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Duhovna oskrba v Policiji

Igor Jereb
E-naslov: igor.jereb@policija.si
Telefon: 01 428 54 08
GSM: 030 650 656

Človek je oseba, ki naj v svojem življenju postane
tudi osebnost. Naj se zaveda svoje vrednosti,
svojih sposobnosti, svojih želja in hrepenenj ter
tudi svojih omejitev. Čim bolj z veseljem naj živi
svoje življenje v odnosih z drugimi. Biti osebnost
pomeni, da si se vesel, da si ponosen nase in na
svoje uspehe. Biti osebnost pomeni, da daješ
spoštovanje in ga zase pričakuješ. Biti osebnost
pomeni tudi, da imaš o stvareh mnenje in ga tudi
poveš.«
Igor Jereb, policijski vikar
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»Veren človek časti Boga. Je tisti, ki Boga išče,
predvsem pa Bog najde njega zaradi odprtega
srca. Veren človek je tisti, ki po veri tudi živi
in deluje, ki vrednote osmišlja skozi Božjo
navzočnost. Spoštovanje njegovih pogledov
je potrebno, prav tako pa je treba spoštovati
poglede drugih ljudi, ki verujejo drugače oziroma
so jim v življenju pomembne druge stvari.
Vsakemu je namreč nekaj, nekdo ali/in Nekdo
(Bog) pomemben.
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Policistom drugih veroizpovedi pa koordinator
verske oskrbe omogoči, da lahko dobijo versko
duhovno pomoč predstavnika njihove verske
skupnosti.

Duhovna oskrba v Policiji
Policijsko delo je pomembno in odgovorno
ter hkrati stresno, zato je v Policiji na voljo tudi
duhovna oskrba kot ena od oblik pomoči.
Duhovna oskrba v Policiji je na voljo vsem
zaposlenim in njihovim družinskim članom.

Vikar ima tudi stalno pooblastilo načelnika
Upravne enote Kranj za sklepanje civilnih
zakonskih zvez.

Koordinator duhovne oskrbe je Igor Jereb,
zaposlen v Službi generalnega direktorja policije
na Generalni policijski upravi, ki sodeluje s
policijskimi zaupniki in psihologi ter s predstavniki
verskih skupnosti. Vse z namenom, da bi
posamezniku pomagali pri reševanju življenjskih
vprašanj in dilem, ki se pojavljajo v njegovem
družbenem okolju, ter pri premagovanju vseh
težav (stres, izgorelost …), s katerimi se srečuje v
svojem vsakdanu.

Vabimo, da se tovrstne pomoči brez
bojazni poslužujete. Vsa srečanja in
pogovori na njih, tako z vernimi kot
nevernimi, so zaupna in osebne narave.

Naloge koordinatorja duhovne
oskrbe
Policijski vikar opravlja različne naloge, ki jih
vključuje skrb za versko duhovno oskrbo v
slovenski policiji. Med najpomembnejšimi je
svetovanje policistom in drugim zaposlenim
v policiji na moralnem, etičnem in verskem
področju.
Poleg tega so naloge vikarja tudi:
•
•
•
•
•
•
•
•

obiskovanje bolnih ali ranjenih policistov na
domovih in v bolnišnicah,
pomoč žrtvam,
svetovanje policistom glede obvladovanja
stresa, etike in družinskega življenja,
svetovanje pred upokojitvijo,
pomoč ob primerih samomorov,
skrb za duhovne potrebe pridržanih oseb,
vodenje molitev ob posebnih priložnostih,
kot so na primer pogrebi in maše,
podelitve priznanj in blagoslavljanje zgradb ...

