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Evropski model kulture varnosti v železniškem prometu 2.0: komponente
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Varnostni temelji na železnici: Ključne besede

Ozaveščenost o tveganjih Delovni pogoji Analiza Vizija varnosti

Kritično mišljenje Poročanje Učenje od drugih Sprejemanje odločitev
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Varnostni temelji na železnici: Atributi

Zaposleni se na vseh ravneh
izogibajo slepemu sprejemanju
stališč, preverjajo predpostavke, 
spodbujajo izmenjavo mnenj in 
razpravljajo o nasprotujočih si

stališčih.

Posamezniki na vseh
ravneh so seznanjeni z 

vsemi večjimi tveganji in se 
zavedajo pomembnosti

svojega osebnega
doprinosa k varnosti.

Organizacija vlaga v krepitev
zmožnosti varnega delovanja v 

nepredvidenih razmerah.

Ozaveščenost o 
tveganjih

F1.1

ProžnostF1.2

Kritično mišljenjeF1.3

Organizacija se zaveda, da 
določeni delovni pogoji, kot

so časovni pritisk, velika
delovna obremenitev in 

utrujenost, negativno
vplivajo na varno ravnanje.

Organizacija se zaveda, da so 
njene tehnologije in sistemi
kompleksni in da ni mogoče
predvideti vseh napak, do 

katerih lahko pride pri
njihovem delovanju.

Organizacija poskrbi za poročanje
in hitro odkrivanje odstopanj od 
rutinskega poteka dejavnosti in 

nenavadnih odklonov od 
pričakovanega delovanja. Izvajajo

se ukrepi za prepoznavanje in 
odpravo organizacijskega molka.

Delovni pogojiF2.1

Kompleksnost
sistema

F2.2

PoročanjeF2.3

Poročila se sistematično
analizirajo, da se ugotovijo

dejavniki, ki omogočajo
organizacijsko učenje in 

izboljšave.

Povratne informacije o 
varnosti so priložnost za
izboljšanje učinkovitosti

in sprejetje ustreznih
ukrepov.

Organizacija aktivno išče
priložnosti za učenje.

AnalizaF3.1

IzboljševanjeF3.2

Učenje od drugihF3.3

Organizacija razvija in izvaja
takšno vizijo varnosti, ki

podpira doseganje
poslovnih ciljev.

Zaposleni na vseh ravneh se 
zavedajo, da sta varnost in 

obratovanje neločljivo
povezana.

Pri sprejemanju odločitev o 
dodeljevanju sredstev in 
virov je skrb za varnost

prvenstvenega pomena.

Vizija varnostiF4.1

Dodeljevanje
sredstev in virov

F4.2

Sprejemanje
odločitev

F4.3
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Kulturni dejavniki nastanka: Ključne besede

INTERAKCIJA FORMALIZACIJA OBVEŠČANJE KREPITEV

Timsko delo in 
sodelovanje

Vloge in odgovornosti Komunikacija Vodenje z zgledom

Medosebne vrednote Organizacijska zasnova Upravljanje kompetenc
Posredovanje vodstvenih

delavcev

Odnosi z regulativnimi
organi

Organizacijski sistemi Mehke veščine
Poznavanje človeških in 

organizacijskih
dejavnikovexpertise



Kulturni dejavniki nastanka: Atributi

Za zagotovitev varnega
obratovanja je treba spodbujati
sodelovanje znotraj organizacije

in zunaj nje.

Vloge, odgovornosti in 
pristojnosti se razumejo in 

sprejemajo.

Informacije o varnosti so javno
dostopne znotraj organizacij in 

med njimi.

Vodstveni delavci s svojim
ravnanjem postavljajo
standarde za varnost.

INTERAKCIJA FORMALIZACIJA OBVEŠČANJE KREPITEV

Timsko delo in 
sodelovanje

E1.1

Delovanje organizacije in 
medsebojnih organizacijskih
odnosov na vseh ravneh je 

prežeto z zaupanjem, 
spoštovanjem in odprtostjo.

Organizacijske strukture
podpirajo trajnostno in 

varno obratovanje.

Upravljanje kompetenc
zagotavlja usposobljeno

delovno silo.

Vodstveni delavci s 
spodbudami, sankcijami in 
nagradami krepijo varno
ravnanje in rezultate, ki

podpirajo uresničitev vizije
varnosti.

Z regulativnimi organi je treba
vzpostaviti zdrave odnose ter
zagotoviti, da je za varnost še
naprej odgovorna izvajalska

organizacija.

Procesi, orodja in 
dokumentacija podpirajo

trajnostno in varno
delovanje.

Sistematično je treba
razvijati varnostne in 
netehnične veščine in 

spretnosti.

Človeški in organizacijski
dejavniki, vključno z izkušnjami

zaposlenih na terenu, se 
sistematično upoštevajo pri
načrtovanju in uvajanju

sprememb.
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