Spodbujanje
pozitivne kulture
varnosti
na železnici

Spodbujanje pozitivne kulture varnosti na evropskih
železnicah
1. Kaj je kultura varnosti?
Kulture kot skupni vzorci mišljenja in obnašanja se razvijejo,
ko ljudje sodelujejo in morajo doseči skupni cilj.
Kultura varnosti se nanaša na medsebojno delovanje
med zahtevami sistema varnega upravljanja in tega,
kako ljudje te zahteve razumejo na podlagi njihovega
odnosa, vrednot in prepričanj ter dejanskega početja,
kot je razvidno iz njihovih odločitev in ravnanj.
Za trajnostno zagotavljanje varnosti je treba uskladiti
strukturne (sistem varnega upravljanja) in kulturne vidike
v organizaciji.

Za pozitivno kulturo varnosti je značilno, da se vodje in
posamezniki skupaj zavežejo, da bodo vedno ravnali varno, zlasti
pri spoprijemanju se s konkurenčnimi cilji.
Varnost, ki je vključena v zasnovo operativnih dejavnosti,
olajša poslovanje.
Strokovnjaki in raziskovalci so zaradi lažjega razumevanja
kulture varnosti v organizaciji razvili modele, ki običajno
vključujejo najrazličnejše značilnosti pozitivne kulture
varnosti. Slika 1 predstavlja primer tovrstnega modela.

Slika 1: Model kulture varnosti

Temelji na najnovejšem delu Inštituta za industrijsko kulturo varnosti www.icsi-eu.org

Stališče o tveganju, ki presega tisto, kar
razkrivajo najpogostejše nezgode

Skupno
ozaveščanje
o najpomembnejših
tveganjih

Spodbujanje
zaupanja in
svobode, da lahko
ljudje izrazijo svoje
mišljenje

Spodbujanje
varnega
izpolnjevanja
zahtev in
proaktivnosti

Pregledna in
pravična kultura

Vodilna vloga in
pobuda vodstva
ter vključevanje
delavcev

Upoštevanje življenjskega
cikla ovir že pri zasnovi
in tudi pri vsakodnevnih
dejavnostih

Strinjanje o tem, da
tveganje ni nikoli
popolnoma pod
nadzorom

Interogativna
kultura

BOLJŠE
OBVLADOVANJE
TVEGANJA

Namenjanje
nenehne pozornosti
tehničnim oviram,
sistemu varnega
upravljanja, človeškim
in organizacijskim
dejavnikom

Vključena kultura:
vsi so vključeni

Smiselno
ravnovesje
med varnostjo
v skladu s pravili
in varnostjo
s prevzemanjem
pobud

Priznavanje,
da nima nihče
vsega znanja,
potrebnega za
varnost

Predvidevanje,
kolikor je to mogoče,
in obvladovanje
nepričakovanega

2. Kultura varnosti na železnicah v Evropi
V modelih kulture varnosti na železnici bi bilo treba
upoštevati vpliv okolja v organizaciji in različne ureditve
glede obvladovanja tveganj. Upravljanje izvajalca in odnose
z varnostnimi organi na primer opredeljujejo kot pomembne
lastnosti.
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Slika 2 prikazuje to verigo vpliva na evropskih železnicah:
odločitve in ravnanja na posamezni stopnji sistema lahko
vplivajo na kulturo varnosti v organizaciji, če se to nanaša na
prevoznika v železniškem prometu, upravljavca infrastrukture,
subjekt, ki je zadolžen za vzdrževanje, proizvajalca,
izvajalca itn.

3. Katere so prednosti pozitivne kulture varnosti?
Na podlagi RSSB (2015) www.sparkrail.org

• Zmanjšanje operativnega tveganja z bolj vsestransko
oceno tveganja in boljšim razumevanjem pogojev na
delovnem mestu ter tveganja na vseh ravneh organizacije

• Izboljšanje in večja učinkovitost sistema varnega
upravljanja s postopki in pravili, ki bolj ustrezajo temu, kar
bi bilo treba storiti

• Zmanjšanje števila poškodb zaposlenih z odpravo
tveganj, ugotovljenih na podlagi poročil o porastu števila
skorajšnjih nezgod

• Izboljšana celostna podoba

• Zmanjšanje števila nevarnih dejanj in pogojev z boljšo
vključenostjo zaposlenih in razvojem vodilne vloge
vodstva
• Zmanjšanje stroškov v zvezi s poškodbami zaposlenih,
nevarnimi dejanji in pogoji
• Izboljšanje učinkovitosti z boljšim razumevanjem pogojev
na delovnem mestu

Člen 29 direktive o varnosti na železnici določa, da
agencija do 16. junija 2024 ocenjuje razvoj kulture
varnosti. Člen 9(2) zahteva, da upravljavci infrastrukture
in prevozniki v železniškem prometu v okviru sistema
varnega upravljanja spodbujajo kulturo medsebojnega
zaupanja in učenja. Te zamisli so navedene v Skupni
varnostni metodi za zahteve sistema varnega upravljanja
in v ustreznih navodilih za ocenjevanje enotnih varnostnih
spričeval ali varnostnih pooblastil.
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Slika 2: Ravni prispevanja h kulturi varnosti

4. Kje začeti za izboljšanje kulture varnosti na železnicah?
Vsaka organizacija, ki želi izboljšati svojo kulturo varnosti, bi
morala strategijo izvajati ob podpori najvišjega vodstva.

• razvoj preprostega sistema za skupno izražanje pomislekov
glede varnosti;

Za razvoj strategije je treba opraviti oceno kulture varnosti, ki
je dobra podlaga za ugotavljanje prednosti in pomanjkljivosti
kulture.

• upoštevanje pogojev javnega naročanja in pogodbenih
pogojev za povečanje varnosti pri delu s pogodbenimi
izvajalci in dobavitelji;

Tudi brez ocenjevanja obstaja mnogo načinov za izboljšanje
ene ali več lastnosti pozitivne kulture varnosti. Nekaj
predlogov:

• opredelitev in posredovanje pričakovanj za vodstvene
delavce na področju varnosti.

• razumevanje in upoštevanje tega, kar se že izvaja;
• pozitivna krepitev s pomočjo vidnih nagrad za varno
ravnanje;

Ne glede na vašo vlogo lahko prispevate k izboljšanju
kulture varnosti. Skupaj boste morali ugotoviti, kaj je za
vašo organizacijo pravilno in učinkovito.
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Agencija Evropske unije za železnice
120 rue Marc Lefrancq
BP 20392
F-59307 Valenciennes Cedex
Tel. +33 (0)327 09 65 00
era.europa.eu
Twitter @ERA_railways

Več informacij o kulturi varnosti je na voljo
na naslednjih spletiščih:
• www.era.europa.eu
• www.uic.org
• osha.europa.eu
• www.sparkrail.org
• www.icsi-eu.org
• www.skybrary.aero
• www.iaea.org

Ustvarjamo boljši železniški sistem v službi družbe.

Ne agencija ne katera koli oseba, ki deluje v imenu agencije, ni odgovorna za uporabo, do katere bi lahko
prišlo na podlagi informacij v tem besedilu.
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