 

psihosocialne pomoči v travmatičnih situacijah.  
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Naloga zaupnika na tem mestu je, da osebi v kriznem dogodku razloţi vse nejasnosti 

povezane s samim dogodkom, zagotovi posamezniku miren in varen prostor v katerem lahko 

posameznik izrazi svoje čustvene odzive in zaključi ugotovitve v zvezi s samim dogodkom. 

Članom v skupini omogoči priloţnost za izmenjavo izkušenj in informacij ter zgodnjo 

podporno funkcijo, kar močno vpliva na zmanjševanje tveganja za napačno razumevanje, 

predsodke in nestabilnosti v ekipi. 

Velikokrat se zgodi, da razbremenilni pogovor steče kar na hodniku ali v jedilnici ob kavi, ko 

je posameznik v bliţini zaupnika in začuti da potrebuje pogovor. Vzrok tovrstne lokacije 

izvedbe pogovora se skriva v tem, da je veliki večini še vedno zelo teţko priznati, da ima 

teţavo ki jo more z nekom predelati in se zato veliko laţje z zaupnikom pogovori v ''slučajni'' 

neformalni situaciji, v trenutku ko začuti potrebo. Predhodno dogovarjanje za termin, je 

velikokrat posameznikom v breme, zaradi česar se pogovora sploh ne udeleţijo. Drugi razlog 

za tovrstna srečanja pa se skriva v tem, da sistem varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v celotnem procesu oblikovanja programa psihosocialne pomoči še ni uspel urediti 

prostora, ki bi bil namenjen izvajanju razbremenilnih pogovorov in bi nudil zaupnikom 

prijetno in mirno okolje, kjer bi lahko opravljali svoje delo.  

Najpogosteje zaupniki izvedejo individualno obliko svetovanja, ki traja od 30minut, pa vse 

tam do ene ure. V pogovoru sodelujeta zaupnik in oseba, ki potrebuje pogovor. Individualna 

oblika srečanja izhaja iz same ţelje po intimi in zaupnosti s strani pomoči potrebne osebe, saj 

se v veliki večini osebe sramujejo svoje stiske in ţelijo da se pogovor odvije na samem. 

Tovrstna srečanja so najpogosteje malenkost daljša, saj se odvijajo po predhodnem dogovoru 

in so bolj strukturirana. Druga oblika individualnega pogovora, je prej omenjeno spontano 

srečanje, ki se zgodi v delovnem času v trenutku ko oseba začuti potrebo da bi se pogovorila z 

zaupnikom. Spontano srečanje velikokrat traja manj kot pol ure, saj v tem pogovoru osebi na 

hitro predelata glavne stiske in nejasnosti, ki bremenijo posameznika in se po potrebi 

dogovorita za nadaljnje srečanje. Skupinski pogovor se redkeje izvaja in je za razliko od 

individualnega organiziran s strani zaupnika, ko po hujšem stresnem dogodku zazna potrebo 

po skupinskem srečanju, kjer se ga udeleţijo popolnoma vsi, ki so bili udeleţeni v krizni 

situaciji. Skupinski pogovori, so tisti ki se raztegnejo v dalj časa trajajoče pogovore, saj je 

potrebno v pogovor vključiti vse udeleţence in vsem omogočiti da delijo svoja občutja. Poleg 
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tega, pa je pomembno da srečanja vse do konca ne prekinjamo in s tem omogočimo kvalitetno 

srečanje za vse udeleţene.  

Poleg skupinskega pogovora pa ne smemo pozabiti še na skupinsko supervizijo. Tovrstno 

srečanje, se oblikuje na pobudo nadrejenega, enkrat do dvakrat letno, odvisno od števila 

interventnih akciji ali opaţene potrebe s strani nadrejenega. Supervizije so skupinska srečanja, 

s pomočjo katerih se poskuša zmanjšati vpliv travmatskih izkušenj, posameznike izobraţevati 

iz psihosocialnega področja in okrepit strategije spopadanja s stresom (Plečnik in drugi, 

2013)..  

Razbremenilni pogovor, se uporabi od druge pa vse do pete stopnje psihološke pomoči 

(stopnje opisane v poglavju smernice), odvisno od vrstne nesreče, števila udeleţencev, 

intenzivnosti stresnega dogodka ali vključenosti posameznikov v dogodek. Na tem mestu 

zaupnik sam opredeli, ali je potrebno opraviti skupinski razbremenilni pogovor v katerem 

bodo udeleţeni vsi sodelujoči v nesreči, ali je dovolj opraviti individualni pogovor na pobudo 

travmatizirane oseb (Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2002).  

2.9.1. Razlike med defusingom in debriefingom 

Defuzing razbremenilni pogovor  (izmenjava informacij) 

Izvaja zaupnik in je krajša, laţja oblika razbremenjevanja oz. pogovora o aktualni intervenciji 

ali dogodku. Izvede se ga takoj po dogodku  

 

-trajanje =ena ura 

-izvedba= takoj po dogodku 

-Sproţilci= blagi – skrajni 

-Posamezno ali v skupini 

-10-12 ljudi  

-samo eno srečanje  

-tiho nemoteno okolje 

-Faze   -uvodna faza 

  -faza podajanja dejstev 

  -čustvena faza  

  -Poučevalna in zaključna faza (Plečnik in drugi, 2013). 

Debriefing  Strnjena psihološka integracija travme 

Pogovor o preteklih dogodkih, teţave pri spanju, nočne more, motnje koncentracije…. 

-trajanje = 2-3 ure (lahko tudi dlje) 

-Izvedba= 2-3 dni po dogodku 

-Sproţilci= zmerni – skrajni 

-Posamezno ali v skupini 
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-10-12 ljudi 

-2-3 srečanja 

-Tiho nemoteno okolje 

-Faze  -Uvodna faza 

  -Faza podajanja dejstev 

  -Čustvena faza – misli in čustva 

  -poučevalna in zaključna faza  

(Plečnik in drugi, 2013). 

2.9.2. Namen in cilji razbremenilnega pogovora 

Namen razbremenilnega pogovora je, zmanjševanje in preprečevanje čustvenih odzivov na 

stresne ali čustveno vznemirjajoče dogodke. Posamezniku se pokaţe, da v nastali situaciji ni 

sam in mu tako omogočimo veliko razbremenitev fizičnih, čustvenih in vedenjskih dejanj 

povezanih s stresom, ter hitrejše okrevanje po nastalem kriznem dogodku. Med samim 

pogovorom, je zaupnik pozoren na osebe, ki potrebujejo še nadaljnjo psihološko obravnavo in 

jih v takem primeru napoti k ostalim strokovnjakom (Plečnik in drugi, 2013).  

Cilj razbremenilnega pogovora v poklicnem okolju, je pomoč ljudem v skupinah, ob nastanku 

krizne situacije. Izredno pomembno je, da oseba ohrani občutek lastne vrednosti prav v 

trenutku ko gre kaj narobe, da si takrat zmanjša občutek krivde in da si s pomočjo pogovora 

dvigne občutek samozavesti (Plečnik in drugi, 2013). 

2.9.3. Kdaj izvedemo razbremenilni pogovor 

Švedski delavci imajo na področju psihosocialne pomoči točno opredeljene situacije, po 

koncu katerih morejo nujno izvesti razbremenilni pogovor. Pri nas sistem ni toliko natančno 

opredeljen, se pa vsekakor zahteva izvedba defuzinga v primeru; smrti sodelavca, hujši 

poškodbi sodelavca, poškodba ali smrt v kateri so udeleţeni otroci, situacije kjer je veliko 

število ranjenih, ter v dogodkih ki so mnoţično medijsko opevani (Plečnik in drugi, 2013). 

2.9.4. Faze razbremenilnega pogovora 

2.9.4.1. Uvodna faza 

Prva faza se prične, z predstavitvijo osebe, ki vodi razbremenilni pogovor. Obrazloţi se, zakaj 

so se osebe zbrale, na pobudo koga so se osebe zbrale in v katero smer se bo srečanje odvilo. 

Udeleţencem, se razloţi pomen razbremenilnih pogovorov pri kasnejših stresnih situacijah in 

pomen pogovora pri zmanjševanju psihološkega bremena.  
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Na začetku se opiše struktura razbremenilnega pogovora; kjer se obrazloţi, da je začetek 

rezerviran za pripovedovanje o sami reakciji v dogodku, nato o mišljenju tekom dogodka in 

občutkih, ki so se ob tem pojavljala. V razbremenilnemu pogovoru se niti ne izognemo 

področju spominjanju najglobljih vtisov, kaj se je v posamezniku v krizni situaciji prebudilo ( 

misli, čustva, domišljijske predstave) in kaj bi se vse lahko v tej situaciji zgodilo (Plečnik in 

drugi, 2013). 

Skozi ves potek razbremenilnega pogovora, udeleţenci ostanejo v prostoru in imajo telefone 

utišane, da je čim manj motečih dejavnikov. Šteje se mnenje vsakega posameznika in pri 

pogovoru vsi sodelujejo, vsakdo pripoveduje zgolj o lastnih občutkih  in izkušnjah dogodka. 

V pogovoru  se ne govori o krivdi, tehničnih, kot tudi o organizacijskih problemih (Plečnik in 

drugi, 2013). 

Po potrebi nove skupine, je potrebno organizirat predstavitev udeleţencev in dat posebni 

poudarek na temo zaupnosti. Kar udeleţenci povejo, ne sme nihče govorit tretjim osebam 

(Plečnik in drugi, 2013).  

2.9.4.2. Faza dejstev  

Se osredotoča na informacije in dejstva. V tem delu, se uporabljajo odprta vprašanja: kdaj, 

kaj, kdo, kje, kako…Kaj se je zgodilo, kako ste odreagirali… S tovrstnimi vprašanji dobimo 

odgovore na to, kaj in kako se je dogodek odvil, da lahko potem s pomočjo tega narišemo 

zemljevid dogajanja (Plečnik in drugi, 2013).  

2.9.4.3. Čustvena faza  

Posameznika usmeri nase in na njegove občutke, spomine, misli in čustva v zvezi z 

dogodkom. Na tem mestu se posameznika spodbuja, da govori o svojih najglobljih vtisih na 

podlagi česar, izvajalec razbremenilnega pogovora ugotovi, kakšne so posameznikove misli in 

počutje, ter s tem na ''zemljevid dogajanja nanese barve''. Vedno se vse udeleţence povpraša o 

čustvih, kadar pa oseba o njih ne ţeli govoriti, vanj ne silimo (Plečnik in drugi, 2013). 

2.9.4.4. Faza poučevanja in zaključka 

Zadnja faza, se osredotoča na proces in prihodnost. Po razbremenilnem pogovoru se povzame 

občutja skupine, kjer se poskuša normalizirat izid dogodkov in čustvene odzive v pisni obliki. 
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Posameznikom udeleţenim v pogovoru se obrazloţi kateri čustveni odzivi se lahko pojavijo v 

kasnejših situacijah in kako se soočijo s sproţilci stresa. Zaupnik skozi proces poskuša 

ugotovit, pri komu morda obstaja potreba po dodatnem razbremenilnem pogovoru in osebo po 

potrebi usmeri na pravi naslov. Poleg tega pa vsem udeleţencem ponudi informacije o 

nadaljnji podpori in kam se v primeru stiske lahko obrnejo (Plečnik in drugi, 2013). 

2.10. Lastnosti zaupnika 

Pomembno je, da zaupnik v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pred 

udeleţence nastopi v vlogi voditelja razbremenilnega pogovora. Pri tem je njegova naloga, da 

vključi v pogovor vse sodelujoče v razpravi in jih kasneje tudi sliši. Med samim pogovorom 

more pri udeleţencih postaviti meje in bit pozoren na okrevanje. Bistvo razbremenilnega 

pogovora, je da se človek v skupini lahko odpre in med sodelavci deli svoje občutke, na tem 

mestu je pomembno, da voditelj tem občutkom prisluhne, jih razume in kasneje tudi povzame, 

ter po potrebi razloţi z drugimi besedami. Skozi pogovor more vodja vseskozi izraţat 

pozitivnost in prijaznost, ter preprečevat vprašanja na področju krivde. S pomočjo zaupnika 

skupina tako analizira celoten dogodek in čustva, ki so se ob njem pojavljala, prav tako pa 

vodja skozi cel pogovor omogoči udeleţencem osredotočenost na dogodek (Plečnik in drugi, 

2013). 

Poleg prej opisanega, je pomembna naloga vodje razbremenilnega pogovora tudi, da pogovor 

usmerja prav v trenutkih, ko se pozornost zmanjša in se pogovor začne odvijati v druge smeri, 

kadar pričnejo udeleţenci govorit drug preko drugega, ko se oblikujejo skupine znotraj 

skupin, ko se začnejo izraţat agresivna občutja v obliki obtoţb ali pa v primeru, ko skupina 

prične iskati napake v drugih, napravah ali opremi, ne da bi prvo razpravljali o lastni vlogi v 

dogodku (Plečnik in drugi, 2013). 

2.10.1. Priprave pred razbremenilnim pogovorom  

Pred samim vodenjem razbremenilnega pogovora, je pomembno da se zaupnik sam pripravi 

na celotno srečanje. Ponovitev metode in strukture celotnega pogovora je pomembno opraviti 

pred samim srečanjem, saj je v celotni stresni situaciji pomembno, da pogovor teče lepo brez 

zatikanj in motenj (Plečnik in drugi, 2013).  

Poleg priprave na samo izvedbo in teoretičnega znanja, je pomembno da se zaupnik posveti 

sebi in temeljito duševno pripravi na celotno srečanje. Tukaj je za zaupnika bistveno, da se 
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posveti lastnim občutkom, odzivom ter razmišljanju povezanem s nastalo situacijo, da prvo 

pri sebi razčleni, če razbremenilni pogovor o tej situaciji sploh lahko izpelje (Plečnik in drugi, 

2013). 

Pomembno je, da ima zaupnik veliko samozavedanja o sebi, da pozna svoje meje in 

sposobnosti, da natančno preuči, kaj se mu je v ţivljenju vse pripetilo in kateri so bistveni 

trenutki, ki so vplivali nanj. Na  podlagi tega potem zaupnik opredeli, kakšni so njegovi 

trenutni občutki, odzivi in razmišljanja povezani s nastalo situacijo in kako se on na nastalo 

situacijo odziva. Po celotnem vpogledu vase in opredelitvi svojih občutkov se zaupnik nato 

odloči ali bo pogovor izpeljal, ali prepustil tovrstno delo, drugi osebi na tem poloţaju (Plečnik 

in drugi, 2013).  

Zaupnik se mora zavedati pogojev, kateri mu omejujejo izvajanje razbremenilnega pogovora 

in se teh pogojev posledično tudi drţi. Če oseba ţeli izvajat razbremenilni pogovor, nikakor 

ne sme bit tudi sama vključena v dogodek, zaupnik mora biti osebno dovolj oddaljen od 

čustvene vključenosti v situacijo. Dogodek mora tako preučit in obvladati, da ne potrebuje 

povratnih informacij in podpore. Ne sme ocenjevati udeleţenčevih občutkov in misli ampak 

more osebe o teh občutkih povprašat in se po njih pozanimati. Prav tako, vodja 

razbremenilnega pogovora ne sme preveč govoriti in uporabljati ţargona. Osebi mora 

dopustit, da deli svoje misli in občutke po svoji volji in jo v to ne sili in ne izziva. 

Najpomembnejše od vsega pa je, da zaupnik nobenega ne presoja in ne vsiljuje svojega 

prepričanja drugim ampak osebam stoji obstani in nudi psihosocialno oporo in pomoč 

(Plečnik in drugi, 2013). 

3. EMPIRIČNI DEL 

Empirični del, je poglavje ki zajema informacije o samem poteku pridobivanja potrebnih 

informacij in številu oz. populaciji na podlagi katere so narejeni zaključki. Glede na 

razširjenost dela zaupnikov in področje katero nas zanima, smo se odločili da naše 

raziskovanje omejimo, zgolj na področje dela zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Vsaka organizacija ima program psihosocialne pomoči oblikovan po 

svojih smernicah, ki se med seboj razlikujejo in temeljijo na različnih potrebah, zato smo se 

odločili, da se posvetimo temu, ki je podprt s strani Urada Republike Slovenije za zaščito in 



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

45 

 

reševanje. Raziskovanje tega področja smo se lotili s pomočjo anketnega vprašalnika, s 

katerim lahko zaobjamemo čim večji vzorec in s tem dobimo široko sliko trenutnega stanja 

dela zaupnikov, kar je naš glavni namen.    

3.1. Opredelitev problema in cilji 

Delo zaupnikov, psihosocialno pomoč, strah, stres, preobremenjenost in smernice 

psihosocialne pomoči, smo v teoretičnem delu natančno in podrobno preučili, ter s tem dobili 

natančen vpogled v delo zaupnikov, njihove kompetence, sposobnosti in vlogo v sistemu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vendar pa se zavedamo, da se praksa velikokrat 

močno razlikuje od teorije in da tovrstne informacije niso dovolj, da bi lahko ugotovili kako 

dejansko ta način pomoči poteka, kolikšna je njegova učinkovitost in na katerih področjih 

lahko najdemo pomanjkljivosti. 

 En izmed razlogov neskladij med teorijo in prakso se skriva v tem, da strokovnjaki v procesu 

oblikovanja programa spregledajo nekatere bistvene elemente, kateri lahko kasneje porušijo 

celoten načrtovan potek in te napake opazimo šele, ko se program začne uveljavljati v praksi 

(Lamut, Macur, 2012).  

Drugi vzrok za vpogled v delo zaupnikov, pa se skriva v izjemno ''sveţem'' delovanju 

tovrstnega programa. Kolikor vemo, se je prvo usposabljanje za zaupnike pri nas začelo leta 

2012. V tem štiri letnem delovanju v Sloveniji še ni bilo izvedenih poglobljenih raziskav, ki 

bi nam lahko pokazale dejansko stanje in učinkovitost tovrstnega programa.  

Prav zato je bil glavni namen, tovrstne diplomske naloge, vpogled v delo zaupnikov v sistemu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, da ugotovimo zaradi katerih problemov se 

posamezniki najpogosteje zatekajo po pomoč k zaupnikom, da odkrijemo kje so največje 

ovire pri delu zaupnikov in kar je najpomembnejše, da najdemo rešitve za premostitev 

tovrstnih ovir.  

Naš glavni cilj je tako; preučitev dela zaupnika v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami.  

Podcilji pa so:             
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  -Ugotoviti s katerimi vzroki psihološke pomoči se zaupniki največkrat ukvarjajo. 

  -Odkrit katere so največje ovire / pomanjkljivosti pri delu zaupnikov.   

  -Najti rešitve, za premostitev ovir pri delu zaupnika. 

Zgodnji in hiter vpogled v dejansko stanje, je najboljši način za odkrivanje pomanjkljivosti in 

neskladij z pričakovanji, ki so nastala ob začetku programa. Na ta način se nato usmerimo v 

spremembe in nadgradnjo, ki je potrebna da je program v nadaljnje še bolj učinkovit. Kakor 

lahko vidimo, naš cilj ni samo odkrivanje pomanjkljivosti, temveč te pomanjkljivosti tudi 

odstranit in izpopolnit, do te mere da bo program še boljši in še bolj učinkovit.  

3.2. Raziskovalno vprašanje 

Delo zaupnikov in vpogled v razbremenilni pogovor smo zaobjeli z glavnim raziskovalnim 

vprašanjem; kakšne načine spoprijemanja s stresom uporabljajo zaupniki po kriznih 

intervencijah in kako rešujejo svojo stisko. Odgovore na tovrstno vprašanje smo pridobili s 

pomočjo kvantitativne metode in temu primerno oblikovanima anketnima vprašalnikoma, 

prav tako pa smo glavno raziskovalno vprašanje opremili še s hipotezami, s pomočjo katerih 

smo lahko naša pričakovanja potrdili ali ovrgli.  

3.3. Metodologija 

3.3.1. Opis vzorca 

Ker je naša raziskava omejena na specifično populacijo, smo se odločili da bomo za 

pridobivanje ţelenih informacij uporabili, namenski vzorec (anketiranje zaupnikov v Sistemu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ) in vanj vključili celotno populacijo zaupnikov 

v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Kakor smo ţe omenili, je program nekoliko sveţ in je populacija zaupnikov v Sloveniji za 

sedaj še majhna. Po prvem usposabljanju v letu 2012 se je tako za zaupnika usposobilo 42 

oseb od katerih jih je trenutno aktivnih še nekje okoli 30 in prav od teh tridesetih smo dobili 

odgovore na naša vprašanja.  
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3.3.2. Potek zbiranja gradiva 

Anketne vprašalnike smo s pomočjo Dr. Andreje Lavrič, ki na Izobraţevalnem centru za 

usposabljanje za zaščito in reševanje Ig, pokriva področje usposabljanja za psihosocialno 

pomoč, razdelili 30 zaupnikom, kateri  so do konca leta 2015 predstavljali celotno populacijo.  

Razdelitev anketnih vprašalnikov je potekalo v dveh delih. Vprašalnik številka 1. je bil 

razdeljen po koncu prvega supervizijskega srečanja. Na koncu drugega srečanja pa je bil 

razdeljen vprašalnik številka 2. Tako smo dobili 31 izpolnjenih vprašalnikov iz prvega sklopa 

anketiranja in 28 iz drugega sklopa anketiranja.  

3.3.3. Merski inštrument 

Glede na sestavljenost vprašanj, področja raziskovanja, specifično populacijo, ter velikosti 

vzorca smo se odločili, da bomo za pridobivanje ţelenih informacij uporabili, način 

kvantitativnega raziskovanja, na podlagi dveh pol odprtih anketnih vprašalnikov. Kjer bodo 

prevladovala zaprta vprašanja z nominalnimi spremenljivkami, ponekod pa bodo tudi odprta 

vprašanja, pri katerih bomo iskali raznolike odgovore.   

Izbira raziskovalne paradigme, je potekala na podlagi predelave vsebinskega dela in po 

dodatnem srečanju oz. sestanku z gospo Lavrič, katera nam je tovrstno metodo svetovala po 

svojih izkušnjah. Predlog je utemeljila z trditvijo, da se enote med seboj toliko razlikujejo, da 

bi s pomočjo intervjujev, lahko dobili preveč subjektivne rezultate, ki bi se med seboj preveč 

izpodbijali. Poleg tega, pa se zavedamo, da je za zadovoljitev zastavljenih ciljev in potrditev 

hipotez, potrebno zaobjet čim širšo populacijo in dobiti številne rezultate, saj bomo le tako 

lahko objektivno prikazali stanje celotne enote zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, ne pa zgolj subjektivno mnenje posameznikov.  

Prvi anketni vprašalnik vsebuje 19 vprašanj, ki se nanašajo na zaupnika in o tem kako zaupnik 

ocenjuje svoje delo, število opravljenih pogovorov, počutje ali morda stiske. Drugi vprašalnik 

pa je z 8 vprašanji usmerjen na osebo, ki se je k zaupniku obrnila po pomoč. Tako obravnava 

zakaj se je oseba zatekla po pomoč, trajanje pogovora, obveščanje nadrejenih o pogovoru, ter 

o podobnih vprašanjih.  

Vprašalniki so bili sestavljeni s strani Izobraţevalnega centra za zaščito in reševanje Ig, prav v 

namene proučevanja učinkovitosti dela zaupnikov, in počutja zaupnikov med svojim delom. 
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Zaradi zasedenosti strokovnjakov na centru, vprašalniki vse do naše raziskave še niso bili 

pregledani in analizirani. Tako smo se z Dr. Lavrič dogovorili za sodelovanje in pomoč, ter v 

ta namen diplomsko nalogo dopolnili z prej omenjenimi vprašalniki in s tem olajšali delo 

centru. Prednost tovrstnih vprašalnikov za našo diplomsko nalogo je prav v tem, da so bili 

sestavljeni s strani centra, saj smo tako lahko prepričani, da pokrivajo celotno področje katero 

nas zanima, hkrati pa so vanj zajeti vidiki, ki bi jih mi kot zunanji raziskovalci lahko 

spregledali.  

3.3.4. Hipoteze 

V raziskavi smo upoštevali spremenljivke o kraju izvedbe razbremenilnega pogovora, poteku 

psihološke podpore, ovirah, prednostih, zaupanju, sodelavcih, mnenju nadrejenega o delu 

zaupnikov, sprejemanju zaupnikov s strani sodelavcev. Kasneje smo tovrstne spremenljivke z 

uporabo statističnega programa za obdelavo podatkov SPSS statistično obdelali, med njimi s 

pomočjo t- testa in hi kvadrat testa, iskali povezanost in na ta način tudi potrdili ali ovrgli naše 

hipoteze. 

Hipoteze; 

Hipoteza št 1: 

Pogovore z zaupnikom reševalci potrebujejo, zaradi potrebe po razbremenitvi od naporne 

intervencije.  

Hipoteza št. 2: 

Sindrom »Johna Waynea«, oziroma prepričanje, da morajo biti reševalci trdni in močni in da 

ne potrebujejo pomoči je največja ovira pri delu zaupnikov. 

Hipoteza št. 3: 

Sodelavci in nadrejeni podpirajo zaupnike pri njihovem delu. 

3.4. Deskriptivna analiza 

Analizo dobljenih podatkov smo prvo začeli z deskriptivno analizo. To pomeni, da smo 

dobljene rezultate pregledali, prešteli in jih prenesli v podatkovno bazo, ter jih posledično v 

drugem delu, analizirali s pomočjo programa SPSS. Iz spodnjih slik in opisov, lahko tako 

razberemo relevantne informacije v obliki procentov, ki so pri anketirancih prevladovale. 
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3.4.1. Vprašalnik št. 1 

Prvi del deskriptivne analize se nanaša na vprašalnik, številka 1. ki je bil prvi podan in kateri 

nosi podatke o delu zaupnika. 

Slika 3.1: V katero starostno skupino spadate? 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

 

Opazimo lahko, da med zaupniki prevladuje populacija od 31-40 leta s kar 40%. Takoj za 

njimi s 32% so osebe stare od 41-50 leta, 16% oseb je starih do tridesetega leta, najmanj pa je 

med zaupniki oseb starih nad 51 let. 

Slika 3.2: Zaupnik sem postal predvsem 

 

  

Vir: Krašna anketa, (2016) 
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Največ zaupnikov ( 60%), je tovrstno delo začelo opravljat na pobudo nadrejenega. Po izboru 

sodelavcev, se je za delo zaupnika odločilo 32% oseb, na lastno pobudo pa se je usposabljanja 

udeleţilo 28% oseb.  

 

Slika 3.3: Če bi se ponovno odločal za delo zaupnika oz. nudenje psihološke podpore 

 

  Odgovori Frekvenca 

   ni posluha v kolektivu za tovrstne stvari 1 

  Skupaj 1 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Kolikor lahko vidimo, bi se za delo zaupnika ponovno odločilo 91% oseb, ki ţe opravljajo 

tovrstno delo, 9% oseb, pa tovrstnega dela nebi rada več ponovno opravljala in to z 

najpogostejšo utemeljitvijo, da v kolektivu ni posluha za tovrsten način pomoči.  
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Slika 3.4: Vodja me pri nudenju psihološke podpore podpira 

  

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Vidimo lahko, da imajo zaupniki s strani vodje zelo veliko podporo in to kar v 75%, ostalih 

29% pa so mnenja da jih vodja pri njihovem delu ne podpira.  

Slika 3.5: Sodelavci me pri nudenju psihološke podpore podpirajo 

  

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Slika podpore zaupnikov s strani sodelavcev pa se nekoliko razlikuje od prejšnje slike. 

Opazimo namreč, da je podpora tukaj še vedno prevladujoča  s 58%, vendar pa je tudi deleţ 

sodelavcev, ki zaupnikov ne sprejemajo s 46% še vedno zelo visok.  
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Slika 3.6: Sodelavci mi 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Zaupanje s strani sodelavcev do zaupnikov je s 82% visoko, kar je vsekakor za učinkovitost 

zaupnikovega dela, bistvenega pomena. Vseeno pa imamo še 18% oseb, ki svojim 

sodelavcem zaupnikom ne zaupajo. 

Slika 3.7: V zadnjih dveh letih sem opravil 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

52% zaupnikov v zadnjih dveh letih ni opravilo nič razbremenilnih pogovorov . Do 5 

razbremenilnih pogovorov je opravilo 36%  oseb, do 10 razbremenilnih pogovorov je 

opravilo 8% zaupnikov. Štirje procenti zaupnikov, pa so opravili kar več kot 10 

razbremenilnih pogovorov. 



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

53 

 

Slika 3.8: Večinoma sem izvedel 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Izvedba individualnih razbremenilnih pogovorov, je bila 100%. Niti ena oseba, ni izpeljala 

skupinski razbremenilni pogovor.  

Slika 3.9: Usposabljanja, ki sem jih opravil za nudenje psihološke podpore so bila ustrezna 

 

  Odgovori Frekvenca 

   se sodelavci včasih ne zaupajo dovolj 1 

  Skupaj 1 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Ustreznost opravljenih usposabljanj je 96%, kar prikazuje kvalitetna izobraţevanja in 

usposabljanja s tovrstnega področja. Ena oseba, pa se ne strinja s kvaliteto usposabljanja, 

vendar je iz utemeljitve vidna, morebitna nerazumljivost vprašanja. Prav zaradi neskladja 

utemeljitve s vprašanjem, ne moremo bit v celoti prepričani o tovrstnem odgovoru.  
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Slika 3.10: Obnovitveno usposabljanje je dovolj enkrat letno 

 

  Odgovori Frekvenca 

  2x 2 

  3 3 

  Skupaj 5 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Vidimo lahko, da je 80% zaupnikom dovolj enkrat letno obnovitveno usposabljanje, ostalih 

20 procentov oseb, pa bi imelo raje 2 ali morda tri obnovitvena usposabljanja letno.  

Slika 3.11:Za naslednja usposabljanja predlagam sledeče vsebine: 

  mnoţične nesreče, dolgotrajne intervencije ( 1teden) 

  pomoč pri druţinskih problemih 

  mobbing 

  odnosi med nadrejenimi s sodelavci  

  psihološka pomoč otrokom in mladostnikom 

  pomoč pri druţinskih problemih, alkohol 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Zgoraj prikazana tabela ne prikazuje številčnih rezultatov, ampak zgolj različne predloge, ki 

so jih zaupniki navedli. Pri tem moremo povedati, da je bilo tovrstno vprašanje izredno slabo 

izpolnjeno. Razlog pa izhaja iz dejstva, da so anketna vprašanja, na katera je potrebno v 

celotni sam odgovorit izredno slabo izpolnjena. 
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Slika 3.12: Večinoma je psihološka podpora potekala glede  

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Večina psihološke podpore s strani zaupnikov je potekala glede druţinskih ali partnerskih 

problemov in to v kar 56%. Na naslednjem mestu s 38% najdemo vzroke za pogovor v 

mobbingu in stresu zaradi organizacije dela, ter medsebojnih odnosov na delovnem mestu. 

Sum na odvisnosti (alkohol, droge, igre na srečo..) pa predstavljajo 31% razlogov za srečanje. 

Na četrtem mestu vzrokov za psihološko podporo se je s 25% znašla hujša poškodba 

sodelavca ali lastna hujša poškodba. Zahtevnejše in bolj stresne intervencije ( mraz, 

opazovalci…) pa skupaj s poskusom samomora ali celo samomor, predstavljata 19% vzrokov 

za iskanje pomoči. Vzroki, kot so; ogroţeno ţivljenje zaposlenega ali ţivljenje sodelavca, 

udeleţene bliţnje osebe reševalca v nesreči, poškodba otrok ali mladostnikov, poskus umora, 

oţivljanje ţrtve, ter stanje po travmatičnem dogodku, ki ni povezano z delom predstavljajo 

13% vzrokov za izvajanj psihološke podpore. 6% vzrokov pa izhaja iz izpostavljenosti 

skrajno nevarnim snovem ali pa pomoči zunanjemu sodelavcu. Reševanje ţrtve fizičnega 

nasilja, posilstva ali pomoč taki ţrtvi, ter sum na duševne motnje ali bolezni, ni predstavljajo 

nobeni osebi vzroka za iskanje psihološke podpore.  
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Slika 3.13: Glavna ovira za delo zaupnika je 

 

  Odgovori Frekvenca 

  jih ni 2 

  Skupaj 2 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Odpor ali odklonilen odnos do psihološke pomoči s strani sodelavcev je s 61% najpogostejša 

ovira pri delu zaupnikov. Na drugem mestu se nahaja pomanjkanje podpore s strani 

nadrejenih 26%. Slabo vzdušje, prikazuje oviro 17% zaupnikom. 13% oseb pa je mnenja, da 

jim oviro predstavlja neprimeren prostor za opravljanje razbremenilnih pogovorov ter 

pomanjkanje znanja in izkušenj. Potrebo po dodatnem plačilu občuti 9% oseb, štirje procenti 

pa dvomijo v svoje znanje. Kljub vsem oviram, ki jih zaupniki občutijo, pa vseeno najdemo 

tudi tiste, ki ovir ne občutijo. 

Slika 3.14: Kaj lahko izpostavite kot prednosti dela zaupnika  

  dodatno znanje, osebnostna rast 

  usposabljanja 

  podpora sodelavcem, zaupanje 

  prisotnost s kolegi na intervenciji 

  nadure 

  usposobljenost, razumevanje odzivanja  
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  odnos sodelavcev 

  pomoč sodelavcem, laţje prenašanje teţav v sluţbi 

  dodaten ugled v kolektivu, zaupanje s strani sodelavcev 

  razbremenitev samega sebe 

  dodatno znanje 

  razbremenitev samega sebe  

  pomoč sodelavcem, boleče spoznavanje sodelavcev 

  usmeritev pozornost na načine pogovorov 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Pri tem vprašanju se prav tako nismo ozirali na številčnost določenih rezultatov, vendar so nas 

zgolj zanimali raznoliki odgovori. 

Slika 3.15: Supervizija po opravljenem delu kot zaupnik je potrebna 

 

  Odgovori Frekvenca 

  nisem rabil 1 

  Skupaj 1 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Vidimo lahko, da v 91% zaupniki občutijo potrebo po udeleţitvi supervizije po končani 

intervenciji ali razbremenilnem pogovoru. Ena oseba, pa je še vedno mnenja, da tovrstnega 

srečanja ne potrebuje. 
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Slika 3.16: Na leto je/so potrebne 

 

  Odgovori Frekvenca 

  6 supervizij 1 

  Skupaj 1 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

45 % oseb meni, da na leto potrebno opraviti eno supervizijsko srečanje. Dva srečanja bi 

imelo 32% ljudi. Tri supervizije pa 18%. Vendar, nekaterim to ni dovolj, saj bi 5% ljudi imelo 

kar 6 supervizij na leto, razporejenih na vsaka dva meseca.  

Rezultati nam kaţejo, da je več kot 50% oseb, mnenja da supervizijska srečanja potrebujejo 

več kot samo 1x letno, kar predstavlja učinkovitost tovrstnih srečanj. 

Slika 3.17: Ţelim si 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Skupinsko supervizijo si ţeli 88% oseb, individualno pa zgolj 17%.  



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

59 

 

Slika 3.18: V prihodnje 

  
Vir: Krašna anketa, (2016) 

Delo zaupnika si v prihodnje ţeli še naprej opravljat 95% oseb, 5% pa bi s tem delom 

prenehali. 

Slika 3.19: Ob koncu vprašalnika bi ţelel dodati še: 

  da je program dober 

  le tako naprej 

  čas prinese rezultate, ne smemo obupat 

  preobremenjenost na delovnem mestu, onemogoča  opravljanje delo zaupnika  

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

 

3.4.2. Vprašalnik št. 2 

Poleg vprašalnika o delu zaupnika, smo sodelujočim razdelili še vprašalnik, ki vključuje drugi 

vidik razbremenilnih pogovorov. Tovrsten inštrument se namreč nanaša na vsebino, ovire in 

trajanje razbremenilnih pogovorov s osebami, ki se k zaupniku zatečejo po pomoč. Na kratko 

bi lahko rekli, da je to vprašalnik o ''klientih'' od zaupnika.  
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Slika 3.20: Kraj aktivnosti ( prostor pogovora) 

  

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Izvajanje razbremenilnega pogovora se v 79% izvaja v sami organizaciji ali enoti zaupnika. 

Drugi deleţ oseb, 28% pa z zaupnikom opravijo razbremenilni pogovor izven organizacije ali 

enote zaupnika.  

Slika 3.21: Oblika aktivnosti 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Najpogostejša oblika svetovanja je s 76% individualni pogovor. Skupinski razbremenilni 

pogovor se izvede zgolj v 31%. 
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Slika 3.22: Trajanje pogovora 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Vidimo lahko, da 38%  pogovorov poteka več kot pol ure in hkrati manj kot eno uro. 34% 

pogovorov poteka manj kot trideset minut, 31% pa pogovor zavleče tudi dlje kot eno uro. 

Slika 3.23:O začetku in koncu aktivnosti sem obvestil svojega nadrejenega: 

 Vir: Krašna anketa, (2016) 

 

O začetku in koncu razbremenilnega pogovora so zaupniki poročali svojim nadrejenim v 

34%. Ostali večinski deleţ (66% ) pa o izvedbi aktivnosti ni poročal. 
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Slika 3.24 Pri nudenju psihološke podpore sem aktiviral psihologa sluţbe za psihološko 

pomoč 

  

Vir: Krašna anketa, (2016) 

 

Psihologa ni bilo potrebno aktivirat v 97%, k pomoči psihologa se je zatekla le ena oseba. 

Slika 3.25: Psihološka pomoč oz. podpora je potekala glede: 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Osebe so se k zaupniku najpogosteje zatekale zaradi druţinskih ali partnerskih teţav (45%), 

34% oseb, je pomoč poiskalo zaradi mobbinga ali stresa zaradi organizacije dela ter 

medsebojnih odnosov na delovnem mestu. Zahtevnejša in bolj stresna intervencija je bila 

vzrok za razbremenilni pogovor 24% oseb. Poskus samomora ali samomor pa je teţil 21% 

reševalcev. Štirinajst procentov oseb je poiskalo pomoč tako zaradi izpostavljenosti skrajno 
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nevarnim snovem, ali zaradi stanja po travmatičnem dogodku, ki ni povezan z delom. Ostali 

reševalci, pa so v 10% pomoč poiskali zaradi udeleţenih bliţnjih oseb v nesreči ali oţivljanja 

ţrtve. Posledice ogroţenega ţivljenja zaposlenega, poškodba otroka, sum na odvisnosti od 

alkohola, drog, iger na srečo ali pomoč zunanjemu sodelavcu so od 10% oseb zahtevale 

iskanje pomoči pri zaupniku, zaradi duševne motnje pa se je po pomoč obrnilo zgolj 3% oseb. 

Slika 3.26: Ovire in izkušnje pri nudenju psihološke podpore 

 

  jih ni bilo 

  pri nudenju pomoči mi je pomagal tečaj za zaupnika in pripravljenost sodelavca da se zaupa 

  dostopnost - odprtost prisotnih udeleţencev  

  ljudje še ne vejo kaj pričakovati, ker do sedaj v praksi še ni bilo preizkušeno  

  ni primernega prostora za izvedbo razgovora 

  starejši gasilec se ni ţelel udeleţiti pogovora zato smo pogovor izvedli brez njega. bilo je dobro sprejeto s strani ostalih 

udeleţencev 

  ni bilo povratnih informacij 

  dober odziv sodelavca 

  dobro je imeti podporo vodstva, meni so prisluhnili v celi enoti in je bil pogovor pozitivno sprejet  

  praksa te izpolnjuje in uči 

  gasilec na praksi v grs je bil prvič prisoten na hudi nesreči (povoţena oseba na progi) samoiniciativno sem se odločil za razgovor  

  razgovor med delovnim časom telefon 

  po intervencijah potekajo daljši pogovori, kjer ugotavljamo isti problem z enim sodelavcem . vodstvo ne naredi ničesar , slabšanje 

odnosov v kolektivu zaradi tega 

 

Vir: Krašna anketa, (2016) 

Prav tako, kakor v nekaterih prejšnjih primerih, pri tem vprašanju nismo iskali številčnih 

rezultatov, vendar zgolj čim širšo sliko in raznolike odgovore. 

4. INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Cilj naše diplomske naloge je bil, da si s pomočjo hipotez in raziskovalnima inštrumentoma, 

odgovorimo na zastavljeno raziskovalno vprašanje; Kakšne načine spoprijemanja s stresom 

uporabljajo zaupniki po kriznih intervencijah in kako rešujejo svojo stisko, ter preučimo delo 

zaupnika v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz vseh pogledov.  
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4.1. Potrjevanje hipotez  

H1: Pogovore z zaupnikom reševalci potrebujejo, zaradi potrebe po razbremenitvi od 

naporne intervencije.  

Analiziranje prve hipoteze, je potekalo s pomočjo frekvenčne porazdelitve, saj smo le tako 

lahko preverili ali naša hipoteza velja. Potrjevanja hipoteze, smo se lotili z analizo vprašanja, 

glede česa je potekala psihološka pomoč.   

Vprašanje: Večinoma je psihološka podpora oz. pomoč potekala glede: je v obeh anketnih 

polah enako zastavljeno in oba ponujata iste odgovore. Razlikujeta se le v tem, da vprašalnik 

številka 1. ponuja subjektivne odgovore zaupnika o njegovem pogledu in dejanskem delu. 

Vprašalnik št. 2 pa je izpolnjen s strani zaupnika, po opravljenem razbremenilnem pogovoru s 

osebo, ki se je k njemu obrnila po pomoč in vsebuje vsebino in lokacijo razbremenilnega 

pogovora. 

Kakor smo omenili, smo za analizo prve hipoteze uporabili odgovore na trditev:  Večinoma 

je psihološka podpora oz. pomoč potekala glede:  

V skladu s hipotezo, smo predvidevali, da je najpogostejši vzrok za potrebe po psihološki 

pomoči s strani zaupnikov, zahtevnejša in bolj stresna intervencija (npr. mraz, številni 

opazovalci…), ogroţeno ţivljenje zaposlenega ali ţivljenje sodelavca, hujša poškodba 

sodelavca ali lastna hujša poškodba. Vendar kolikor lahko iz rezultatov razberemo, temu ni 

tako.  

V obeh vprašalnikih so namreč zaupniki na prvo mesto vzroka za potrebe psihološke pomoči 

dali, druţinske ali partnerske teţave, na drugo mesto pa mobbing in stres, zaradi organizacije 

dela, ter medsebojnih odnosov na delovnem mestu. Tako se je predviden odgovor v prvem 

vprašalniku, znašel šele na petem mestu z 19%, v drugem vprašalniku pa z 24% na tretjem 

mestu.  

Prvo hipotezo smo tako na podlagi frekvenčne porazdelitve zavrnili. Sedaj lahko zagotovo 

trdimo, da se reševalci ne obrnejo po pomoč k zaupniku, zaradi potrebe po razbremenitvi od 

naporne intervencije, vendar se vzrok potrebe po psihološki podpori nahaja v druţinskih ali 
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partnerskih teţavah, ter v mobbingu in stresu z organizacijo dela in medosebnih odnosov na 

delovnem mestu. 

H2:  Sindrom Johna Waynea,  oziroma prepričanje, da morajo biti reševalci trdni in močni 

in da ne potrebujejo pomoči, je največja ovira pri delu zaupnikov. 

Potrjevanja druge hipoteze smo se lotili s pomočjo frekvenčne porazdelitve in statistične 

metode, hi-kvadrat testa, kjer smo iskali povezave med pričakovanimi in dejanskimi 

vrednostmi dveh različnih spremenljivk. 

Z dobljenimi rezultati iz frekvenčne porazdelitve, razberemo, da je kar 61% zaupnikov 

mnenja, da je odpor oz. odklonilen odnos do psihološke podpore s strani sodelavcev, 

najpogostejša ovira pri delu zaupnikov. Na podlagi tega vprašanja vidimo, da je odklonilen 

odnos in zavračanje psihološke pomoči v tovrstnem poklicu še vedno zelo prisotno, kar 

vsekakor močno vpliva na izvedbo in vpeljevanje psihosocialne pomoči v sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami.  

Hipotezo številka 2. Smo na podlagi večine potrdili in jo v nadaljevanju s pomočjo hi-kvadrat 

testa še podrobneje predelali. Zanimala nas je namreč tudi povezava med posamezniki, ki 

glavno oviro vidijo v odporu in odklonilnem odnosu do psihološke pomoči, in številu 

opravljenih razbremenilnih pogovorov, ki so jih opravili v zadnjih dveh letih. 

Med seboj smo primerjali rezultate vprašanje št. 12, kjer posamezniki odgovarjajo o glavnih 

ovirah zaupnika in vprašanje št. 7. Iz katerega je razvidno, koliko razbremenilnih pogovorov 

je zaupnik opravil v zadnjih 2 letih. 
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Q12b glavna ovira za delo zaupnika : odpor, odklonilen odnos do psihološke podpore s strani 

sodelavcev * Q6 V zadnjih dveh letih sem oprav:  Crosstabulation 

 

Q6 V zadnjih dveh letih sem oprav: 

Total 1,00 0 2,00 5 3,00 10 

4,00 10 ali 

več 

Q12b glavna ovira za 

delo zaupnika : odpor, 

odklonilen odnos do 

psihološke podpore s 

strani sodelavcev 

0 ni 

izbran 

Count 3 4 2 0 9 

% within Q12b glavna 

ovira za delo 

zaupnika : odpor, 

odklonilen odnos do 

psihološke podpore s 

strani sodelavcev 

33,3% 44,4% 22,2% 0,0% 100,0% 

1 izbran Count 8 5 0 1 14 

% within Q12b glavna 

ovira za delo 

zaupnika : odpor, 

odklonilen odnos do 

psihološke podpore s 

strani sodelavcev 

57,1% 35,7% 0,0% 7,1% 100,0% 

Total Count 11 9 2 1 23 

% within Q12b glavna 

ovira za delo 

zaupnika : odpor, 

odklonilen odnos do 

psihološke podpore s 

strani sodelavcev 

47,8% 39,1% 8,7% 4,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,510
a
 3 ,211 

Likelihood Ratio 5,533 3 ,137 

Linear-by-Linear Association ,817 1 ,366 

N of Valid Cases 23   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,39. 
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Zaradi majhnosti vzorca, oz prevelikega števila razredov v sami analizi, nam rezultati, hi-

kvadrat testa niso pokazali statistično značilne povezanost. Pričakovana vrednost posameznih 

frekvenc v razredu, je namreč najmanj 5, v našem primeru pa je bilo frekvenc nekoliko manj.  

Tovrstna analiza zaradi majhnega vzorca ni relevantna, za potrjevanje ali zavračanje hipotez, 

vendar ker smo z njo ţeleli samo preveriti povezanost določenih spremenljivk, nas pri tem 

statistično neznačilna povezanost ni ovirala. Naš interes, je bil namreč zgolj pregledat 

relevantne podatke o medsebojni povezavi med dvema spremenljivkama, kar pa nam je 

tovrstna primerjava kljub majhnemu vzorcu vseeno lahko pokazala.   

Prišli smo do rezultatov, da 8 oseb, ki meni da je glavna ovira zaupnika odpor, odklonilen 

odnos do psihološke podpore s strani sodelavcev ni v zadnjih dveh letih opravilo nobenega 

razbremenilnega pogovora, 5 oseb ki so istega mnenja glede odklonilnega odnosa, je opravilo 

do 5 razbremenilnih pogovorov, 1 oseba tovrstnega mnenja, pa je opravila 10 ali več 

razbremenilnih pogovorov.  

H3: Sodelavci in nadrejeni podpirajo zaupnike pri njihovem delu. 

Statistično metodo hi-kvadrat test in metodo frekvenčne porazdelitve, smo uporabili tudi za 

potrjevanje zadnje hipoteze. Pri tem smo med seboj primerjali, podporo nadrejenih do 

zaupnikov (vprašanje št. 4), podporo sodelavcev do zaupnikov (vprašanje št. 5), in odgovore 

tistih, ki so mnenja da je glavna ovira pri delu zaupnikov pomanjkanje podpore nadrejenih. 

V prvem koraku, smo s pomočjo frekvenčne porazdelitve, tretjo hipotezo potrdili, saj nam 

rezultati kaţejo, da ima 75% posameznikov podporo s strani nadrejenih in 58% posameznikov 

podporo s strani sodelavcev (slika 4.1 in 4.2 ).  

V nadaljevanju nas je zanimalo, koliko podpora s strani nadrejenih in sodelavcev predstavlja 

zaupniku oviro pri njihovem delu, ter ali obstaja povezava med podporo s strani nadrejenih in 

podporo sodelavcev. S pomočjo hi-kvadrat testa, smo dobili rezultate ki nam kaţejo, da je 17 

posameznikov mnenja da dobivajo podporo s strani nadrejenih, od tega en izmed njih, meni 

da je glavna ovira pri delu zaupnikov, pomanjkanje podpore s strani nadrejenih. Ostalih 6 je 

mnenja, da jih nadrejeni ne podpira in izmed teh šestih, petim to predstavlja tudi glavno oviro 

pri delu zaupnika. 
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Crosstab 

 

Q3 

Total 

Vodja me 

podpira 

Vodja me ne 

podpira 

Q12a glavna ovira za 

delo zaupnika : 

Pomanjkanje podpore 

nadrejenih 

0 ni izbran Count 16 1 17 

% within Q12a glavna 

ovira za delo zaupnika : 

Pomanjkanje podpore 

nadrejenih 

94,1% 5,9% 100,0% 

1 izbran Count 1 5 6 

% within Q12a glavna 

ovira za delo zaupnika : 

Pomanjkanje podpore 

nadrejenih 

16,7% 83,3% 100,0% 

Total Count 17 6 23 

% within Q12a glavna 

ovira za delo zaupnika : 

Pomanjkanje podpore 

nadrejenih 

73,9% 26,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,797
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 10,072 1 ,002   

Likelihood Ratio 13,389 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

Linear-by-Linear Association 13,197 1 ,000   

N of Valid Cases 23     

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,57. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Kolikor lahko iz tabele vidimo, je povezanost spremenljivk statistično značilna, zato lahko 

zagotovo trdimo, da sta podpora s strani nadrejenih in glavna ovira za delo zaupnika med 

seboj povezani. Kajti, tisti ki jih nadrejeni ne podpirajo, hkrati vidijo v tem največjo oviro pri 

njihovim delu, osebe ki pa so s strani nadrejenega podprte v tem ne vidijo ovire. 

Naslednjo primerjavo smo naredili, med pregledom podpore s strani sodelavcev in glavno 

oviro pri delu zaupnikov.  
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Q12a glavna ovira za delo zaupnika : Pomanjkanje podpore nadrejenih  * Q4 Crosstabulation 

 

Q4 

Total 

Sodelavci me 

podpirajo 

Sodelavci me 

ne podpirajo 

Q12a glavna ovira za 

delo zaupnika : 

Pomanjkanje podpore 

nadrejenih 

0 ni izbran Count 12 5 17 

% within Q12a glavna 

ovira za delo zaupnika : 

Pomanjkanje podpore 

nadrejenih 

70,6% 29,4% 100,0% 

1 izbran Count 0 5 5 

% within Q12a glavna 

ovira za delo zaupnika : 

Pomanjkanje podpore 

nadrejenih 

0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 12 10 22 

% within Q12a glavna 

ovira za delo zaupnika : 

Pomanjkanje podpore 

nadrejenih 

54,5% 45,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,765
a
 1 ,005   

Continuity Correction
b
 5,179 1 ,023   

Likelihood Ratio 9,719 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,010 ,010 

Linear-by-Linear Association 7,412 1 ,006   

N of Valid Cases 22     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,27. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Tukaj lahko razberemo, da 12 oseb čuti podporo s strani sodelavcev in od tega ni noben 

mnenja, da je glavna ovira pri delu zaupnika pomanjkanje podpore s strani nadrejenega. Deset 

oseb izmed anketiranih, pa je mnenja, da jih sodelavci ne podpirajo in od teh desetih jih je 5 

mnenja, da je pomanjkanje podpore s strani nadrejenih največja ovira pri delu zaupnikov. 

Tudi v tem primeru, je povezanost spremenljivk statistično značilna in lahko potrdimo 



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

70 

 

povezanost med podporo sodelavcev in pomanjkanjem podpore nadrejenih, kot glavno oviro 

pri delu zaupnikov. 

Ker smo se ţeleli podpori nadrejenih in sodelavcev še podrobneje posvetit, smo v 

nadaljevanju naredili dodatno analizo v kateri med seboj primerjamo podporo nadrejenih in 

podporo s strani sodelavcev, v tovrstni primerjavi pa smo ţeleli ugotoviti, ali se podpora med 

nadrejenimi in sodelavci na kakršen koli način povezuje. 

Podpora nadrejenih *podpora sodelavcev  

Crosstab 

 

Q4 

Total 1,00 2,00 

Q3 1,00 Count 13 4 17 

% within Q3 76,5% 23,5% 100,0% 

2,00 Count 0 6 6 

% within Q3 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 13 10 23 

% within Q3 56,5% 43,5% 100,0% 
 

    

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,553
a
 1 ,001   

Continuity Correction
b
 7,671 1 ,006   

Likelihood Ratio 12,942 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,002 ,002 

Linear-by-Linear Association 10,094 1 ,001   

N of Valid Cases 23     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,61. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Vidimo lahko, da ima 17 zaupnikov podporo s strani nadrejenih, od tega 13 podporo tudi s 

strani sodelavcev, štiri osebe pa sodelavci ne podpirajo in imajo podporo samo od nadrejenih. 

Zaupniki, ki nimajo podpore s strani nadrejenih, v našem primeru je to 6 oseb, nima niti 

podpore s strani sodelavcev.  
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Povezanost spremenljivk v obeh analizah, je statistično značilna zato potrjujemo povezavo 

med podporo sodelavcev in podporo nadrejenih, ter povezavo med podporo s strani 

nadrejenih in pomanjkanjem podpore nadrejenih, kot glavno oviro pri delu zaupnikov.  

S pomočjo analiz in frekvenčnih porazdelitev smo prišli do ugotovitev, da osebe ki v svoji 

enoti nimajo podpore s strani nadrejenih, po večini nimajo podpore niti s strani sodelavcev in 

tem osebam, predstavlja prav to pomanjkanje podpore s strani nadrejenih temeljno oviro pri 

njihovem delu. Hipotezo št. 3 smo s pomočjo frekvenčne porazdelitve potrdili in lahko 

trdimo, da imajo zaupniki podporo s strani sodelavcev in nadrejenih.  

5. RAZPRAVA  

Vzrok za poglobitev v delo zaupnikov in program psihosocialne pomoči v sistemu varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami izhaja iz dejstva, da je tovrsten program pri nas 

oblikovan šele nekaj let, zaradi česar je preučitev dela zaupnika eden glavnih pristopov 

(načinov) s katerimi lahko odkrivamo pomanjkljivosti, jih v nadaljevanju odstranimo in 

program dodatno izboljšamo.  

Tako smo se s pomočjo anketnega vprašalnika lotili preučitve dela zaupnikov, kjer smo iz 

dobljenih podatkov sestavili celotno sliko dela zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v Sloveniji.  

Starost zaupnikov se v poprečju giblje od 30-40leta, kjer za majhen procent prevladujejo  

zaupniki, mlajši od 30h let. Čeprav so starejši zaupniki bolj izkušeni in imajo več znanja o 

posledicah travmatskih izkušenj na posameznika, menimo da se izobraţevanja za zaupnike 

udeleţuje več mlajših udeleţencev, zaradi večje motivacije, ki jo ima posameznik v prvih 

letih delovne dobe, ter večje podpore s strani nadrejenih do mlajših generacij. Nadrejeni so 

namreč usmerjeni k predaji informaciji, tistim najbolj potencialnim reševalcem in osebam ki 

imajo največ zainteresiranosti za pridobivanje novega znanja, ki ga bodo lahko v prihodnje 

širili tudi med sodelavce. 

Največ zaupnikov prične svoje delo na pobudo nadrejenih, kateri članom svoje enote 

predstavijo program psihosocialne pomoči in najbolj primerne, tudi podprejo pri nadaljnjem 

izobraţevanju s tovrstnega področja. Druga večina prične z opravljanjem tovrstnega dela na 
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pobudo sodelavcev, ki so v svojih kolegih videli potencial za opravljanje dela zaupnika, 

majhen deleţ pa imamo tudi tistih, ki se za omenjeno delo odločijo na podlagi lastnega 

interesa.  

Ker je podpora s strani sodelavcev in nadrejenih, pri delu zaupnika bistvenega pomena, če 

ţelimo, da krog psihosocialne pomoči, v enoti učinkovito steče, smo se odločili podporo 

sodelavcev in nadrejenih preveriti s pomočjo hipoteze. Rezultati so nam pokazali, da imajo 

zaupniki v svoji enoti večinsko podporo tako s strani sodelavcev, kakor tudi s strani 

nadrejenih. Rezultati nam dokazujejo, da je delovanje zaupnika s strani kolektiva dobro 

podprto. Vendar je bilo naše zanimanje kljub vsemu usmerjeno v tisti deleţ oseb, ki ne čuti 

podpore, zaradi česar smo se vanje poglobili, z interesom, da izvemo od kod takšni rezultati in 

kako to popraviti.  

S pomočjo anketnega vprašalnika smo iskali povezanost med podporo nadrejenih in podporo 

sodelavcev. Opazimo lahko, da zaupniki ki nimajo podpore s strani nadrejenih, nimajo 

podpore niti s strani sodelavcev, zaradi česar kot glavno oviro pri njihovem delu, pripisujejo 

prav pomanjkanju podpore s strani delovnega okolja. Predvidevamo, da so zaupniki, brez 

podpore v svojem kolektivu tisti posamezniki, ki so začeli opravljati omenjeno delo na lastno 

pobudo in niso bili predlagani s strani nadrejenih ali sodelavcev.  

Osebe, ki nimajo podpore ne s strani nadrejenih in niti s strani sodelavcev vsekakor ne morejo 

učinkovito opravljati delo zaupnika, saj je zaupanje tisti glavni razlog, zaradi katerega se bo 

posameznik obrnit k določeni osebi po pomoč. Menimo,da bi lahko to stanje izboljšali s tem, 

da bi v prihodnje za vsako osebo, ki ţeli opravljati delo zaupnika bilo potrebno prvo pridobit 

strinjanje nadrejenega. Vodja ekipe, je namreč glavna oseba v enoti, ki usmerja svoje 

reševalce in jim izkazuje zaupanje in spoštovanje, katero se nato prenese na celotni kolektiv in 

vpliva tudi na to, kako bodo sodelavci sprejeli svojega zaupnika in koliko se bodo k njemu 

obrnili po razbremenilni pogovor. 

Odkrivanja najpogostejših vzrokov za potrebo po psihološki pomoči smo se lotili s pomočjo 

anketnega vprašalnika in prvo hipotezo. Domnevali smo, da posamezniki potrebujejo 

pogovore z zaupnikom zaradi potrebe po razbremenitvi od naporne intervencije. Vendar smo 

hipotezo na podlagi rezultatov anketnih vprašalnikov zavrnili. Rezultati vprašanja vezenega 

na vsebino razbremenilnega pogovora, so nam namreč pokazali, da se posamezniki 
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najpogosteje zatekajo po pomoč k zaupniku zaradi druţinskih ali partnerskih problemov, na 

drugem mestu pa zaradi mobbinga in medsebojnih odnosov na delovnem mestu. Dobljeni 

rezultati so nas na samem začetku nekoliko presenetili, saj nam potrjena tretja hipoteza, kaţe 

dobre medsebojne odnose v kolektivu in večinsko podporo s strani sodelavcev in nadrejenih, 

kar se ne ujema z mobbingom in stresom na delovnem mestu, ki se v vprašalniku pojavljata 

na drugem mestu.. 

Predvidevamo, da se razlog za dobljene rezultate nahaja v posameznikovi teţavi, ne 

prepoznavanj in zavračanj resničnega problema. Gasilec ali reševalec se med intervencijo 

namreč znajde v hudih nevsakdanjih okoliščinah, kjer je ogroţeno njihovo ţivljenje, ţivljenje 

njihovih sodelavcev, ter prijateljev. Izpostavljeni so hudim fizičnim in psihološkim 

obremenitvam, kot so mraz, veter, tema, sonce, ogenj, potres, reševati morajo druga ogroţena 

ţivljenja otrok, mamic, starejših, ter številne druge stresne primere, ki posameznika tako 

močno pretresejo, da na njem pustijo številne posledice in globoke rane.  

V povezavi s tem poznamo posttravmatski stresni sindrom, ki smo ga v diplomski nalogi ţe 

omenjali. Teţave z zbranostjo, razdraţenost, izbruhi jeze, pomanjkanje zanimanja za 

vsakodnevne opravke, teţave s spanjem, nezmoţnost priklica pomembnih podrobnosti v zvezi 

z določenimi dogodki, občutki krivde zaradi stresnega dogodka, občutki odmaknjenosti, 

izločenosti, so vse psihični simptomi hude travmatične izkušnje, katerim so pogosto 

izpostavljeni prav člani sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Spremembe v 

počutju posameznika, neprespane noči in razdraţenost se sčasoma prenesejo na nivo 

medsebojnih odnosov v partnerstvu, prijateljstvu ali med sodelavci. Posledice 

posttravmatskega stresnega sindroma se lahko na prvi pogled izraţajo na izredno podoben 

način kakor partnerske teţave ali teţave v sluţbi, zaradi česar jim posamezniki velikokrat 

pripisujejo napačen pomen, ali jih zamenjujejo s partnerskimi teţavami. Predvidevamo da se 

je to zgodilo tudi v našem primeru raziskovanja in da je prav to temeljni vzrok dobljenih 

rezultatov.  

Napačno razumevanje posameznikovih odzivov, pripelje do številnih prepirov in konfliktov, 

ki pravzaprav temeljijo na popolnoma napačnih vzrokih. Prav zaradi tega, tako reševalec kot 

njegovi bliţnji, dobijo občutek da se s v svojem okolju ne počutijo več dobro in da se med 

seboj ne znajo več pogovarjati, zaradi česar se vzpostavi krog konfliktov in nerazumevanja. 
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Menimo, da je prav ta pojav prisoten tudi v našem primeru, v sistemu varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, zaradi česar smo posledično priča tovrstnim rezultatom anketnega 

vprašalnika.  

Kot smo ţe omenili, nam tretja hipoteza potrjuje dobro podporo zaupnika s strani nadrejenih 

in sodelavcev, kar pa se ne sklada z rezultati prve hipoteze, ki prikazuje probleme v sluţbi kot 

drugi najpogostejši razlog za potrebo po razbremenilnem pogovoru. Zato smo še toliko bolj 

prepričani, da se posamezniki ne zavedajo, ali pa si morda nočejo priznati, da je vzrok 

njihovih teţav, naporna in stresna intervencija, ki povzroči nerazumevanje s sodelavci ter v 

druţini in ne, dejansko nerazumevanje in ne sprejemanje doma, kakor je posameznik 

prepričan.  

Zavračanje psiholoških, fizičnih ali psihičnih teţav, ki so posledica naporne intervencije, je 

pri reševalcih, gasilcih ali policistih zelo pogost pojav. Za omenjene poklice namreč velja, da 

so posamezniki svoje sposobnosti izurili vse do te meje, da ljudem v stiski takoj in z 

neverjetno hitrostjo pomagajo, vendar ob tem nase in na svojo stisko pozabijo in je velikokrat 

sploh ne prepoznajo. Zavračanje psihološke pomoči je tako velikokrat vzrok, ne zavedanja 

teţav, vse dokler ne postanejo le te obremenjujoče in oteţujejo posameznikovo ţivljenje. 

Tovrstno domnevo smo se odločili preveriti tudi s hipotezo, ki nam je potrdila, da je Sindrom 

Johna Waynea oz. prepričanje, da morajo biti reševalci trdni in močni, ter da ne potrebujejo 

pomoči, močno zakoreninjeno med člani sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, kar predstavlja zaupnikom največjo oviro pri delu. 

Prej smo ţe omenili, da posamezniki ne prepoznavajo znakov posttravmatskega stresnega 

sindroma, oz. jih prepisujejo napačnim vzrokom. Na tem mestu, pa lahko še potrdimo 

zavračanje potrebne pomoči, zaradi prepričanja, da so to močni fantje, ki rešujejo druge ljudi 

in sami ne potrebujejo pomoči. Zavedanje potrebe po psihološki pomoči, je bila dolgo let 

zapostavljena, saj se je posameznike z psihičnimi teţavami močno stigmatiziralo. Vzrok 

stigme temelji, na starih zakoreninjenih normah gasilcev, ki prepovedujejo izraţanje 

''šibkosti'' in ne dopuščajo psihičnih teţav, saj le te dokazujejo znak nemoškosti in 

nesposobnosti opravljanja svojega dela. Posamezniki si tako niso upali priznati svojih 

psiholoških teţav, saj bi le to omajalo njihov ogled in ne nazadnje lahko pripeljalo do 

nazadovanja na sluţbenem poloţaju.  
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Prav zato se še danes posamezniki veliko laţje zatečejo po pomoč k zaupniku z utemeljitvijo, 

da imajo teţave v partnerskem ali sluţbenem odnosu, saj ne ţelijo videt in si priznati, da je 

pravzaprav vzrok tovrstnih teţav on sam, oz. posledica nepredelane travmatske izkušnje, ki 

povzroča konfliktno vedenje pri posamezniku. Veliko laţje, je namreč teţave pripisati drugim 

osebam, kot priznati, da si pravzaprav sam kriv za njihov nastanek, kaj šele če je to posledica 

intervencije, katerih se neprestano udeleţuješ in predstavljajo vir tvojega zasluţka. Tukaj 

lahko vidimo še eno utemeljitev, prej omenjenih in dobljenih rezultatov, zakaj se torej osebe 

na razbremenilnih pogovorih sklicujejo na partnerske oz. sluţbene teţave, čeprav je raziskava 

pokazala večinsko podporo in medsebojno zaupanje, tako s strani zaupnikov, kakor tudi s 

strani nadrejenih. 

Tovrstno zavračanje potrebe po psihosocialni pomoči, predstavlja zaupnikom veliko oviro pri 

njihovem delo. Največja teţava je namreč v tem, da se posamezniki sploh nočejo obrniti po 

pomoč k zaupniku in svojih teţav ne ţelijo razreševati, kar pripelje do stopnjevanja teţave in 

razširjanja na druga področja. Drugi problem pa nastane tam, ko sodelavci začnejo 

diskriminirat sodelavce, ki so se udeleţili razbremenilnega pogovora, kar povzroči, 

prikrivanje teţav in nerazumevanje med sodelavci. 

Vzrok zavračanja psihosocialne pomoči, predpisujemo stigmi, osebnostni nezrelosti ter 

pomanjkanju zadostnih informacij iz področja psiholoških teţav, ter posledic travmatskih 

izkušenj, katere bi posamezniku razširila pogled in omogočila, da se otrese stigme in zaveda 

pravega pomena psihosocialne pomoči. Program psihosocialne pomoči se je v sistemu varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami začel zelo pozno izvajati. Zavedanje potrebe po 

psihosocialni pomoči, se je namreč začelo razvijati šele kot posledica nekaterih hujših nesreč 

v zadnjem desetletju, katere so pustile na reševalcih in gasilcih velike travme in psihološke 

posledice, zaradi česar je bilo potrebno na tem mestu nekaj spremeniti. Menimo da so 

izobraţevanja v program usposabljanja vpeljana premalo časa, da bi lahko do sedaj na tem 

področju naredila kakšen večji preobrat v mišljenju in premagovanju stigme na psihološkem 

področju. Za vsakršno vpeljevanje novega programa in novega prepričanja je namreč 

potreben čas, da v proces izobraţevanja zajamemo celotno populacijo in tudi tistim najbolj 

nezaupljivim predstavimo koristnost programa ter s tem zmanjšamo predsodek ki ga imajo in 

morda tudi delijo  
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Diplomska naloga nas je s pomočjo dobljenih rezultatov pripeljala do številnih novih 

ugotovitev in zaključkov v povezavi z psihosocialno pomočjo v sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Glede na pozitivno sprejetost supervizijskih srečanj in 

učinkovitost le teh, na področju razumevanja stresnih situacij in odzivov drugih, smo mnenja, 

da je v prihodnje potrebno tovrstna srečanja organizirati pogosteje in obvezno po vsaki 

obseţnejši intervenciji. Prednosti skupinske obravnave so v tem, da deluje na principu 

medsebojnega sodelovanja, učenja in izmenjave informacij. Posameznik v skupini izrazi svoje 

občutke o dogodku, ob tem pa se hkrati uči od drugih udeleţencev in uvidi, da se njegovi 

sodelavci spopadajo s podobnimi teţavami kot on. Izmenjevanje informacij med ekipo, 

pripomore k boljšemu razumevanju posledic stresa po travmatskem dogodku, zmanjšuje 

stigmo pred psihosocialno pomočjo in pospeši proces okrevanja, ter pomaga posamezniku 

okrepit strategije obvladovanja stresa. 

Tekom raziskovanja smo spoznali, kako izobraţevanje, informiranje in usposabljanje iz 

psihosocialne pomoči deluje in katere člane ekipe vse pokriva. Menimo, da je tovrstno 

področje premalo poudarjeno in da bi se ga dalo s različnimi koraki še veliko bolj izpopolniti 

s čimer bi omogočili boljše delovanje sistema psihosocialne pomoči. Po našem mnenju, se 

prvi problem nahaja v ciljnem izobraţevanju, usmerjenem zgolj na zaupnike. Menimo 

namreč, da je z dodatnimi izobraţevanji potrebno pokrit vsa delovna mesta v sistemu varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, ne pa samo osebe, ki si tovrstnega znanja ţelijo. K 

ţrtvam nesreče namreč štejemo tudi sorodnike, sodelavce, ter prijatelje udeleţenih, kar 

pomeni, da je po vsaki intervenciji prizadeta celotna ekipa in ne samo izpostavljeni 

posamezniki. Dodatno znanje bo osebam pomagalo prepoznavati znake stresa, preutrujenosti, 

izgorelosti ali celo panike, pri sebi ali svojih sodelavcih. S tovrstnim znanjem se bo 

posameznik znal sam pravočasno obrniti na dodatno psihološko pomoč, ali pa se izognit 

stresorjem in si s pomočjo razbremenitvenih tehnik pomagati pri odpravi stresa. Na ta način 

bomo močno zmanjšali problem iskanja pomoči za zdravljenje simptomov in ne vzrokov, saj 

bo posameznik vedel, kaj je njihov povzročitelj in bo tako pomoč pri zaupniku iskal z pravim 

razlogom. 

Poleg dodatnega izobraţevanja za celoten kolektiv in pogostejših supervizijskih srečanj, je za 

učinkovito izpeljevanje razbremenilnih pogovorov potrebno, zaupnikom omogočiti varen in 

miren prostor za opravljanje njihovega dela. Soba ali kabinet namenjen psihosocialni pomoči, 
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bi v kolektivu ţe s svojo prisotnostjo, osebe opominjala na zavedanje posledic psihosocialnih 

teţav. Veliko laţje je namreč o določeni teţavi govorit, če se zavedaš da je le ta tako 

pomembna, da je v ta namen posvečen tudi prostor, kjer se izvaja psihosocialna pomoč in v 

katerem se nahaja oseba, ki bi ti lahko pri tovrstnih teţavah pomahala.  

Potek raziskovalnega dela in spoznanja, ki smo jih dobili v procesu preučevanja, izpolnjujejo 

cilje in namene diplomske naloge, ki smo si jih zastavili na samem začetku pisanja. Na 

podlagi tega lahko zaključimo, da je diplomska naloga sluţila kot učinkovit pripomoček za 

pridobivanje informacij o načinu dela zaupnika, teţavami s katerimi se sooča pri delu in 

predlogi kako sistem psihosocialne pomoči pri nas še dodatno izpopolniti. V prihodnje bi se 

raziskava lahko razširila še na preučevanje sistemske ureditve. Menimo namreč, da je za 

uveljavitev programa in njegovo temeljito izvedbo, pomembno zakonsko določiti kdaj se 

izvaja katera vrsta pomoči, ter po katerih akcijah je razbremenilni pogovor nujno potreben za 

vse udeleţence. Tovrstnim podatkom se do sedaj še nismo posvečali, vendar predstavljajo 

zanimivo iztočnico za nadaljnje raziskovanje tovrstnega področja in iskanja novih načinov 

kako le tega izboljšati.  

5.2 Zaključek 

Diplomska naloga je nastala v sodelovanju z Izobraţevalnim Centrom za zaščito in reševanje 

Ig, ki je na podlagi tujih zgledov in raziskav oblikoval program psihosocialne pomoči, kot jo 

poznajo tudi drugod po svetu. Naš cilj, je bil preučit program in najti njegove prednosti in 

slabosti. Po številnih urah preučevanja, primerjanja in iskanja novih informacij in teorij, lahko 

sedaj zagotovo potrdimo, da je delo zaupnika v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami izjemno dobro oblikovan. Pokriva namreč vsa področja psihosocialne pomoči in s 

tem velikemu številu posameznikom in posledično celotni ekipi omogoči, kvalitetno 

predelavo travmatskih dogodkov in dobro funkcioniranje v nadaljnjih primerih.  

Menimo da je učinkovitost in koristnost omenjenega programa tako velika, da bi bilo 

potrebno tovrsten način pomoči razširiti tudi na druga področja dela. Reševalci, zdravniki ali 

delavci rdečega kriţa se namreč neprestano soočajo z travmatičnimi dogodki in velikimi 

pritiski zaradi česar, bi bilo potrebno tovrsten način pomoči vključiti tudi v njihov sistem 

izobraţevanja. 
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Popolne rešitve, ali predloga ki bi omogočil najučinkovitejšo izvajanje psihosocialne pomoči, 

najverjetneje ne bomo nikoli našli. Vendar pa bomo s nenehnim preučevanjem dela in 

anketiranjem udeleţencev v psihosocialni pomoči, dobivali vedno sveţe informacije o 

trenutnem stanju pomoči in s tem sledili, ali je program še vedno uspešen ali potrebuje 

dodatne izboljšave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

79 

 

6. VIRI: 

-Anzeljc, Marjan. 2010. Diplomsko delo-Psihosocialna pomoč ob kriznih intervencijah. 

Maribor: Fakulteta za varnostne vede 

-Arambašič, Lidija. 2000. Psihološke krizne intervencije: podrška i pomoć nakon kriznih 

dogadaja. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć 

-A EUROPEAN POLICY PAPER. 2001. Psycho-Social Support in situations of mass 

emergency. Belgium: Ministry of Public Health Brussels 

-Bjelić Danijel. 2012. Diplomsko delo- Psihosocialna pomoč v policiji in primerjava z 

ureditvijo pri URSZR. Maribor: Fakulteta za varnostne vede 

-Cvetek Robert. 2009. Bolečina preteklosti: travma, medosebni odnosi, družina, terapija. 

Celje: Mohorjeva druţba 

-Čačinovič Vogrič Gabi, Janek Musek, Vid Pečjak, Marko Polič, Vlasta Zabukovec, Bojan 

Ţlender. 1994. Psihološki vidiki nesreč. Kranj: Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje pri Ministerstvu za obrambo. 

-Gričar Marko, Rajko Vajd. 2011. Urgentna medicina, izbrana poglavja. Portoroţ: Slovensko 

zdruţenje za urgentno medicino. 

-INTER–AGENCY COMMITTEE (IASC). 2007. IASC Guidelines on Mental Health and 

Psychosocial support in Emergency Settings. Geneva: IASC 

-KIT Land Steiermark. 2015. 

http://www.katastrophenschutz.steiermark.at/cms/ziel/1242112/DE/ . Dostopno 6.1.2016. 

 

-(KIT) Kriseninterventionsteam Steiermark, ( 2014) Stres-kriza-travma. Das Land Steiermark: 

KIT 

-(KIT) Kriseninterventionsteam Steiermark, ( 2015) Traumatologie. Das Land Steiermark: 

KIT 

http://www.katastrophenschutz.steiermark.at/cms/ziel/1242112/DE/


Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

80 

 

-KOČAN Esad in Martin Kernc. 2011. Reševalec in stres, naše izkušnje. Urgentna medicina 

– izbrana poglavja, Str. 367- 371 Ljubljana 

-Korva Kristina. 2012. Diplomsko delo-Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Notranjsko-Kraški, Goriški in obalno –Kraški regiji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani 

Fakulteta za Upravo 

-Kovač Simona. 2009. Diplomsko delo- Stres na delovnem mestu. Ljubljana: Univerza v 

Ljubljani Fakulteta za Druţbene vede. 

-Kovačec Andreja. 2012. Diplomsko delo – Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. Ljubljana: Univerza v Ljubljani Fakulteta za Upravo 

-Lamut Urša in Mirna Macur. 2012. Metodologija družboslovnega raziskovanja- Od zasnove 

do izvedbe.Ljubljana: Vega 

-Laesson Gerry. 1996. Posttrauma Support from a Leadership Perspective: Swedish 

Peacekeeping Experiences. Swedish: Air Force Leadership 

-Larsson Gerry and Lars Osterdahl. 1996. Crisis support. Karlstad: Swedish Rescue Service 

Agency.  

- Lavrič Andreja. 2009. Psihosocialna oskrba po nesrečah. Ujma št. 23, str. 217-222 

---- 2010. Kdo so zaupniki, ki v enotah izvajajo psihološko podporo. Ig: Uprava RS za zaščito 

in reševanje 

--- 2011.  Psihosocialna podpora reševalcem. Ujma št. 25, str. 297-303 

---2013. Psihološka pomoč reševalcem. Slovenska Vojska št. 2, str. 24-25 

---- 2014. Usposabljanje za psihološko pomoč v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. Znanstveni prispevek. Andragoška spoznanja 1, str.35-40 



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

81 

 

--- 2015. Psihosocialna pomoč v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ig: 

Uprava RS za zaščito in reševanje  

. 

-Mikuš Kos Anica in Vera Slodnjak,. 2000. Nesreče, travmatski dogodki in šola – pomoč v 

stiski. Ljubljana:  DZS. 

-Pavšič Mrevlje Tinkara. 2013. Psihosocialna pomoč policistom- katera in kdaj. Maribor: 

Fakulteta za varnostne vede   

-Polič Marko in Milena Dobnik. 1999. Preučevanje psiholoških vidikov nesreč v državah 

srednjeevropske pobude. Ujma št. 13 str. 383- 385 

-Plečnik Joţe, Andrej Polajnar, Lavrič Andreja, Štirn Mateja. 2013. Usposabljanje zaupnikov 

v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ig: Izobraţevalni center za zaščito in 

reševanje  

-Svetina Matija. 2007. Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na 

projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP). Ljubljana:  Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta  

-Svetina Matija, Andreja Lavrič, Matej Tušak, Maks Tušak Matej Masten. 2007,  Smernice 

pri razvoju modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

 

---2007. Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ljubljana: Filozofska fakulteta 

 

---2007.  Predlog modela psihološke pomoči. Ljubljana: Filozofka fakulteta 

 

-Štirn Mateja. 2014. Viri in vrste stresa, odzivi v stresnih situacijah, uspešno spoprijemanje s 

stresom. Ljubljana: ISA institut-Inštitut za psihološko svetovalne razvojne projekte  

-Šrimpf Silvester. 2013. Sistem Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki 

Sloveniji. Ljubljana: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

82 

 

-Slovenija. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. 2013.. Program uvajalnega 

usposabljanja o psihosocialni pomoči. http://www.sos112.si/slo/tdocs/iczr/p123.pdf 

--- 2013. Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči. 

http://www.sos112.si/slo/tdocs/iczr/p124.pdf 

---2002. NACIONALNI PROGRAM varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

(NPVNDN).  

-The tents guidelines. 2008. For psychosocial care following disasters and major 

incidents:Cardiff University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krašna, Pela. 2016. »Delo zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 

Diplomska naloga.,Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

83 

 

7. PRILOGE 

Vprašalnik o delu zaupnikov v varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami  

Spoštovani zaupniki,  

za nadaljnje uspešno delo zaupnikov ţelimo zbrati nekaj podatkov, ki bodo pripomogli k 

boljši organizaciji, izvedbi in usposabljanju zaupnikov glede nudenja psihološke podpore 

sodelavcem. Prosimo vas, da odgovorite na spodnja vprašanja.  

Obkroţite eno trditev, ki za vas drţi:  

1. Star sem:  

a) do 30 let b) od 31 do 40 let c) od 41 do 50 let d) nad 51 let  

2. Zaupnik sem postal predvsem:  

a) Po izboru sodelavcev  

b) Na lastno pobudo  

c) Pobudo nadrejenega  

d) Drugo ____________  

3. Če bi se ponovno odločal za delo zaupnika oz. nudenje psihološke podpore:  

a) Bi se za to ponovno odločil  

b) Se ne bi za to odločil, ker ________________________________________  

4. Vodja me pri nudenju psihološke podpore podpira:  

a) Da b) Ne  

5. Sodelavci me pri nudenju psihološke podpore podpirajo:  

a) Da b) Ne  

6. Sodelavci mi:  

a) Zaupajo b) Ne zaupajo  

7. V zadnjih dveh letih sem opravil:  
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a) Nič razbremenilnih pogovorov  

b) Do pet razbremenilnih pogovorov  

c) Do deset razbremenilnih pogovorov  

d) Več kot deset razbremenilnih pogovorov  

8. Večinoma sem izvedel:  

a) Individualne pogovore/ svetovanje  

b) Skupinske razbremenilne pogovore  

9. Usposabljanja, ki sem jih opravil za nudenje psihološke podpore so bila ustrezna  

a) Da  

b) Ne, ker ___________________________________________  

10. Obnovitveno usposabljanje je dovolj enkrat letno:  

a) Da  

b) Ne, ţelel bi si pogosteje ____ letno.  

11. Za naslednja usposablja predlagam sledeče vsebine: ______________________________ 

12. Večinoma je psihološka podpora potekala glede (obkroţite tri najpogostejše primere):  

c) zahtevnejša in bolj stresna intervencija (npr. mraz, številni opazovalci itn.),  

d) ogroţeno ţivljenje zaposlenega ali ţivljenje sodelavca,  

e) hujša poškodba sodelavca ali lastna hujša poškodba,  

f) udeleţene bliţnje osebe reševalca v nesreči,  

g) poškodovani otroci ali mladostniki,  

h) poskus samomora ali samomor,  

i) poskus umora,  

j) izpostavljenost skrajno nevarnim snovem,  

k) oţivljanje ţrtve,  
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l) reševanje ţrtve fizičnega nasilja ali posilstva ali pomoč taki ţrtvi,  

m) mobbing in stres zaradi organizacije dela ter medosebnih odnosov na delovnem mestu,  

n) druţinske ali partnerske teţave,  

o) sum na duševno motnjo ali bolezen,  

p) sum na odvisnost (alkohol, droge, igre na srečo…),  

q) stanje po travmatičnem dogodku, ki ni povezano z delom,  

r) pomoč zunanjemu sodelavcu in  

s) drugo ________________________.  

13. Glavna ovira za delo zaupnika je:  

a) Pomanjkanje podore nadrejenih  

b) Odpor, odklonilen odnos do psihološke podpore s strani sodelavcev  

c) Slabo vzdušje v kolektivu  

d) Neprimeren prostor za izvajanje razbremenilnih pogovorov  

e) Dvom vase  

f) Pomanjkanje znanja in izkušenj  

g) Sam imam teţave in zaradi tega teţko pomagam drugim  

h) Ni dodatno plačano  

i) Drugo _____________________  

14. Kaj lahko izpostavite kot prednosti dela zaupnika (zapišite na prazen prostor)?  

a) ________________________________  

b) ________________________________  

c) ________________________________  

15. Supervizija po opravljenem delu kot zaupnik je potrebna:  

a) Da b) Ne, ker _________________________________  
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16. Na leto je/so potrebna/e:  

a) Ena supervizija b) Dve superviziji c) Tri supervizije d) Več supervizij, npr. ____________ 

na leto.  

17. Ţelim si:  

a) Individualno supervizijo  

b) Skupinsko supervizijo  

18. V prihodnje  

a) Ţelim nadaljevati delo kot zaupnik.  

b) Ne ţelim nadaljevati delo kot zaupnik, ker ____________________  

19. Ob koncu vprašalnika bi ţelel dodate še ________________________________________  

Hvala, ker ste izpolnili vprašalnik.  
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POROČILO o delu zaupnika  

(ime in priimek)                   Datum aktivnosti: __________________  

Enota: _______________________  

1. Kraj aktivnosti (prostor pogovora):  

a) v organizaciji/ enoti zaupnika  

b) izven organizacije/ enote zaupnika  

2. Oblika aktivnosti:  

a) Individualni pogovor/ svetovanje  

b) Skupinski razbremenilni razgovor – število udeleţencev _______  

3. Trajanje pogovora :  

a) manj kot 30 minut  

b) manj kot 1 uro  

c) več kot 1 uro, in sicer: ________  

4. O začetku in koncu aktivnosti sem obvestil svojega nadrejenega:  

a) Da  

b) Ne  

5. Pri nudenju psihološke podpore sem aktiviral psihologa Sluţbe za psihološko pomoč 

URSZR:  

a) Da  

b) Ne  

6. Psihološka podpora oz. pomoč je potekala glede:  

a) zahtevnejša in bolj stresna intervencija (npr. mraz, številni opazovalci itn.),  

b) ogroţeno ţivljenje zaposlenega ali ţivljenje sodelavca,  

c) hujša poškodba sodelavca ali lastna hujša poškodba,  

d) udeleţene bliţnje osebe reševalca v nesreči,  

e) poškodovani otroci ali mladostniki,  

f) poskus samomora ali samomor,  

g) poskus umora  

h) izpostavljenost skrajno nevarnim snovem,  

i) oţivljanje ţrtve,  

j) reševanje ţrtve fizičnega nasilja ali posilstva ali pomoč taki ţrtvi,  

k) mobbing in stres zaradi organizacije dela ter medosebnih odnosov na 

delovnem mestu,  

l) druţinske ali partnerske teţave,  

m) sum na duševno motnjo ali bolezen,  

n) sum na odvisnost (alkohol, droge, igre na srečo…),  

o) stanje po travmatičnem dogodku, ki ni povezano z delom,  

p) pomoč zunanjemu sodelavcu in  

q) drugo ________________________.  

7. Ovire in izkušnje pri nudenju psihološke podpore: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


