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POVZETEK

Varnost postaja v moderni družbi pomembna vrednota. Nov pomen daje celi vrsti
človekovih aktivnosti, ki izražajo varnost kot del celovite kakovosti našega življenja.
Varnost je vrednota posameznikov ter tudi družbe in države.
Sodišča imajo svoje mesto, svoj položaj v sistemu nacionalne varnosti Republike
Slovenije, natančneje v podsistemu notranje varnosti, in skupaj z drugimi institucionalnimi
nosilci varnostnih nalog zagotavljajo večjo stopnjo notranje varnosti s poudarkom na
razvoju območja svobode, vladavine prava in človekovih pravic. Glede na predmet
poslovanja in dejstvo, da so sodišča tretja veja oblasti, pa niso samo nosilci varovanja; so
hkrati tudi predmet varovanja nacionalnovarnostnega sistema naše države. Varnostna
problematika sodišč je postala aktualna v zadnjih šestih letih, ko so varnostni dogodki
pripeljali do spoznanj, da je varnost sodišč povsem neustrezna, predvsem pa, da je odnos
zaposlenih na sodiščih do varnostne problematike povsem stihijski.
Zagotavljanje varnosti ne predstavljajo le pravni dokumenti ter oblike fizičnega in
tehničnega varovanja. Kot želim predstaviti v svoji magistrski nalogi z naslovom Raziskava
varnostne kulture na sodiščih, je del integralnega varnostnega sistema tudi varnostna
kultura zaposlenih, in sicer kot preventivna dejavnost, usmerjena v odvračanje in
preprečevanje določenih oblik ogrožanja, ki lahko povzročijo ter izzovejo manjšo ali večjo
škodo posamezniku, organizaciji ali državi. Varnostna kultura pomeni zavest o
nepogrešljivosti neprekinjenega, samoiniciativnega in zavestnega izvajanja varnosti, in
sicer z namenom zaščite določenih vrednot na moralen in zakonit način; kot skupek
stališč, znanj, veščin ter pravil s področja varnosti se varnostna kultura odraža kot
obnašanje in proces o potrebi, načinih in sredstvih zaščite osebnih, družbenih in
mednarodnih vrednot pred nosilci ogrožanja.
Osrednja ideja magistrske naloge je predpostavka, da je varnostna kultura del
organizacijske kulture in tako povezana tudi z organizacijsko klimo. Prevladujoča
organizacijska kultura in klima močno vplivata na varnostno kulturo, ki pa ima povraten
vpliv tudi organizacijsko. Najpomembnejše gibalo varnostne kulture in tudi predmet moje
raziskave sta dimenziji organizacijske klime: notranje komuniciranje in informiranje ter
medosebni odnosi. Sposobnosti, kot so medsebojno poznavanje in zaupanje,
komuniciranje, medosebno sprejemanje in potrjevanje ter konstruktivno reševanje
konfliktov, vodijo v zadovoljujoče medosebne odnose, ki krmilijo delo in uspešnost
organizacije. Neposredna, odprta in pravočasna komunikacija pa povečuje zaupanje
zaposlenih, pomaga jim razumeti poslovanje organizacije ter spoznati, kako lahko sami
prispevajo ne le k večjemu uspehu organizacije, pač pa tudi k večji varnosti.
Varnostno kulturo se povezuje tudi z vrednotami, ki zahtevanemu ravnanju ali vedênju
posameznika dajejo moralno opravičilo. Analiza varnostne kulture išče odgovore na
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vprašanja, kaj in koliko, če sploh, so zaposleni na sodiščih pripravljeni tvegati in žrtvovati,
kadar gre za varovanje določenih družbenih in osebnih vrednot.
Ključne besede: sodišča, varnost, varnostna kultura, organizacijska kultura,
organizacijska klima, vrednote.
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ABSTRACT

Court’s security culture research
Security is becoming an important value of modern society. It gives a whole new meaning
to several human activities expressing security as an integral part in the quality of our life.
Security is a value as much for the individuals as for the society and the country.
Courts have their own position, their separate place in the system of the national security
of Republic of Slovenia, precisely in the subsystem of interior security. Together with
other institutional carriers of security tasks they assure a higher level of interior security
with emphasis on the development of the freedom area, the rule of law and the human
rights. Regarding the subject of operations and the fact that courts represent the third
branch of government they are not just the security carriers but also a subject of keeping
after the national security system of our country. Court’s security issues have become a
current topic in the last six years after security events led to discoveries that court
security is completely inadequate and especially that court employees attitude towards
security is entirely unbridled.
Security assurance is not represented only in legal documents and various forms of
physical and technical security. As I would like to present in my master’s thesis titled
“Court’s security culture research” the employees security culture is an integral part of
security system and as such is intended to discourage and prevent certain threat forms
that could cause and provoke more or less damage to individuals, organizations or
country. Security culture represents consciousness for indispensable continuous, selfinitiative and conscious pursuance of safety with an intention to protect certain values in
moral and legal manner; an agglomerate of points of view, knowledge, skills and rules
from security field, the security culture reflects as behavior and process of needs, ways
and means of protection for personal, social and international values from threat carriers.
Main point of my thesis is the assumption that security culture is a part of an
organizational culture and as such related to organizational climate. Predominant
organizational culture and climate have significant influence on security culture which in
return has an influence on organizational culture. The dimensions of organizational
climate: internal communications/informing and interpersonal relationships represent the
centerpiece of security culture and the subject of my research. Skills such as interpersonal
knowledge and trust, communicating, interpersonal acceptance and confirmation as well
as constructive solving of conflicts lead towards gratifying interpersonal relationships that
control work and success of the organization. Direct, open and punctual communication
increases trust of the employees, helps them understand organization’s operation and
enables them to recognize how to contribute not only to greater success of the
organization but to better security as well.
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Security culture is also related with values that give moral apology to required conduct
and demeanor of the individual. The analysis of security culture seeks answers to
questions for what and how much, if any, are court’s employees willing to risk and
sacrifice when it comes to guarding certain social and personal values.
Keywords:

courts, security, security culture, organizational culture, organizational
climate, values.
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1 UVOD

Varnost sodne veje oblasti, ozirajoč se na dogodke v letu 2007, ko je bila sodna palača,
kjer imajo sedež Okrožno sodišče v Ljubljani, Višje sodišče v Ljubljani in Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, kar 16-krat tarča (k sreči lažnih) anonimnih groženj z eksplozivnim
sredstvom, predstavlja vse bolj aktualno temo ne samo za zaposlene na sodiščih in
odgovorne na pristojnem ministrstvu, pač pa tudi širše javnosti, saj vsak nasilen poseg v
delovanje sodstva lahko pomeni začetek hude erozije pravne države. Normalno delovanje
sodstva je prav gotovo porok za normalno funkcioniranje države in ohranjanje
demokracije.
Globalizacija, ki se pojavlja kot osrednji ali vsaj največkrat uporabljen pojem v sodobnih
teorijah o družbi, ne predstavlja več le izraza, ki bi pojmovno opredeljeval zgolj proces
svetovne tržne liberalizacije, ampak niz procesov, ki se nanašajo na spremembe v celotni
družbeni strukturi, na področju kulture, politike in ne nazadnje tudi varnosti. Oblikovanje
globalne družbe s seboj prinaša žal tudi temne plati. Tako ima globalna kriza številne
stranske produkte, kot so: več kriminala, več korupcije, duševne stiske, razdraženost
posameznikov in podobno. Vsa ta deviantna vedenja pa posledično vplivajo tudi na
sodišče in njegovo osebje, saj se »zasučejo« na sodišču, v sodnih dvoranah, kar vse
kreira varnostno okolje sodišč.
Na sodiščih se vzpostavlja tako imenovana varnostna arhitektura, ki sloni na izvajanju
različnih oblik prevencij ter oblikah fizičnega in tehničnega varovanja, varnostne kulture
zaposlenih, vsebini varnostnih dokumentov in izvajanju drugih varnostnih ukrepov, s
katerimi se zagotavlja ciljna stopnja varnosti in se vzporedno izraža tudi dostojanstvo
sodišča. Glavni cilj je zagotavljanje optimalne varnosti na slovenskih sodiščih za sodnike,
sodno osebje, stranke v postopkih in ostalo osebje na sodiščih − žal s pripisom, da
absolutne varnosti ni.
Problem raziskovanja v magistrski nalogi je varnostna kultura na sodiščih, ki skupaj z
organizacijsko kulturo in s poslovno etiko predstavlja varnostni dejavnik celovitega
varnostnega sistema. Danes le s kombinacijo fizičnega in tehničnega varovanja ne
moremo zadostiti našim potrebam po varnosti, če ne vzpostavimo tudi primerne
varnostne kulture oziroma če uresničevanje kakršne koli varnostne strategije na sodiščih
ne temelji na človeških virih. Zaposleni so tisti, ki oblikujejo varnostno kulturo kot
preventivno dejavnost, usmerjeno v odvračanje in preprečevanje določenih oblik
ogrožanja. Stopnja razvitosti varnostne kulture vpliva na učinkovitost delovanja sistema
varnosti in njegov razvoj.
Varnostna kultura je del organizacijske kulture in je tesno povezana z vrednotami, ki
dajejo nekemu zahtevanemu ravnanju oziroma vedenju posameznika moralno opravičilo.
Analiza varnostne kulture tako išče odgovore na vprašanja, kaj in koliko, če sploh, so
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zaposleni na sodiščih pripravljeni tvegati in žrtvovati, ko gre za varovanje določenih
družbenih in osebnih vrednot. Opredeliti varnostno kulturo kot del organizacijske kulture
pa pomeni, da ne moremo mimo organizacijske klime in dveh njenih dimenzij, ki sta
najpomembnejši gibali varnostne kulture. Gre za dimenzijo medosebnih odnosov in
dimenzijo notranjega komuniciranja in informiranja, ki zaposlenega postavljata v vlogo
snovalca in oblikovalca (neformalne) organizacije.
Predmet raziskovanja so vrednote (vrednotni sistem) zaposlenih na sodiščih ter dimenziji
organizacijske klime (notranje komuniciranje in informiranje ter medosebni odnosi) kot
dejavnika varnosti na sodiščih.
Problem in predmet raziskovanja sta osnova za postavitev naslednjih delovnih hipotez
raziskovanja:
1. Ali se zaposleni na sodiščih dovolj dobro zavedajo o pomenu varnosti?
2. Vrednotni sistem sodnikov se razlikuje od vrednotnega sistema sodnega osebja, ko
gre za vprašanje varnosti.
3. Slabši medosebni odnosi vplivajo na slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih.
4. Samovarnostnemu obnašanju zaposleni pripisujejo pozitivni pomen, ko gre za
zmanjšanje občutka ogroženosti.
Namen magistrskega dela je predstaviti sodišče ne le v vlogi nosilca varovanja, ko
govorimo o sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije, temveč tudi kot subjekt in
predmet varovanja, ki mu z grožnjami varnosti zaposlenih, predmeta poslovanja in
zgradbe ni prizaneseno. Sodišča se grožnjam varnosti lahko dokaj uspešno zoperstavijo z
organiziranjem varnostne funkcije, katere bistvo je celovit varnostni sistem, ki pomembne
vloge pri graditvi varnostne strategije ne določa le notranjim aktom, fizičnemu in
tehničnemu varovanju, pač pa tudi organizacijski in varnostni kulturi zaposlenih. Namen je
predstaviti pojem varnostne kulture, ki se lahko oblikuje le s spodbujanjem varnostnih
interesov zaposlenih. Varnostna kultura temelji na pričakovanju, da bodo zaposleni, če
bodo seznanjeni z nevarnostmi in postopki za njihovo preprečevanje, te dosledno
upoštevali pri svojem delu.
Cilj raziskovanja je ugotoviti stanje vrednot (varnostne kulture) zaposlenih na sodiščih
oziroma kako zaposleni ocenjujejo vrednote, ki jih pojmujemo kot prepričanja o tem, kaj
je dobro ali prav in za kaj si je vredno prizadevati. Naslednji cilj je ugotoviti stanje
organizacijske klime z vidika dimenzij notranjega komuniciranja in informiranja ter
medosebnih odnosov. Z raziskavo pa sem pridobila odgovore tudi na nekatera vprašanja,
ki se nanašajo izključno na varnost na sodiščih.
Za razjasnitev stanja na področju varnosti sodišč je Fakulteta za policijsko-varnostne vede
ob koncu leta 1999 po naročilu Ministrstva za pravosodje opravila raziskavo Varovanje
sodnikov in sodišč v Republiki Sloveniji, s katero so želeli ugotoviti vrsto in stopnjo
ogroženosti sodnikov in sodišč. Predmet raziskovanja je bil obdelan v več segmentih, in
2

sicer: poznavanje varovanja sodišč, tehnično in fizično varovanje, problematična področja
(pisarniško poslovanje, arhivi, delo s strankami …), poznavanje dela varnostnikov,
samovarovanje, ideja za izboljšanje stanja varnosti. Posamezne rezultate omenjene
raziskave sem predstavila v osmem poglavju magistrskega dela – doseženi rezultati in cilji
raziskovanja.
Sama sem se v magistrskem delu osredinila na dejstvo, da s kombinacijo fizičnega in
tehničnega varovanja ne moremo zadostiti našim potrebam glede varnosti, če ne
vzpostavimo tudi primerne delovne klime in varnostne kulture zaposlenih na sodiščih. Bolj
ali manj splošno uveljavljeno dejstvo je, da so zaposleni ključni kapital večine organizacij.
Verjetno bi le s težavo našli organizacijo, ki med svojimi vrednotami ali celo v viziji družbe
ne namenja vsaj enega stavka zaposlenim, zato si organizacije večinoma prizadevajo
ustvarjati stimulativno delovno okolje in pozitivno klimo. Podobno velja tudi za varnostno
kulturo, ki predstavlja ključni segment v sklopu aktivnosti izvajanja varnostne politike za
doseganje stabilnega in varnega okolja. Če je varnostna kultura v organizaciji na visokem
nivoju, je v delovnem okolju bistveno manj priložnosti za manipulacije in zlorabe, hkrati
pa se zaradi pravočasnega zaznavanja zmanjšujejo tudi dejavniki tveganja. Le ob
sodelovanju vseh zaposlenih lahko zgradimo ter vzdržujemo stabilno in varno delovno
okolje, saj smo za varnost v organizaciji odgovorni vsi.
Varnostna kultura je načeloma neke vrste podkomponenta organizacijske kulture.
Prevladujoča organizacijska kultura kot taka močno vpliva na razvoj varnostne kulture, ki
pa ima povraten vpliv tudi organizacijsko.
Magistrsko delo zajema teoretični, empirični in zaključni (perspektivni) del. Teoretični del
naloge je nastal na podlagi preučevanja strokovnih in znanstvenih del domačih in tujih
avtorjev. V teoretičnem delu je uporabljena metoda deskripcije (opis predmeta, ki ga
raziskujem), metoda kompilacije (prevzemanje izsledkov različnih študij) in primerjalna
metoda (primerjanje enakih ali podobnih dejstev). V empiričnem delu sem na podlagi
vprašalnika opravila anonimno metodo anketiranja med zaposlenimi na prvostopenjskem
sodišču splošne pristojnosti ter statistično metodo, s katero sem dobljene rezultate
prikazala v obliki tabel in grafičnih ponazoritev. V zaključku sem strnjeno predstavila
ugotovljena dejstva in relevantna spoznanja.
V uvodu magistrskega dela, ki je tudi prvo poglavje, opisujem problem in predmet
raziskovanja s postavljenimi hipotezami, obrazložila sem namen in cilje raziskovanja ter
podala oceno dosedanjih opravljenih raziskav.
Uvodu sledi drugo poglavje, v katerem sem predstavila sodno vejo oblasti oziroma sodni
sistem in nacionalnovarnostni sistem Republike Slovenije ter vlogo in položaj sodišč v
sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije.
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V tretjem poglavju sem predstavila zakonsko podlago zagotavljanja varnosti na sodiščih.
Izhodišče je Zakon o sodiščih, predstavila pa sem tudi zakonsko podlago za zagotavljanje
varnosti v sodnih dvoranah kot nalogo predsednika senata oziroma sodnika posameznika.
V četrtem poglavju sem predstavila pojme varnost, grožnje varnosti in varnostna tveganja
ter varnost kot pravno kategorijo.
V petem poglavju sem predstavila varnostno funkcijo kot eno od organizacijskih funkcij,
varnostno politiko, varnostni koncept, menedžerje varovanja ter varnostno službo s
pogodbeno najetimi varnostniki. Bistvo varnostne funkcije je tudi integralni varnostni
sistem, ki med drugim vključuje organizacijsko in varnostno kulturo zaposlenih.
V šestem poglavju sem predstavila varnostno kulturo kot del organizacijske kulture v
povezavi z organizacijsko klimo. Opredelila sem kulturo in klimo organizacije ter
predstavila preučevanje, merjenje in spreminjanje, razvoj, dimenzije in tipologijo
organizacijske kulture oziroma klime. V sklopu varnostne kulture sem predstavila pozitivno
varnostno kulturo ter standard varnosti in zdravja pri delu. Kot sestavini (varnostne)
kulture predstavljam tudi etiko in vrednote.
V sedmem poglavju sem predstavila raziskovalno-empirični del naloge. Opredelila sem
vzorec in vprašalnik raziskovanja, kratko so prikazana opisna pripravljalna dela in tudi
sama izvedba raziskave, zbiranje in analiza odgovor, podala pa sem tudi predstavitev
rezultatov raziskave.
V osmem poglavju sem predstavila dosežene rezultate in cilje raziskovanja.
V devetem poglavju je predstavljena preveritev hipotez.
V desetem poglavju sem opredelila prispevek raziskovanja k znanosti oziroma stroki.
V enajstem poglavju sem predstavila uporabnost rezultatov raziskave.
V zaključku sem strnjeno predstavila ugotovljena dejstva in relevantna spoznanja
magistrskega dela.
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2 NACIONALNA VARNOST REPUBLIKE SLOVENIJE

2.1 NACIONALNOVARNOSTNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE
Slovenska država je s samostojnostjo prevzela nase tudi odgovornost zagotavljati lastno
nacionalno varnost ter prispevati k zagotavljanju mednarodne varnosti. Nacionalno
varnost najbolj splošno lahko opredelimo kot varnost državnega naroda, njena vsebina pa
zajema varnost nacionalnega ozemlja, zaščito življenja ljudi in njihove lastnine, ohranitev
in vzdrževanje nacionalne suverenosti ter uresničevanje temeljnih funkcij družbe:
socialno-ekonomsko, družbenopolitično, kulturno, ekološko … (Grizold, 1992, str. 65). O
mednarodni varnosti pa govorimo, kadar se varnost nanaša na globalno mednarodno
skupnost in ni le seštevek nacionalnih varnosti, ampak pomeni opredeljevanje za ustrezne
vrednote tako v mednarodnih odnosih kot v odnosih v državi.

2.1.1 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (v nadaljevanju: resolucija)
je temeljni razvojno usmerjeni dokument na področju nacionalne varnosti, s katerim se
opredeljujejo nacionalni interesi in nacionalnovarnostni cilji naše države, analizira
varnostno okolje, viri ogrožanja varnosti in varnostna tveganja države, določa izhodišča
politike odzivanja Republike Slovenije na posamezne varnostne grožnje in tveganja ter
določa najširše sistemsko-organizacijske rešitve celovitega delovanja države pri
zagotavljanju nacionalne varnosti. Temelj zagotavljanja nacionalne varnosti Republike
Slovenije je Ustava Republike Slovenije, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter demokracije in načel pravne države. Upoštevajo se zakoni in podzakonski
akti in spoštujejo načela mednarodnega prava ter pravice in obveznosti Republike
Slovenije, prevzete z mednarodnimi pogodbami.
Izhodišče za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije so nacionalni interesi in
nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije, ki izhajajo iz temeljnih vrednot slovenske
družbe. Nacionalni interesi so strateški in življenjski interesi oziroma (2. poglavje ReSNV-1):

življenjska interesa sta dva: ohranitev neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske
celovitosti države ter ohranitev nacionalne identitete, kulture in samobitnosti
slovenskega naroda;

strateški interesi so priznavanje in spoštovanje nedotakljivosti mednarodno priznanih
meja in državnega območja, delovanje demokratičnega parlamentarnega sistema,
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, krepitev pravne in socialne
države, mir, varnost in stabilnost v svetu, ohranitev okolja in naravnih virov Republike
Slovenije in tako dalje.
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Življenjski in strateški interesi se uveljavljajo z uresničevanjem nacionalnovarnostnih
ciljev: delovanje pravne in socialne države, visoka stopnja varnosti, ki temelji na ustrezni
preventivi, organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti vseh zmogljivosti, potrebnih
za učinkovito in pravočasno odkrivanje ter odzivanje na vire ogrožanja in varnostna
tveganja, učinkovito varovanje okolja in naravnih danosti, krepitev dobrih odnosov s
sosednjimi in drugimi državami … (več v resoluciji).
Resolucija je eden temeljnih usmerjevalnih dokumentov, ki se sprejemajo v Državnem
zboru RS in ki zadevajo opredelitve glede interesov in ciljev Slovenije glede ocene
varnostnega okolja, ovrednotenja sodobnih virov ogrožanja in tudi sodobnih tveganj. Je
dokument, ki vsebuje opis celovitega odzivanja naše države na vire ogrožanja in celovit
pristop zagotavljanja nacionalne varnosti. Resolucija iz leta 2010 (ReSNV-1) upošteva
kontinuiteto z resolucijo o strategiji nacionalne varnosti, ki je nastala leta 2001 (ReSNV).
Novi dokument upošteva tudi spremenjeno varnostno situacijo, ki je nastala po vključitvi
Slovenije v EU in Nato, kot sodobne varnostne grožnje pa so opredeljena tudi neugodna
demografska, socialna in gospodarska gibanja, podnebne grožnje in naravne nesreče. Za
resolucijo lahko rečemo, da je politični okvir, da se lahko politične odločitve sprejemajo v
okviru drugih aktov in zakonov.

2.1.2 Sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije
Konkretni model nacionalnovarnostnega sistema je predvsem odvisen od organizacije
slovenske družbe ter ureditve razmerja med politično državo in civilno družbo. Politična
država je (naj bi bila) servis civilni družbi, ki s svojim varnostnim sistemom zagotavlja
različne vidike nacionalne varnosti. Pri oblikovanju nacionalnovarnostnega sistema je
treba upoštevati realne razmere v državi ter v njenem ožjem in širšem mednarodnem
okolju in tudi izkušnje iz različnih nacionalnovarnostnih modelov sodobnih držav.
Za zagotavljanje nacionalne varnosti ima naša država vzpostavljen sistem nacionalne
varnosti, ki temelji na političnih, pravnih, gospodarskih, socialno-zdravstvenih,
informacijskih, infrastrukturnih, znanstveno-tehnoloških, izobraževalnih in drugih temeljih
ter zmogljivostih države. Pomemben nacionalnovarnostni temelj je tudi dosežena stopnja
varnostne kulture v družbi, in sicer gre za vrednoto, ki nadgrajuje druge temelje sistema
nacionalne varnosti, in gre za zavest, da ima vsakdo pravico in dolžnost poskrbeti za
lastno varnost in hkrati prispevati k varnosti bivalnega, delovnega, poslovnega in širšega
okolja. Toda vedeti je treba, da je raven varnostne kulture odvisna od organizacijske
kulture, zavarovalniške kulture in poslovne etike delovnih in poslovnih okolij. Profesionalno
in osebno dolžnost razvijanja varnostne kulture zaposlenih in ostalih državljanov imajo
državne varnostne institucije, izobraževalne organizacije, lastniki premoženja,
menedžment in varnostni strokovnjaki.
Zagotavljanje nacionalne varnosti temelji na delovanju obrambnega sistema, sistema
notranje varnosti ter sistema pred naravnimi in drugimi nesrečami (slika 1) kot
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podsistemov sistema nacionalne varnosti, vključuje pa tudi zunanjepolitične, gospodarske,
informacijske in druge dejavnosti, ki neposredno vplivajo na nacionalno varnost.
Slika 1: Organiziranost sistema nacionalne varnosti
OBRAMBNI PODSISTEM

VOJAŠKA
OBRAMBA

CIVILNA OBRAMBA
−
−
−
−
−
−

državni organi
lokalna samouprava
podjetja
zavodi
druge organizacije
državljani

PODSISTEM NOTRANJE
VARNOSTI
−
−
−
−
−
−
−
−
−

policija
inšpekcijski organi
carinski organi
držav. tožilstvo
pravosodni organi
obveščevalne službe
zasebno varovanje
detektivska dejavnost
varnostne službe v
organizacijah

PODSISTEM ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami

CIVILNA ZAŠČITA

Vir: Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1).
Organiziranost sistema nacionalne varnosti (6. poglavje ReSNV-1):

obrambni podsistem tvorijo Slovenska vojska kot nosilka vojaške obrambe ter
nevojaški deli obrambnega podsistema, ki oblikujejo in izvajajo obrambno politiko,
zagotavljajo pogoje za delovanje celotnega obrambnega podsistema, zagotavljajo
nevojaške zmogljivosti za podporo Slovenski vojski in zavezniškim silam ter izvajajo
priprave in ukrepe za potrebe obrambe države in delovanje obrambnega podsistema v
kriznih razmerah. V obrambni podsistem se z izvajanjem dejavnosti, ki prispevajo k
obrambi države, vključujejo tudi drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ter
civilnodružbene organizacije, ki so posebnega pomena za obrambo. Obrambni
podsistem se bo s svojo strukturo in organiziranostjo odzival na spremembe v
mednarodnem varnostnem okolju ter spremljal razvoj in odzivanje sodobnih
obrambnih sistemov v svetu;

podsistem notranje varnosti predstavljajo institucionalni nosilci varnostnih nalog.
Notranjo varnost se zagotavlja z delovanjem institucij javne varnosti, policije,
državnega tožilstva, inšpekcijskih in nadzornih organov, obveščevalno-varnostnih
služb, drugih državnih organov, organizacij z javnimi pooblastili, različnih varnostnih
služb in organizacij zasebnega prava ter organov lokalne samouprave, ki medsebojno
sodelujejo. Podsistem notranje varnosti je na normativnem in organizacijskem
področju usmerjen v dejavnosti za zagotavljanje večje stopnje notranje varnosti − s
poudarkom na razvoju območja svobode, vladavine prava in človekovih pravic, razvoju
in izvajanju nalog nacionalnega preiskovalnega urada, nacionalnega organa za varnost
prometa, nacionalnega forenzičnega laboratorija ter razvijanju in pospeševanju
preventivne dejavnosti na vseh področjih notranje varnosti. V ta podsistem so
vključeni tudi pravosodni organi oziroma sodišča, ki z opravljanjem sodne funkcije
prispevajo k notranji stabilnosti in varnosti;

podsistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je namenjen zagotavljanju
varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in
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drugimi nesrečami s ciljem zmanjšanja števila nesreč ter preprečitve oziroma
zmanjšanja žrtev in drugih posledic teh nesreč. Gre za programiranje, načrtovanje,
organiziranje, izvajanje, nadzor in financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic in
dolžnosti zagotavljajo prebivalci Republike Slovenije − bodisi kot posamezniki bodisi
prostovoljno organizirani v društva, strokovna združenja, nevladne organizacije, javne
reševalne službe, gospodarske družbe, zavode in podobno. Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami se uresničuje kot enoten in celovit podsistem nacionalne varnosti
na ravni lokalne oziroma širše samoupravne skupnosti, regije in države in je povezan z
drugimi podsistemi sistema nacionalne varnosti.
Najpomembnejši državni mehanizmi in instrumenti zagotavljanja varnosti so torej tisti, ki
sodijo v okvir varnostne strukture nacionalnovarnostnega sistema in se kažejo v obliki
obrambne prvine (vojaška in civilna obramba), notranjevarnostne prvine (policija,
tožilstvo, obveščevalno-varnostne službe, carina, inšpekcijske službe in drugi organi
formalnega družbenega nadzora) in zaščitno-reševalne prvine (sistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami). Država se trudi dosegati svoje nacionalnovarnostne cilje,
ki izvirajo iz realnih ali iz zaznanih varnostnih izzivov, tveganj in groženj na eni strani, ter
političnih, gospodarskih, vojaških in drugih ambicij države na drugi strani. Doseganje teh
ciljev pa ne more potekati na vsak način in za vsako ceno, zato mora nacionalnovarnostni
sistem venomer dosegati predvsem dve kvaliteti – kredibilnost in legitimnost (Grizold,
1992, str. 84–87). Izpolniti funkcionalni in socialni imperativ1, ki ga v obliki zahtev in
pričakovanj pred nacionalnovarnostni sistem (še posebej pred obrambni podsistem)
postavlja družba, pomeni, da je nacionalnovarnostni sistem sposoben odvračati agresijo,
če pa do nje kljub temu pride, je sposoben nanjo učinkovito odgovoriti. Vzpostavitev
legitimnega sistema nacionalne varnosti je pomembna predvsem zaradi zaupanja
državljanov v sistem in njihove pripravljenosti, da bi se vanj vključili. Nacionalnovarnostni
sistem bo tako dolgoročno dejansko sposoben zagotavljati varnost, sicer pa se bo prelevil
v svoje nasprotje. Namesto dejavnika zagotavljanja varnosti in stabilnosti v družbi bo
lahko postal celo vir ogrožanja družbe in posameznikov. Zato je še toliko bolj potreben
konstanten in celovit nadzor nad subjekti nacionalnovarnostnega sistema, ki ga izvajajo
vse tri veje oblasti.
Upravljanje in vodenje sistema nacionalne varnosti izvajata Državni zbor in Vlada
Republike Slovenije. Državni zbor predstavlja politično (institucionalno) raven upravljanja
in vodenja sistema, pri čemer določa zakonske okvire in dolgoročne smernice razvoja
nacionalnovarnostne politike in sistema nacionalne varnosti ter s sprejemanjem državnega
proračuna omogoča materialne možnosti za uresničevanje politike. Nad področjem
nacionalne varnosti izvaja nadzor s pristojnimi delovnimi telesi. Vlada kot nosilka izvršilne
1

Funkcionalni imperativ izhaja iz nalog, za katere se pričakuje, da jih bo vojska izpolnila, posebej
ko gre za ogrožanje varnosti družbe. Socialni imperativ je sestavljen iz drugih, pogosto konfliktnih
zahtev, ki se postavljajo oboroženim silam kot rezultat ideologij, vrednot in kulturnih norm.
Funkcionalni imperativ se torej nanaša na neposredno zagotavljanje nacionalne varnosti, socialni
imperativ pa na vse ostale naloge in vloge vojaške organizacije v družbi.
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veje oblasti predstavlja politično-izvršilno raven upravljanja in vodenja sistema nacionalne
varnosti, usmerja in usklajuje izvajanje nacionalnovarnostne politike in delovanje sistema
nacionalne varnosti na vseh ravneh. Za delovanje obrambnega podsistema, podsistema
notranje varnosti in podsistema zaščite in reševanja sprejema politične, pravne,
organizacijske, finančne in druge ukrepe. V okviru Vlade deluje Svet za nacionalno
varnost, in sicer kot usklajevalni in posvetovalni organ za nacionalno varnost. Svet za
nacionalno varnost usklajuje nacionalnovarnostno politiko ter usmerja dejavnosti, ki se
izvajajo zaradi uresničevanja interesov in ciljev nacionalne varnosti.

2.2 SODNA VEJA OBLASTI
Sodobno državo običajno definiramo kot celotno družbeno skupnost na določenem
ozemlju, ki jo ureja državna organizacija. Država v širšem pomenu je sestavljena iz treh
temeljnih sestavin: ozemlja, prebivalstva in državne organizacije, ki hkrati pomeni tudi
definicijo države v ožjem pomenu in ki na prisilen način ureja življenje v državi oziroma
izvaja državno oblast. Državna organizacija in njeno delovanje sta pravno urejeni z
ustavo, zakoni in podzakonskimi akti. Organizirana je v različnih oblikah, ki se med seboj
razlikujejo glede na položaj državnih organov in odnosov med njimi. Ena izmed načinov
organiziranosti je oblika državne oblasti, ki nam pove, kakšna so razmerja med tremi
vejami oblasti: zakonodajno, izvršilno in sodno.
Danes prevladujoče načelo organizacije državne oblasti je načelo deljene oblasti ali tudi
načelo zavor in ravnovesja (checkes and balances); osnovno vodilo te deljene oblasti je
ločenost posameznih oblastnih funkcij. Temeljni pomen tega vodila je preprečevanje
zlorabe oblasti in služi uveljavitvi politične demokracije in svobode posameznika.
Načelo delitve oblasti je po svoje zelo enostavna, vsekakor pa ne balastna zadeva. Delitev
oblasti glede na naravo in značaj moči, ki se udejanja s posamezno vejo oblasti, omogoča
(v smislu moči) razumeti oblast najprej kot preplet dejanske in normativne moči. Dejanska
moč pri tem predstavlja sposobnost neposrednega poseganja v človekovo življenje in tudi
razpolaganje s fizično močjo države, normativna moč pa predstavlja predvsem sposobnost
postavljanja pravnih pravil. Najvišja oblika te moči je sposobnost postavljanja splošnih in
abstraktnih pravnih pravil najvišje veljave. Vendar ostane slednja v življenju brez izraza,
če se ta abstraktna pravila ne prevedejo v konkretni primer. Prav odločanje o tem, katero
pravilo velja v nekem življenjskem primeru, pa je značilnost sodne veje oblasti. Čeprav je
uporaba dejanske moči države najbolj neposredno zaznana, pa je vendarle bistveno
pomembnejša prav normativna moč. Najvišja stopnja normativne moči je seveda predana
zakonodajnemu telesu, a kot že povedano, je slednja omejena na bolj ali manj visoko
stopnjo splošnosti in abstraktnosti. Tretja veja oblasti, torej sodna veja, je izvorni nosilec
moči odločanja v konkretnih primerih in v končni fazi tudi tista, ki dokončno razreši neki
spor, pa naj bo ta med posamezniki ali posamezniki in državo samo. Šele sodišča so tista,
ki povedo, kaj zakon resnično »pravi« v nekem konkretnem življenjskem primeru, in zato
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nikakor ni nepravilna označba sodne veje oblasti kot »zakonodajalca za posamični primer«
(Jančar, 2008).
Sodno vejo oblasti predstavljajo sodišča; ta opravljajo sodno funkcijo. Pravosodje, ne pa
tudi sodne veje oblasti, poleg sodišč predstavljajo še državno tožilstvo, odvetništvo in
notariat. Sodni sistem v Sloveniji je sestavljen iz dveh vrst sodišč, splošnih in
specializiranih. Med splošnimi sodišči so za sojenje na prvi stopnji pristojna okrajna in
okrožna sodišča, pristojnost med njimi pa se deli glede na vsebino oziroma vrednost
posameznega spora. Na drugi stopnji, torej v primeru pritožbe na odločitev
prvostopenjskega sodišča, in v nekaterih drugih primerih odločajo višja sodišča, na vrhu
piramide splošnih sodišč pa stoji vrhovno sodišče, ki je najvišje sodišče v državi.
Specializirana sodišča delujejo le na svojih ožjih področjih. Prvostopenjska sodišča
odločajo v delovnih in socialnih sporih, nalogo pritožbenega organa pa opravlja delovno in
socialno sodišče v Ljubljani. Upravno sodišče predstavlja drugo obliko specializiranega
sodišča, njegova naloga pa je sodni nadzor nad delom državne uprave. Ustavno sodišče je
sicer povezano z rednimi sodišči, vendar ni njegov del. Glavni nalogi ustavnega sodišča
sta varstvo človekovih pravic ter varstvo ustavnosti in zakonitosti predpisov.
Posamezna sodišča imajo notranje organizacijske enote, in sicer se poleg skupnih služb
(kadrovska služba, tehnično vzdrževalna služba, finančno-računovodska služba, arhiv,
urad predsednika, sprejemna pisarna) organizacijske enote praviloma oblikujejo po
pravnih področjih. V okviru kazenskega pravnega področja sta tako oblikovana
preiskovalni in kazenski oddelek, v okviru civilnega pravnega področja pa pravdni oddelek,
oddelek za gospodarsko sodstvo, oddelek za družinsko sodstvo in služba za alternativno
reševanje sporov.
Sodni postopek vodi predsednik senata, ki je profesionalni sodnik, poleg katerega pa sta
še dva laika, sodnika porotnika. Pri odločanju imajo glasovi vseh treh članov senata enako
težo. Profesionalni sodnik lahko postane vsak slovenski državljan, ki je starejši od 30 let,
ima diplomo pravne fakultete in opravljen pravniški državni izpit, kandidat pa mora biti
tudi osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije. V slovenskem sistemu sodnike
voli državni zbor na predlog sodnega sveta. Sodniški mandat je po ustavi trajen, trajnost
pa je namenjena zagotavljanju trdnosti in neodvisnosti sodniške funkcije. Tako imenovani
»support« sodnikom predstavlja sodno osebje, to so uradniška delovna mesta in
strokovno-tehnična delovna mesta, ki po Zakonu o javnih uslužbencih sestavljajo javni
sektor.
Sodniki so v specifičnem položaju, saj kot politični akterji ne smejo odločati politično.
Temeljna razlika med sojenjem in političnim odločanjem je nepristranskost odločanja,
nepristranskost sodnega odločanja pa je zavarovana z neodvisnostjo sodnikov oziroma
sodišč kot institucionalno vrednoto. Organizacijska in funkcionalna neodvisnost sodstva
omogočata, da sodnik v okviru ustave in zakonov prosto presoja. Organizacijska
neodvisnost pomeni, da organi ene oblasti ne smejo izhajati iz organov druge oblasti ali
biti od njih postavljeni, temveč da ima vsak lastno, samostojno osnovno oblikovanje. Prav
10

tako noben organ ne sme biti politično odgovoren drugemu organu, kar pomeni, da noben
organ ne sme imeti možnosti odpoklicati oziroma razrešiti drug organ. Funkcionalna
neodvisnost pa pomeni, da je vsaka oblast oziroma organ pri svojem delovanju do konca
neodvisen in da noben organ ne sme imeti možnosti prevlade nad drugimi, vendar pa
lahko skupaj učinkovito izvajajo državno oblast le, če med seboj sodelujejo. Sodniki za
svoje delovanje ne potrebujejo podpore parlamenta. Državni zbor v njihovo delovanje
lahko poseže le, če sodnik pri opravljanju svoje funkcije krši Ustavo ali huje krši zakon.
Sodišče sicer pove, kaj je pravo in kaj je prav, ne more pa tudi ustvarjati prava.
Zakonodajna in izvršilna oblast vladata, sodna oblast pa zgolj interpretira, razlaga in
uporablja pravo, torej sodi in potemtakem rešuje tudi tisto, zaradi česar se »prepirata«
zakonodajna in izvršilna veja oblasti. Sodstvo vsakomur, ki za to prosi, zagotavlja sodno
varstvo; skrbi za pravni red v državi. Med osnovne naloge sodnega sistema sodi odločanje
o pravicah in dolžnostih državljanov v konkretnih primerih ter odločanje o obtožbah zoper
njih. Slovenska ustava zahteva, da so vsa sodišča nepristranska, neodvisna in
ustanovljena z zakonom, sodniki pa morajo odločati neodvisno in so vezani le na ustavo in
zakon.
Sodišča imajo svoje mesto, svoj položaj v sistemu nacionalne varnosti Republike
Slovenije. V podsistemu notranje varnosti na temelju medsebojnega sodelovanja z
drugimi državnimi organi in institucijami zagotavljajo večjo stopnjo notranje varnosti in
širijo vladavino prava in človekovih pravic. Sodišča kot nosilci dejanske moči neposredno
posegajo v človekovo življenje in razpolagajo s fizično močjo države. Ugotavljajo kršitve
pravnih norm in sankcionirajo te kršitve. Sodišča kot tretja veja oblasti pa potrebujejo tudi
ustrezno zagotavljanje varnosti pred grožnjami varnosti zaposlenih, zgradbe, predvsem pa
predmeta poslovanja. Pri varovanju tako pomembnih institucij, kot je sodišče, pa ne
moremo biti pozorni samo na (ne)realno zaznane vire ogrožanja, ampak moramo
pripraviti sistemske rešitve varovanja, nekakšne stand-by mehanizme, ki bodo
zagotavljali, da bo varnostni sistem deloval ne glede na varnostno situacijo. Zato je
potrebno predvideti različne možne dogodke in situacije, ki bi se lahko dogodili
neposredno ali posredno v zvezi s sodiščem, v sami stavbi ali okoli nje. In kot ugotavlja
Dobovšek, sodobne države tudi dejansko razpolagajo s prej omenjenimi stand-by
mehanizmi in jih, skladno s sistemsko teorijo, imenujejo nacionalnovarnostni sistem
(Dobovšek et al., 2009, str. 105). Tako so sodišča nosilci varovanja v podsistemu
nacionalno varnostnega sistema ter so hkrati subjekt in predmet varovanja
nacionalnovarnostnega sistema v Republiki Sloveniji.
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3 PRAVNA PODLAGA ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI NA
SODIŠČIH

3.1 VARNOST NA SODIŠČIH
Sodna veja oblasti deluje v relativno stabilnem varnostnem okolju, ki se dinamično
spreminja glede na vpliv različnih internih in eksternih varnostnih dejavnikov.
Nepredvidljivi varnostni pojavi, kot so anonimne najave podstavitve eksplozivnih teles,
grožnje sodnikom in sodnemu osebju ter drugi varnostni dogodki na sodiščih, lahko hitro
spremenijo varnostno okolje na sodiščih in s tem povzročajo nepredvidljivo materialno in
sodno škodo. Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju: ministrstvo) se je teh objektivnih
okoliščin zavedalo ob dodatnem dejstvu, da varnostna zagotovitev na sodiščih pred letom
2004 ni bila zadostna, saj na podlagi zbranih informacij in ocen ogroženosti, ki so jih
pripravili predsedniki sodišč, varnostnemu vprašanju ni bilo posvečene zadosti pozornosti.
V letih od 1999 do 2005 je bilo sicer kupljene nekaj varnostne opreme, ki ni zadostovala
niti za evidentirane potrebe, pred tem obdobjem pa investiranja v varnostno zagotovitev
sodišča skoraj ni bilo. Ministrstvo je v letih od 2005 do 2008 skupaj s predsedniki sodišč in
drugimi organi v državi intenzivno uvajalo varnostne ukrepe, in sicer da bi zagotavljali
optimalno stopnjo varnosti na slovenskih sodiščih. V ta namen so bila namenjena tudi
proračunska sredstva, ki so bila namensko porabljena za graditev učinkovitih varnostnih
sistemov po posameznih sodiščih. Vzporedno z uvedbo varnostnih ukrepov pa se je
izvajala tudi analiza posameznih deviantnih pojavov na sodiščih, tako da so bili uvedeni
varnostni ukrepi sorazmerni glede na ogroženost z upoštevanjem veljavnih varnostnih
standardov in načrtnim pristopom do vseh sodišč.
Varovanje sodišč je pogojeno s številnimi dejavniki, in sicer od:

splošne varnostne situacije, ki je odvisna od intenzivnosti virov ogrožanja na eni strani
in uspešnosti zoperstavljanja takšnim virom na drugi strani. Dobre varnostne situacije
tudi ne smemo enačiti z odsotnostjo virov ogrožanja. Določena država lahko namreč
zagotavlja visoko stopnjo varnosti tudi z angažiranjem (pre)velikih resursov za
zoperstavljanje virom ogrožanja, spet druga pa zgolj sprejme večjo mero varnostnega
tveganja;






stopnje razvitosti politične in varnostne kulture v družbi;
razmerja med potrebami in zmogljivostmi države;
izkušenj in tradicije pri varovanju sodišč;
interesov in pričakovanj sodišč do
normativno-pravnih okvirov, ki determinirajo vsebino in način varovanja državnih
ustanov.

Ravno normativno-pravni okvir, ki determinira vsebino in način varovanja sodišč, pa je
tudi eden glavnih razlogov in pokazateljev stihijske obravnave varnosti sodne veje oblasti
vse do leta 2004, ko je zagotavljanje reda in varnosti na sodiščih postalo zakonsko
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opredeljeno. Mnogi menijo, da je nenačrtovano in nekontrolirano varovanje sodišča trajalo
celo vse do leta 2006/2007, ko so šele konfliktne situacije, predvsem lažne najave
podtaknjenih eksplozivnih sredstev, pripomogle k reševanju problematike varnosti na
sodiščih.
Zakon o sodiščih
Vse do novele Zakona o sodiščih2 leta 2004 varnost sodne veje oblasti ni bila zakonsko
urejena, in to kljub zavesti, da ko govorimo o zagotavljanju varnosti na sodiščih, ne
moremo mimo dejstva, da je po eni strani potrebno zagotoviti ustrezno odprtost, tudi
fizično dostopnost ustanove, po drugi strani pa poskrbeti za učinkovito varovanje ne le
zaposlenih na sodiščih, temveč tudi strank in udeležencev v postopkih – državljanov
Republike Slovenije, varovati pa je potrebno tudi sam predmet poslovanja. Varnost sodišč
je bila »prepuščena« Sodnemu redu – podzakonskemu aktu, ki je zagotavljanje varnosti
sodnikov, sodnih oseb in udeležencev v postopkih, nemotenega poslovanja sodišč,
zavarovanja sodne zgradbe in podobno prepuščal organizaciji posameznega sodišča, in to
z obrazložitvijo, da na manjših sodiščih naloge varnostne službe lahko opravljajo vratarji
ali z razporedom dela določena sodna oseba (Ur. l. RS, št. 17/1995, 32. člen SR). Takšni
varnostniki nimajo točno določenih nalog in ne pooblastil in tudi niso usposobljeni, da bi
uporabljali druga sredstva ali ukrepe, ki jih uporablja policist ali druga pooblaščena oseba.
Sodni red je še določal, da morajo biti v vsaki razpravni dvorani, sodniškem kabinetu,
sodni pisarni in v vseh prostorih, v katerih se sprejemajo stranke, na nevidnem mestu
nameščene naprave (panik stikala), s katerimi je možno v primeru ogroženosti nemudoma
opozoriti varnostno službo sodišča ali policijo. Predsednik sodišča pa mora sprejeti sklep o
ugotovitvi stopnje ogroženosti. Navedeno predstavlja le teoretično rešitev, v praksi pa ne
more zagotoviti reda in varnosti na sodiščih.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih iz leta 2004 je bilo dodano
novo poglavje: Varnost na sodiščih, ki določa, da pogoje za organiziranje in delovanje
varnostne službe za zagotovitev varnosti sodnikov, drugih sodnih oseb, strank in
udeležencev v postopkih ter za zagotovitev nemotenega poslovanja sodišča, vzdrževanje
reda na sodiščih, varovanje sodnih zgradb, funkcionalnih zemljišč, parkirišč in drugih
objektov in opreme ter za varovanje premoženja določa Sodni red v skladu z zakonom, ki
ureja zasebno varovanje (ZS-D, 25. člen). Varnost oziroma zagotavljanje varnosti na
sodiščih je tako zakonsko opredeljena.
Sodni red
Spremembam in dopolnitvam Zakona o sodiščih glede varnosti na sodiščih žal ni sledila
sprememba podzakonskega akta. Peto poglavje Sodnega reda »Zavarovanje« in določba,
ki skrb za varnost prepušča predsednikom posameznih sodišč, vse do leta 2010 nista bila
deležna nikakršne pozornosti ministrstva. Kljub grožnjam varnosti in konfliktnim situacijam
s podtaknjenimi eksplozivnimi sredstvi v sodnih zgradbah do uskladitve Sodnega reda z
2

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-D), Uradni list RS, št. 73/2004.
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zakonom ni prišlo, kar pa ne pomeni, da Zakonu o sodiščih ni sledila praksa. Sodišča so
pri reševanju problema varnosti sledila Zakonu o zasebnem varovanju, ki ureja subjekte,
oblike in pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ljudi in premoženja,
obvezno organiziranje službe varovanja ter inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega
zakona.
S spremembo Sodnega reda v letu 2010 (Ur. l. RS, št. 22/2010, 32. člen SR) pa se na
sodiščih naloge varovanja izvajajo z izvajalci zasebnega varovanja, kot jih določa zakon, ki
ureja zasebno varovanje, in s pravosodnimi policisti, kot to določa zakon, ki ureja naloge
in pooblastila pravosodne varnostne policije (SR, 32. člen). Vodstvo posameznega
sodišča:

pripravi oceno ogroženosti, ki predstavlja krovni dokument celovitega varnostnega
sistema;

o ogrožanju varnosti oseb ali premoženja na sodišču nemudoma obvesti ministrstvo;

izdela letno poročilo o varnostnem poslovanju sodišč, ki vsebuje vse podatke o
varnostnem poslovanju sodišča, motenju poslovanja sodišča, varnostnih grožnjah in
drugih izrednih varnostnih dogodkih, ki vplivajo na oceno ogroženosti sodišča. Letno
poročilo se izdela do 15. februarja za preteklo koledarsko leto (SR, 37. člen).
Sodni red še določa, da se s hišnim redom sodne zgradbe med drugim določa, kdaj in
kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, kontrolo obiskovalcev ter
pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih
in varnostnih razlogov (SR, 33. člen).
Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč
Minister, pristojen za pravosodje, je na podlagi Zakona o sodiščih (ZS-UPB4, 73. b člen)
leta 2007 izdal Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč (v
nadaljevanju: pravilnik), s katerim določa varnostne standarde poslovanja sodišč, ki
zagotavljajo oblike in obseg varovanja ter stopnjo varnosti na sodiščih. Pravilnik je nujen
za sistemski pristop h graditvi varnostne arhitekture na slovenskih sodiščih, ki jo
predstavljajo sistemi tehničnega varovanja, oblike in obseg fizičnega varovanja, sodoben
informacijski sistem, varnostna kultura zaposlenih, vsebina varnostnih dokumentov in
izvedeni varnostni ukrepi.
Pri vzpostavitvi, posodobitvi oziroma nadgradnji varnostih sistemov in varnostnega
poslovanja sodišč pravilnik določa, da se uporabljajo uveljavljeni nacionalni varnostni
standardi, in sicer predvsem na področjih kakovosti, varnosti in zdravja pri delu,
tehničnega varovanja (videonadzor, nadzor pristopa, protivlomno varovanje, varnostni
nadzorni center, alarmni sistemi …), preventivno-operativnega varovanja, varovanja
podatkov in nosilcev podatkov, varovanja sodnega informacijskega sistema, kakovosti
varnostnih dokumentov, varnostne kulture sodnikov in sodnega osebja ter drugih
področjih, ki vplivajo na zagotavljanje varnosti. Standardi, ki so pomembni za varnost
sodišč, so na primer (Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč, 11.
člen):
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standard kakovosti ISO 9000:2000 (ISO 9001:2000, ISO 9004:2000);
ISO 10002:2004 – vodenje kakovosti – zadovoljstvo strank – navodila za reševanje
pritožb;
okoljski standard SIST EN ISO 14001 in EMAS;
standard varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001;
standardi tehničnega varovanja IEC EN;
standard varnostnih zahtev DIN 77200 – standard za ponudnike/izvajalce in drugi (več
v Pravilniku, Ur. l. RS, št. 41/2007).

Z vidika varnostne kulture zaposlenih na sodiščih je pomemben standard varnosti in
zdravja pri delu OHSAS 18001 (Occupational Health and Safetly Management System) kot
najpogosteje uporabljeno orodje za vzpostavitev, vzdrževanje in izboljšanje sistema
vodenja varnosti in zdravja pri delu. OHSAS 18001 je bil kot specifikacija prvič izdan leta
1999. Z leti uporabe so se pokazale potrebe po spremembah zahtev in njihovi uskladitvi s
tistimi, podanimi v standardu kakovosti ISO 9001:1000, še bolj pa s standardom ISO
14001:2004 (okoljski standard). Te spremembe sedaj združuje standard BS OHSAS
18001:2007. Vse organizacije doma in v tujini, ki so certificirane v skladu z zahtevami
OHSAS 18001:1999, morajo svoj sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu uskladiti z
zahtevami standarda BS OHSAS 18001:2007. V standardu so natančno podane zahteve
nekaterih ključnih elementov uspešnega vodenja varnosti in zdravja pri delu, kot so:
prepoznavanje nevarnosti in škodljivosti ob upoštevanju vedênja (obnašanja) in
sposobnosti zaposlenih, voditeljstvo, komunikacija, vključno s sodelovanjem in
posvetovanjem z zaposlenimi. Organizacija naj bi v skladu z zahtevami vse incidente
raziskala in analizirala z namenom prepoznavanja pomanjkljivosti oziroma potreb po
ukrepanju in izboljševanju.
Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč poleg varnostnih standardov
opredeljuje tudi oceno ogroženosti, ki je bistveni dokument, na katerem temeljijo ostali
dokumenti, ki urejajo notranje poslovanje sodišč ter red in varnost na sodiščih, fizično
varovanje, katerega obliko in obseg na podlagi ocene ogroženosti določi predsednik
sodišča, tehnični sistem varovanja, katerega bistvo je prav tako ocena ogroženosti, ter
alarmni menedžment na sodišču, ki pomeni popolno informatizacijo sodišč oziroma
informacijsko podprt varnostno-alarmni sistem. Gre za nadzor in upravljaje vseh oblik
varovanja in alarmiranja na sodišču ter koordinacijo pri izvajanju varnostno-operativnih
ukrepov.
Zakon o zasebnem varovanju
Področje zasebnega varovanja zagotovo sodi v skupino dejavnosti s tako imenovano
varnostno komponento, o katerih mora država premisliti, ali bo za takšno dejavnost
poskrbela sama ali pa jo bo delno ali kar v celoti prepustila zasebni ponudbi. Tako kot
institucije, ki jih država vzpostavlja, da bi sebi in svojim državljanom zagotavljala kar
najvišjo stopnjo varnosti v najširšem pomenu besede, tako tudi subjekti, ki se ukvarjajo z
zasebnim varovanjem, poizkušajo doseči isti cilj, le da so pri svojem delovanju mnogo bolj
selektivni. Ker opravljajo storitve le za tistega, ki jih plačuje, imajo temu primerno manjše
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število odjemalcev, ki se jim lahko zato bolj posvetijo in svoje delo opravijo bolje, kot to
lahko stori država. Država se tega seveda zaveda, zato vso nadstandardno varnost
prepušča civilni iniciativi in trgu varnostnih storitev. Teoretično gledano bi tako lahko
govorili o dveh popolnoma ločenih varnostnih sistemih: »državnem« in »zasebnem«. Toda
država s svojimi zakoni ne le da omogoča nadstandardno ponudbo varnosti s strani
zasebnega varovanja (s čimer pristaja na konkurenco), ampak v določenih primerih (ki naj
bi bili zanjo in celotno družbeno skupnost vitalnega interesa) celo zapoveduje izredno
visoke varnostne standarde. Država v nekaterih primerih določenim subjektom z
zakonodajo nalaga takšne obveznosti, da njihova izpolnitev zabrisuje mejo med prej
omenjenim »zasebnim« in »državnim« in postavlja vprašanje o (ne)umestitvi,
(ne)vključitvi zasebnih varnostnih družb in podjetnikov v nacionalnovarnostni sistem
Republike Slovenije (Sotlar, 1997, str. 312).
Na sodiščih se naloge varovanja izvajajo z izvajalci zasebnega varovanja, kot jih določa
Zakon o zasebnem varovanj, ki ureja subjekte, oblike in pogoje za opravljanje dejavnosti
zasebnega varovanja ljudi in premoženja, ki ga ne zagotavlja država. Gre za pridobitno
gospodarsko dejavnost, ki jo opravljajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja. Zasebno
varovanje kot dejavnost se lahko opravlja v naslednjih oblikah (ZZasV, 5. člen):

varovanje oseb,

varovanje ljudi in premoženja,

prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk,

varovanje javnih zbiranj,

upravljanje z varnostno-nadzornim centrom,

načrtovanje varnostih sistemov,

izvajanje sistemov tehničnega varovanja.
Uporaba ukrepov mora biti sorazmerna z zakonitim ciljem njihove uporabe. Pri izvedbi
ukrepov nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju.
Varnostnik sme ukrepati samo na način, da z najmanjšimi škodljivimi posledicami doseže
izvršitev naloge (ZZasV, 44. člen).
Zasebne varnostne službe varujejo številne objekte državne in javne uprave, celó
ministrstvo za notranje zadeve. V tujini zasebni varnostniki varujejo tudi vojašnice in
vojaška skladišča, strokovnjaki pri nas pa priznavajo, da slovenska zasebna varnostna
skupnost za take naloge z zdajšnjo mentaliteto minimalnega vložka in maksimalnega
dobička še ni dovolj zrela. Koncept parlamenta ali vlade, ki ga varujejo varnostniki, katerih
stanovski kolegi po lokalih s pestmi obdelujejo bolj ali manj nedolžne obiskovalce, se zdi
za marsikoga skregana z zdravo pametjo, a odgovorni za varovanje sodniške
infrastrukture na ministrstvu za pravosodje so mnenja, da je zasebno varovanje sestavni
del državne in javne uprave in bo tudi ostalo. Prvič, ker je cenejše, in drugič, ker je
usposobljene policiste mogoče uporabiti za bolj zahtevne naloge, kot so nočni obhodi ali
posedanje v recepciji. Res pa je, da bodo naše zasebne varnostne agencije morale več
vlagati v človeške vire.
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Zgoraj navedeni dokumenti pa še zdaleč ne predstavljajo celotne pravne podlage, ki jo
mora varnostno osebje in uporabniki objekta upoštevati pri zavarovanju integritete sodnih
postopkov in zagotavljanju kontinuitete pri delovanju sodišč3. Javnosti je treba zagotoviti,
da je vladavina prava zavarovana, da se razvijejo strategije, ki zagotavljajo varovanje
sodnih arhivov in informatiziranih podatkov, da se vzpostavijo alternativne komunikacije
tudi v primeru katastrofe. Sodišča naj razumejo potrebo po varnosti pred novimi
grožnjami, ki vključujejo bioterorizem in računalniški terorizem, ter nenazadnje potrebo po
tesnem sodelovanju s tistimi, ki določajo politiko in upravljajo z varnostnimi zadevami v
vseh vejah oblasti.
Koncept varnosti ne sme biti osredinjen predvsem na naloge varnostnih služb ali tehnični
pregled ob vstopu v sodno zgradbo in arhitekturne rešitve glede varnostnih vidikov;
moderni koncept varnosti se osredinja tudi na varovanje zdravja in varnosti uporabnikov
prostorov sodišč ter tudi zagotavljanje nemotenega funkcioniranja sodišč in poteka sodnih
postopkov v primeru večjih naravnih in drugih katastrof. Zaradi tega mora varnost na
sodiščih delovati kot kritična odgovornost sodnikov in direktorjev sodišč, ki morajo
delovati v partnerstvu z drugimi institucijami, ki so zadolžene za zagotavljanje varnosti.
Koncept varnosti na sodiščih po novem vsebuje odgovornost za zagotavljanje kontinuitete
pri delovanju sodišč, kar je povezano z nalogami vodilnih na sodiščih.

3.2 VARNOST V SODNIH DVORANAH
O oceni potrebnih posebnih varnostnih ukrepov, zlasti v povezavi s sodnimi postopki,
odloča predsednik sodišča v okviru svojih pristojnosti na podlagi lastnega preudarka ali na
predlog sodnika, ki mu je zadeva dodeljena. Vsak sodnik je glede na konkretni sodni
postopek dolžan preučiti zadostnost varnostnih ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti in
varnosti ostalih udeležencev v postopku. Sodniki so varnostni menedžerji v razpravnih
dvoranah in (so)kreirajo ustrezno varnostno okolje. Sodnik posameznik je dolžan
zagotoviti red na obravnavi ter tudi poskrbeti za varnost sodnega osebja, strank in drugih
udeležencev postopka.
Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB4, 301. člen) in tudi Zakon o pravdnem postopku
(ZPP-UPB3, 294. člen) nalagata sodniku posamezniku dolžnost, da skrbi za red v sodni
dvorani in za dostojanstvo sodišča. V ta namen lahko sodnik že na samem začetku glavne
obravnave opozori vse navzoče, naj se dostojno obnašajo in naj ne ovirajo dela sodišča.
3

Nekaj primerov dokumentacije, ki zadeva varnost objekta: Zakon o tajnih podatkih, Zakon o
varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uredba o varovanju
tajnih podatkov, Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko-informacijskih sistemih,
Pravilnik o požarnem varovanju, Pravilnik o požarnem redu, Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Zakon o varstvu okolja, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uredba o
obveznem organiziranju službe varovanja, Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika, Pravilnik o
ravnanju ob izrednih dogodkih in drugo.
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V kazenskem postopku lahko sodnik po potrebi odredi osebno preiskavo tistih, ki so
navzoči na glavni obravnavi, prav tako pa sme odrediti, da se iz sodne dvorane odstranijo
vsi, ki so kot poslušalci navzoči na glavni obravnavi, če se z ukrepi, ki jih določa Zakon o
kazenskem postopku za vzdrževanje reda, ne more zagotoviti neoviran potek glavne
obravnave.
Zakon o kazenskem postopku glede vzdrževanja reda v sodni dvorani določa, da sodnik
obtoženca, zagovornika, oškodovanca, zakonitega zastopnika, pooblaščenca, pričo,
izvedenca, tolmača ali koga drugega, ki je navzoč na glavni obravnavi in moti red ali se ne
pokori ukazom sodnika posameznika glede vzdrževanja reda, opomni. Če opomin ne
zaleže, sme sodnik odrediti, naj se obtoženec odstrani iz sodne dvorane; zagovornika,
oškodovanca, zakonitega zastopnika, pričo, izvedenca ali drugega navzočega na glavni
obravnavi pa sme ne le odstraniti, marveč tudi kaznovati z denarno kaznijo (ZKP-UPB4,
78. člen).
Če obtoženec med glavno obravnavo v zasedanju stori kaznivo dejanje, lahko sodnik
posameznik razširi po obtožbi upravičenega tožilca glavno obravnavo tudi na to dejanje
(ZKP-UPB4, 345. člen).
Prodanovič (2003, str. 60) pri tem ugotavlja, da obdolženega oziroma obtoženega »de
lege lata«4 zaradi njegovih disciplinskih ravnanj ne doleti praktično nobena sankcija.
Zaradi nedopustnega vedenja je lahko le odstranjen iz sodne dvorane, medtem ko so vsi
drugi udeleženci lahko kaznovani izključno le z denarno kaznijo. Obdolženec oziroma
obtoženec je celo v privilegiranem položaju, saj oškodovanca in priče lahko poleg izrečene
kazni doleti tudi posledica storitve kaznivega dejanja zaradi morebitnega krivega pričanja.
Obdolženec oziroma obtoženec pa lahko dejanje prizna ali ga zanika, pa zato ne bo trpel
nobenih pravnih posledic.
Po Zakonu o pravdnem postopku smejo biti na javni glavni obravnavi navzoče le
polnoletne osebe. Sodišče oziroma sodnik posameznik lahko izključi javnost, in sicer ne
glede na načelo javnosti civilnega postopka, če to terjajo koristi javnega reda ali razlogi
morale oziroma če se z ukrepi za vzdrževanje reda, ki so določeni v tem zakonu, ne more
zagotoviti neoviranega poteka obravnave (ZPP-UPB3, 294. člen).
Zakon o pravdnem postopku v 304. členu določno postavlja: če kdo, ki se udeležuje
postopka, ali kdo, ki je kot poslušalec navzoč pri obravnavi, žali sodišče ali druge
udeležence v postopku, ovira delo ali se ne pokori ukazom sodnika posameznika glede
vzdrževanja reda, ga sme sodnik odstraniti iz sodne dvorane ali kaznovati z denarno
kaznijo, lahko pa ga odstrani in hkrati kaznuje z denarno kaznijo. Zakon o pravdnem
postopku grozi s kaznijo procesnim subjektom (intervenientom), če ti in njihovi zakoniti
zastopniki ter pooblaščenci z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki je v nasprotju z

4

De lege lata – »po veljavnem pravu (zakonu)«.
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dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem, zlorabljajo pravice, ki jih imajo po tem zakonu.
Sodišče jim lahko izreče denarno kazen ali druge ukrepe.
Poleg sodnika pa za red in varnost v sodnih dvoranah (lahko) skrbijo tudi varnostniki iz
zasebnih varnostnih služb, ki so prvenstveno zadolženi za zagotavljanje varnosti celotnega
sodišča. Varnostnik bo red in varnost v sodni dvorani zagotavljal na podlagi predhodnega
predloga (opozorila, zahtevka) sodnika posameznika, ki je na podlagi preučitve sodne
zadeve, ki jo obravnava, prišel do ugotovitve potencialnega obstoja grožnje varnosti. V
primeru, ko so na obravnavo privedeni priporniki v spremstvu sodne policije (pazniki
Zavoda za izvrševanje kazenskih sankcij), za red in varnost v sodni dvorani skrbijo tudi
slednji.
V vseh sodnih dvoranah so nameščena tudi panik stikala, s katerimi je možno v primeru
ogroženosti nemudoma opozoriti varnostno službo sodišča.
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4 VARNOST

4.1 POJEM VARNOSTI
Eden od problemov, ki je imanentna prvina življenja posameznika in družbene skupnosti
od davne preteklosti do danes in čigar razumevanja zahteva celovit pristop, je varnost
(Grizold, 1992, str. 62). Varnost z razvojem globalnega ekonomskega in družbenega
okolja postaja globalni problem, kar pa pomeni, da kolektivna varnost na ravni nacionalne
države ne zagotavlja več aktivne varnosti v globalnem okolju in na ravni posameznika.
Razvija se nov koncept varnosti, v katerem imata osrednjo vlogo posameznik in globalno
okolje.
Razvojno gledano je varnost vgrajena kot biološki mehanizem, kot težnja organizma po
obstoju, kot prilagajanje organizma na ogrožajoče vplive okolja. Biološko5 je varnost pogoj
za delovanje osnovnih življenjskih funkcij (sprejemanje hrane, reprodukcija vrste in
podobno) in je tako vzgib za razvoj, zavestno dejanje, da bi se stanje varnosti zmeraj
znova vzpostavilo (Grizold, 1992, str. 63). Varnost je pogoj za razvoj kogar koli ali
česar koli. Brez nje ni pričakovati napredka, saj je varnost med najpomembnejšimi
vrednotami in omogoča uresničevanje večine drugih vrednot, zaradi česar jo
problematizirajo tudi druge družbene znanosti.
Maslow je z analizo posameznikovega vedenja postavil hierarhično lestvico: na prvem
mestu so fiziološke potrebe, tem sledijo potrebe po varnosti, asociaciji, samospoštovanju,
samoaktualizaciji in ustvarjanju. Višja stopnja potreb na lestvici je izvor motivacije in
prizadevanj, če so zadovoljene potrebe na neposredno nižji stopnji. Iz zgornje lestvice
sledi, da je varnost za posameznika dobrina, in sicer tako pomembna, da sledi
neposredno potrebi po zadovoljevanju temeljnih fizioloških potreb. Brez zadovoljitve
fizioloških potreb življenje posameznika sploh ni možno. Skupaj z drugo stopnjo na lestvici
dobrin pa ti temeljni dobrini v celotnem spektru predstavljata še posebej opredeljivi
dvojček, ki ju razlikuje od ostalih. Na eni strani sta medsebojno enosmerno soodvisni:
brez potrebne varnosti je tudi zadovoljevanje fizioloških potreb lahko povsem
onemogočeno. Obe skupaj pa se od vseh ostalih razlikujeta po stopnji nujnost: brez
zadovoljitve ostalih potreb je fiziološko mogoče preživeti (čeprav ostaja odprto vprašanje
preživetja na stopnji človečnosti in ne zgolj animalnosti), brez zadovoljitve teh dveh
osnovnih potreb pa sploh ne (Bučar, 1997, str. 3).
Pod pojmom varnost razumemo vrsto različnih vidikov človeškega obstoja in delovanja v
družbi in naravi. Varnost lahko opredelimo kot stanje, v katerem je zagotovljen
uravnotežen fizični, duhovni in duševni ter gmotni obstoj posameznika in družbene
5

Vsa živa bitja imajo ustrezne mehanizme, ki omogočajo zaščito integritete individuuma in
reprodukcijo vrste. Njihovo obnašanje je v veliki meri odvisno od motivacijskega in čustvenega
stanja.
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skupnosti v razmerju do drugih posameznikov, družbenih skupnosti in narave (Grizold,
1999, str. 23). Takšno razumevanje varnosti pomeni, da je ena izmed najbolj osnovnih in
najpomembnejših vrednot, na kateri človeštvo gradi svoja individualna in kolektivna
življenja. Je visoko postavljen ideal, h kateremu težijo vse družbe.
Edmonds (v: Jelušič, 1997, str. 70) za varnost pravi, da je nejasen in večpomenski
koncept, ki ga običajno štejemo med temeljne družbene vrednote, hkrati pa gre pri tem
konceptu za okoliščine, v katerih so zagotovljene oziroma zaščitene vse temeljne
družbene vrednote. Varnost je torej mogoče opredeliti kot sredstvo za doseg nekega cilja
ali pa kot cilj sam.
Sotlar (1997, str. 312) varnost opredeli z vidika posameznika kot eno samo in nedeljivo
dobrino, potrebo in vrednoto, ki je sicer največkrat abstraktna kategorija in se
materializira predvsem v percepciji ogroženosti posameznika in družbene skupnosti.
Verjetno se zaradi tega tudi pojavljajo različna razumevanja varnosti, od tistih, ki
izpostavljajo zgolj njeno fizično komponento, pa do tistih, ki na varnost gledajo celovito in
jo povezujejo s celo paleto dejavnikov, ki vplivajo na kakovost življenja in na razvoj
posameznika, družbene skupnosti in države.
Pečar (2000, str. 105–106) opozarja, da posameznik žrtvuje del svoje zasebnosti in
svobode zaradi varnosti, in sicer zaradi varnosti posameznika in skupin, v katerih deluje,
in tudi varnosti države, ki mu jo praviloma zagotavlja v omejenem obsegu. Varnost je
dinamična družbena kategorija, zato si je potrebno nenehno prizadevati doseči njeno
ustrezno raven. Varnost je po Pečarju stanje, v katerem se subjekt počuti neogroženega,
brezskrbnega, ko mu ne preti nevarnost, ne takšna ne drugačna. Je pa pri tem potrebno
upoštevati ugotovitev, da je varnost mnogokrat le subjektivno počutje, ki je lahko tudi
zmotno.
Stajić (v: Hartman, 2007, str. 11−12) Pečarjevi opredelitvi varnosti dodaja, da varnost ni
samo odsotnost ogrožanja (konflikta), temveč prisotnost pravic, morale in kulture.
Mogoče je (teoretično) živeti v sredini brez konfliktov, pravic, ideologije, izobraževanja in
morale, vendar takega stanja ni mogoče opredeliti kot varnega v sodobnem pojmovanju.
Da bi lahko rekli, da smo varnejši, ni dovolj odsotnost nekoga ali nečesa, kar nas ogroža,
temveč moramo živeti v družbi, polni pravic, morale in kulture, torej v družbi, ki stalno
izboljšuje svoje vrednosti. Varnost moramo torej razumeti kot pogoj obstoja in razvoja
države, družbe, nacije, ljudi in živega sveta na planetu. Pomembna je ugotovitev, da
varnost sama po sebi ne ustvarja ničesar (še posebej ne materialnih dobrin), temveč
samo omogoča mnogo (življenje, svobodo, zdravje in tako dalje) pa tudi ustvarjanje
materialnih dobrin.
Varnost je pojem in družbeni fenomen, ki se nanaša na vse entitete, torej na posameznika
in na vse organizacijske oblike združevanja in povezovanja na kateri koli ravni, v katere se
posameznik vključuje. Končni porabnik, subjekt in objekt varnosti, je človek posameznik,
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možni subjekti in objekti varnosti pa so tudi organizacije človekovega združevanja in
povezovanj.
Celostnejšo opredelitev varnosti sta podala Anžič in Klopčič (2000, str. 113), in sicer je
varnost imanentna strukturna prvina družbe, ki zajema stanje oziroma določeno lastnost
stanja in tudi dejavnost oziroma sistem. Varnost je družbena in politična vrednota, ki
označuje okvir socialne in politične skupnosti, hkrati pa omogoča obstoj družbene
reprodukcije, notranji red in mir, razvoj notranje ureditve ter zagotovitev običajnih
procesov diferenciacije in integracije znotraj družbe in države.
Varnost je vrednota, h kateri težijo posamezniki in družbene skupnosti, in je dobrina, ki je
v postmodernih družbah tudi vse bolj ogrožena. Varnost je že zdavnaj izgubila pretežno
fizično komponento, čeprav drži, da je fizično preživetje pogoj za implementacijo
kakršne koli druge varnosti. Toda sodobni viri ogrožanja izpostavljajo socialno,
ekonomsko, duhovno in duševno komponento posameznikove varnosti. Varnost ni ena
sama. Obsega precej področij, ki jih lahko vrednotimo odvisno od zahtev po prav določeni
varnosti, ki je toliko pomembna, da pomeni temelj za uresničevanje nekaterih drugih
potreb. Tako poznamo biološko in pravno varnost, osebno, javno ali državno varnost,
premoženjsko, prometno in požarno varnost, zasebno, socialno, skupinsko, družbeno in še
bi lahko naštevali. V današnjem času varnost postaja blago, ki ga je mogoče kupiti na
trgu, kar posledično pomeni, da čeprav je občutje negotovosti razširjeno, pa nikakor ni
enakomerno porazdeljeno po družbenem »tkivu« in ne moremo govoriti o družbenem
problemu oziroma o nekem stanju, ki prizadeva družbo v celoti ali vse njene člane v enaki
meri. Takšen razvoj je po mnenju Kanduča (2000, str. 7) politično problematičen, saj je
ključna značilnost moderne države prav v »obljubi«, da svojim državljanom omogoči čim
večjo varnost, in sicer ne le v varnosti v negativnem pogledu, to je varstva pred
»kriminalno« viktimizacijo (kaznivimi dejanji), ampak varnost v pozitivnem pogledu, to je
»efektivno« uživanje vseh temeljnih človekovih pravic in svoboščin oziroma polno(pravno)
državljanstvo (na primer ekonomsko, politično, kulturno in socialno).
Varnost kot pravna kategorija
Varnost je vrednota posameznikov in tudi družbe in države. Če sprejmemo trditev, da je
varnost dobrina, potem kaže sprejeti tudi dejstvo, da ta dobrina zahteva posebno pravno
ureditev.
Posameznik živi v družbi in zadovoljevanje potreb je tako glede proizvodnje kot
razdeljevanja potrebnih dobrin družbeno ter odvisno od sodelovanja v družbi in gre za
vprašanje, kako urejati medsebojne odnose v tem sodelovanju. Varnost je družbeno
relevantna samo kot odnos med ljudmi in je zato tipično pravna kategorija. Človek je kot
bitje ogrožen od zunanjega sveta in je za zavarovanje pred silami okolja navezan na
sodelovanje z drugimi. Zavarovanje je lahko predmet različnih tehnoloških področij, ki
narekujejo različne vrste dejavnosti glede na različne izvore nevarnosti. Tu gre večinoma
za pogodbene pravice in obveznosti, ki izhajajo iz obligacijskega prava. Zunanje okolje kot
izvor nevarnosti za človeka pa ni samo naravno, je tudi družbeno. Posamezni družbeni
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segmenti, organizacije ali posamezniki so lahko izvor ogrožanja, in sicer človekove telesne
in duhovne integritete, ki ga kvalificira kot samostojno osebnost, poleg tega pa tudi
ogrožanja sredstev, ki mu omogočajo neposredno ali posredno zadovoljevanje njegovih
potreb po vsej hierarhični skali. Tu pa ne gre več samo za pogodbene odnose v okviru
civilnega prava, ampak za varstvo družbene ureditve, ki narekuje določeno ravnanje vsem
članom družbe, da se sploh omogoči preživetje družbe kot celote in s tem tudi slehernega
posameznika. Zavarovanje temeljnih pogojev za življenje posameznika je v funkciji
preživetja družbe. In nasprotno. Gre za področje javnega, predvsem ustavnega prava.
Ustavnopravno zavarovanje človekovih pravic je lahko le normativno: država z grožnjo
represije vpliva na zavest in pripravljenost državljanov, da bodo ravnali v skladu s pravno
normo. Dejanska represija zoper kršilce večinoma ne učinkuje v smer vzpostavitve
prvotnega stanja, ki je bilo s kršitvijo porušeno; v bistvu gre za sporočilo državljanom, da
država zahteva absolutno spoštovanje svojih norm in da bo tako ukrepala tudi v bodoče.
Tako zavarovanje pa je sorazmerno učinkovito (čeprav popolnoma nikoli) samo v
sorazmerno enostavno organizirani in zato tudi lahko pregledni družbi, predvsem pa
družbi, ki je ne pretresajo razhajanja v temeljnih pogledih na notranjo ureditev in
razdeljevanje dobrin, v družbi brez hudih notranjih konfliktov. Resnično zagotavljanje
pravne varnosti družbe je seveda le v odpravljanju njene notranje konfliktnosti, v
doseganju soglasja o temeljnih družbenih vrednotah, o sprejemanju družbene ureditve
kot ustrezne, primerne in pravične s strani pretežne večine prebivalcev. Družba enostavno
ni sposobna zagotoviti potrebne pravne varnosti in sploh svojega obstoja, če ne doseže
tolikšne stopnje notranjega soglasja, da postanejo kršitve pravnega reda resnično izjeme,
kršitev človekovih temeljnih pravic pa izrazito asocialno dejanje. Družba sploh lahko
učinkovito funkcionira samo v položaju, ko je kršitev njenih norm resnično izjema, ne pa
skoraj enakovredno pravilo (po Bučarju, 1997, str. 4–5).
Varnost kot specifično področje odnosov med ljudmi je v svojem najpomembnejšem delu
pokrita z normami ustavnega prava in sodi na področje javnega prava, v podrejenem delu
pa tudi na področje civilnega.

4.2 GROŽNJE VARNOSTI IN VARNOSTNA TVEGANJA
4.2.1 Grožnje varnosti
Ločiti je treba med grožnjami varnosti in ogrožanjem varnosti. Ogrožanje varnosti
referenčnega objekta6 je stanje, v katerem ni zagotovljen njegov obstoj in uravnotežen
razvoj, grožnja varnosti pa je pojav, ki lahko povzroči tako stanje. Grožnja varnosti še ni
dogodek, je le okoliščina ali pogoj, da se dogodek zgodi. Ko se grožnja varnosti uresniči
(zgodi), govorimo o nevarnosti, ki v tem trenutku obstaja za referenčne objekte (Prezelj,
2001, str. 138–139).
6

Referenčni objekt varnosti je tisti objekt, ki je v konkretnem primeru ogrožen in ki mu je bolj ali
manj potrebno zagotavljati varnost.
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S koncem obdobja hladne vojne so dotedanje grožnje varnosti nadomestila nova
varnostna tveganja in asimetrične varnostne grožnje, ki porajajo različne vidike
občutljivosti in ranljivosti družbe, države ter posledično zmanjšujejo njihovo varnost. Če je
včasih vse temeljilo na vojaških virih ogrožanja, danes vse bolj vidno vlogo dobivajo
nevojaški viri ogrožanja, ki so medsebojno mednarodno povezani, odvisni in delujejo na
vseh ravneh družbenega življenja, torej na politični, ekonomski, vojaški, gospodarski
ravni, na ravni notranje varnosti in podobno. Dokaj poenostavljeno vojaško-politično
razumevanje pojava varnosti družbe, države in mednarodne skupnosti so nadomestili širši
pristopi, ki jim je skupno, da varnost referenčnega objekta označujejo kot stanje in
dejavnost, ki se izražata ne samo na vojaškem, ampak tudi na gospodarskem, socialnem,
okoljskem, političnem, zdravstvenem, humanitarnem in kulturnem področju. Značilnost
sodobnih varnostnih groženj je njihova nadnacionalna narava, zato je za odzivanje nanje
zelo pomembno sodelovanje držav, družb in posameznikov. S širitvijo pojma varnosti od
tradicionalističnega k netradicionalističnemu pa ni bilo zaznanih samo več nevojaških
groženj varnosti, povečalo se je tudi število referenčnih objektov varnosti. Države, družbe
in posamezniki so vsakodnevno izpostavljeni različnim vplivom, ki jih bolj ali manj
ogrožajo in predstavljajo latentno tveganje za njihovo fizično, psihično, duhovno,
materialno ali drugačno varnost.
Danes lahko oblike ogrožanja v grobem razdelimo v tri skupine (Dobovšek et al., 2009,
str. 105): vojaška ogrožanja (predvsem v vojnem stanju), notranjevarnostna ogrožanja
(kriminal, terorizem, drugi moteči dogodki) in ogrožanja s strani naravnih in drugih nesreč
(ekološke nesreče, poplava, požar, potres).
Broder (2000, str. 7) definira naslednje oblike ogrožanja: naravne katastrofe (potresi,
poplave, tornadi, plazovi …), industrijske nesreče (eksplozije, kemična izlitja, požari,
tehnološke okvare, delovne nesreče …), civilni dogodki (bombne grožnje, sabotaže,
izgredi, stavke, nemiri, demonstracije …), terorizem, kriminalna dejanja (vlomi, ropi,
industrijsko vohunjenje, ugrabitve, kraje, trgovanje z orožjem, drogami in ljudmi …),
interesni konflikti (zlorabe informacij, poslovne goljufije …) in nuklearne nesreče.
Tudi Jelušičeva (2002, str. 618) ugotavlja, da se varnostni interesi sodobnih družb vse bolj
selijo na področje nevojaških groženj, na soočenje z naravnimi katastrofami, ekološkimi
grožnjami, hkrati pa so tudi vojaške grožnje vse bolj nedržavne narave. Varnostni interes
je še vedno povezan z obstojem vojaške sile, toda teroristične grožnje in vodenje novih
vojn zahtevajo nove varnostne mehanizme. Danes se zastavlja vprašanje, kako se
zoperstaviti kompleksnosti teroristične grožnje, ki ima vojaške, ekonomske, socialne,
informacijske, mafijske, ekološke in kriminalne vidike? V prihodnje v povezovalne
mehanizme Evrope ne bodo sodili le diplomatski, politični, finančni in vojaški mehanizmi,
temveč celota vseh varnostnih mehanizmov vsake države članice, prav tako pa tudi celota
obstoječih transnacionalnih varnostnih organizacij.
Vsekakor pa se moramo zavedati, da je varnost posledica percepcije človeštva. Odločitev
o tem, kaj varnost je, temelji na subjektivnih prvinah, kot so politika, morala, ideologija in
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podobno. Že Aristotel je v Metafiziki opozarjal na neujemanje med resnico, izgledom
resnice in njenim zaznavanjem (Prezelj, 2001, str. 127). Izpostavil je tudi nesmiselnost
trditve, da je res le tisto, kar zaznavamo, saj se prej ali slej utegne zgoditi nekaj, česar
nismo pričakovali. V tem smislu realne grožnje varnosti niso nujno tudi zaznane grožnje
varnosti, prav tako pa tudi realno varnostno stanje izbranega referenčnega objekta
(posameznika, družbe, države, mednarodne skupnosti in tako dalje) ne ustrezajo nujno
njegovi zaznani varnosti. Ena izmed mnogih posledic prikazane kognitivne dileme je v
tem, da dosedanja teoretična in empirična preučevanja pojava varnosti in ogrožanja
varnosti odražajo neenotno razumevanje teh pojavov.
Grožnje varnosti moram razumeti v kontekstu razmerja do varnosti. Wolfers (v: Prezelj,
2001, str. 130) poudarja, da je razmerje deterministično v obe smeri: razumevanje
varnosti referenčnega objekta vpliva na identificiranje groženj varnosti tega objekta in
nasprotno. Brez ogrožanja varnosti pojem varnosti sploh ne bi bil spoznaven in torej ne bi
obstajal. Sam koncept varnosti je torej mogoče opredeliti z njegovim nasprotjem, in če je
relacija med grožnjami varnosti in varnostjo premosorazmerno nasprotna, potem lahko
opredelimo varnost izbranega referenčnega objekta kot zaznano ali realno stanje njegove
neogroženosti. Varnost v objektivnem smislu predstavlja mero za odsotnost groženj
pridobljenim vrednotam, v subjektivnem smislu pa pomeni odsotnost strahu, da bodo te
vrednote napadene. Ogrožanje varnosti je kakršno koli stanje, v katerem ni zagotovljen
fizični, duhovni in duševni ter gmotni obstoj posameznika, države, družbe in celotne
mednarodne skupnosti.
Viri ogrožanja dostikrat delujejo nekako abstraktno in oddaljeno, saj nam ne povedo, v
kolikšni meri je njihovo delovanje (grožnja) res realno, v kolikšni meri je rezultat zaznave
strokovne ali laične javnosti. Za zaznavo sta pomembni intenzivnost in časovna
opredeljenost določene varnostne grožnje, kar pa pomeni, da v primeru, da ti pogoji niso
izpolnjeni, tudi potencialni viri ogrožanja s strani države, družbe in posameznika niso
pravilno ovrednoteni, kar zmanjšuje možnost pravočasne vzpostavitve ustreznih
varnostnih mehanizmov in instrumentov za njihovo zoperstavljanje. Sodobni pojem
varnosti danes presega klasični »fizično-represivni« kontekst. Tako se zaradi različnega
zaznavanja ogrožanja in nevarnosti tudi sama varnost pojavlja v različnih pojavnih oblikah
(na primer v obliki potrebe, vrednote, dobrine, blaga …), sodobnega posameznika pa v
resnici niti ne ogroža toliko kriminaliteta kot pa različne oblike »strukturnega nasilja«
(Dobovšek et al., 2009, str. 102–104). Zaznava in ovrednotenje različnih virov in vrst
ogrožanja je zapleteno, zahtevno in nehvaležno opravilo in poteka na različnih ravneh –
individualni, skupinski, strokovni, institucionalni in ne nazadnje tudi na ravni političnih elit.
Če si laična javnost lahko dovoli, da napačno zazna in oceni vire ogrožanja, je dosti bolj
nevarno, če se to zgodi subjektom nacionalnovarnostnega sistema (policija, vojska,
obveščevalno-varnostne službe), strokovni javnosti (raziskovalni inštituti, univerze) in
tistim, ki odločajo o varnostni politiki – vladi in parlamentu. Zato morajo politične elite, ki
oblikujejo izvršno in zakonodajno oblast, prevzeti še prav posebno odgovornost na tem
področju, kajti po mnenju Dobovška le pravilno zaznani in razumljeni viri ogrožanja vodijo
v oblikovanje ustrezne in konsistentne politike ter odločitev, ki jih morajo zatem udejanjiti
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subjekti varnostnega sistema. Predvsem pa elite področja varnosti ne smejo izrabiti za
svoje interese.
Za vzpostavitev ravnovesja varnosti in groženj mora torej država vzpostaviti stanje, v
katerem bo s svojimi organi vsem svojim državljanom zagotovila minimalni standard
osebne varnosti in varnostne razmere za njihovo delo.

4.2.2 Varnostna tveganja
Sodobna družba je družba negotovosti in tveganj, saj že vsaka znanstvena in tehnološka
inovacija s seboj prinese določena tveganja in nevarnosti. V današnjem času bi bilo zelo
težko kaj pridobiti in doseči brez neke stopnje tveganja, zato posamezniki, družbe in
države težijo k temu, da se ne bi izogibali tveganjem, iz katerih lahko pridobijo marsikaj
koristnega. Seveda pa tveganje in s tem nova razvojna stopnja s seboj ne prinašata samo
pozitivnih sprememb, ampak tudi nove grožnje varnosti sodobne družbe. Potrebno je
ravnotežje med izogibanjem in sprejemanjem tveganja, ki je sestavni del človekovega
življenja.
Varnostno tveganje je odraz ogroženosti in pomanjkljivih ali nezadostnih varnostnih
ukrepov, kar posledično pomeni možnost izgube, škode ali poškodbe. Varnostno tveganje
v številskem smislu predstavlja verjetnost, da se bo grožnja varnosti sprožila7 (prešla iz
latentne v manifestno fazo oziroma v nevarnost), v opisno-razvojnem smislu pa se
varnostno tveganje povezuje z negativnimi posledicami razvoja modernih industrijskih
družb in zavestnih odločitev. V tem smislu je tveganje ključ do napredka, uresničevanje
ciljev, blagostanja ali pa tudi pogube. O varnostnih tveganjih lahko govorimo pri analizi
ogrožanja varnosti le v kontekstu obeh opisanih pomenov (Prezelj, 2001, str. 138–139).
Z vidika organizacije mora vsaka organizacija imeti, poleg vodstvenih in poslovnih
sposobnosti, tudi sposobnost upravljanja z varnostnimi tveganji. Vršec, Mil. (2008, str.
3067) pravi, da se »bistvo upravljanja z varnostnimi tveganji vidi v tem, da se s tovrstno
menedžersko metodo, ki pomeni znanje, sposobnost, pogum in prodornost menedžmenta,
da so v procesu upravljanja in vodenja neprestano organizacijsko pripravljeni, preventivno
7

Grožnja je nujen pogoj, da smo izpostavljeni nevarnosti, ne pa tudi zadosten, da se nam kaj
pripeti. Nevarnost je opredeljena kot dogodek oziroma izid, za katerega obstaja določena
verjetnost, da se bo pripetil. Verjetnost nevarnosti pa je tveganje, ki mu je subjekt izpostavljen. V
analizi tveganja je torej potrebno izračunati, kolikšna je verjetnost, da se nevarnost uresniči
(verjetnost nevarnosti = tveganje), če se ji izpostavimo s tveganim vedenjem. To pomeni, da ima
nevarnost status dogodka in je statistično izmerljiva, grožnja pa še ni dogodek, je le okoliščina ali
pogoj, da se dogodek zgodi. Ko se grožnja uresniči, je tveganje 100-odstotno, zato se grožnja
izenači z nevarnostjo, ker je predpogoj nevarnosti pripeljal do samega dogodka nevarnosti. Obstoj
teroristične organizacije v določeni državi (grožnja) je predpogoj za izvajanje terorističnih
aktivnosti, ki povzročajo civilne žrtve (nevarnost), vendar pa to še ne pomeni, da bo vsak civilist
žrtev takega napada (tveganje – verjetnost).
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in represivno obvlada preteče nevarnosti, grožnje, tveganja in krizne situacije. To pomeni,
da je za izboljševanje poslovnega in varnostnega položaja organizacije nujno z risk
menedžmentom preučevati vse vrste in stopnje ogroženosti, vsa pomembna in manj
pomembna poslovna, varnostna tveganja ter učinkovitost obstoječih varnostnih
mehanizmov«.
Ključnega pomena je sistematično in organizirano obvladovanje varnostnih tveganj
oziroma načrtno obvladovanje tveganj, kar pomeni znanje, sposobnost in ravnanje
vodstva organizacije, da z določenimi metodami in tehnikami doseže najugodnejše
razmerje med ravnijo prevzetega tveganja in doseganjem zastavljenega cilja. Manj
pridobljenih podatkov in informacij, pomanjkanje vodstvenih sposobnosti in znanja
posledično pomenijo tudi večje tveganje oziroma negotovosti za uspešno delovanje
organizacije. Kdaj, koliko in za kaj tvegati, so vprašanja, na katera mora vodstvo
organizacije vedno znati odgovoriti oziroma razpolagati z rešitvijo.
Za upravljanje z varnostnimi tveganji se lahko uporabi model za presojo poslovnih in
varnostnih tveganj, čigar elementi so naslednji (Vršec, 2008, str. 3061–3074):

prepoznavanje tveganj: obsega zaznavanje tveganj in tudi njihovo prepoznavanje
oziroma identifikacijo. Pri zaznavanju gre za zavest posameznika ali skupnosti o
obstoju tveganja za organizacijo, ki ga lahko povzroči prav ranljivost šibkih točk
oziroma ogroženost organizacije. Prepoznavanje je nadaljnji korak, kjer se že poskuša
definirati položaj oziroma področje ali okolje, od koder prihaja tveganje – lahko je to
človek, industrijsko okolje, informacijsko-komunikacijsko ali pa naravno okolje. Prav
zaznava in prepoznavanje tveganj sta tista začetna koraka, ki povzročita izvedbo
preventivnih aktivnosti in v nadaljevanju tudi reakcijo vodstva organizacije na
posamezno ogrožanje;

analiza tveganj: pomeni smiselno nadaljevanje prvega elementa in je namenjena
izvedbi analitičnega dela prejšnjega elementa. Zaznana in prepoznana tveganja se z
analitičnimi orodji razvrstijo glede na okolje in določi se začetna ocena tveganja glede
na možne posledice. V tem koraku se tudi vrednotijo obstoječi ukrepi in sredstva za
obvladovanje tveganj glede na analizirana tveganja ter pripravljajo predlogi za
izboljšanje ukrepov in sredstev oziroma predlogi za uvedbo novih ukrepov in sredstev,
če gre za popolnoma novo vrsto tveganja;

ocenjevanje tveganj: element, ki razvrsti tveganja na lestvici tveganosti od najnižje do
najvišje stopnje ter določi mejna področja tveganosti, kjer tveganje lahko pomeni
hazardiranje (»vse ali nič«), kjer je tveganje predmet zavarovanja (zelo visoka
tveganja) ali pa gre za tveganje, ki ga vodstvo organizacije relativno lahko obvladuje
(zelo nizka do visoka tveganja);

kontrola tveganj: element, v katerem se ocenjena tveganja poskušajo zmanjšati ali
izločiti, nekaterim tveganjem pa se poskuša preprosto izogniti. Pri izvedbi kontrole
tveganja je v veliko pomoč element analize tveganja, vendar pod pogojem, da je
izveden v skladu z vnaprej pripravljeno metodologijo in ustreznim analitičnim orodjem.
Iz dobro pripravljene analize tveganja je relativno lahko izločiti »hazardiranja«, določiti
tveganja, ki so ocenjena kot zelo visoka in predstavljajo osnovo za zavarovanje,
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medtem ko tveganja, ki so ocenjena kot zelo nizko do visoko in so relativno lahko
obvladljiva, postanejo predmet posameznih vodstvenih procesov. V tem koraku se
pripravljajo in tudi praktično izvajajo ukrepi in aktivnosti za zmanjševanje tveganja. Pri
sami izvedbi teh aktivnosti je še posebej pomembna izmenjava informacij;
obveščanje o tveganjih: element, ki je namenjen predvsem obveščanju notranje in
zunanje (strokovne) javnosti o tveganjih. Smisel obveščanja ni toliko obveščanje
okoliškega prebivalstva oziroma državljanov, ampak predvsem obveščanje
medsebojno povezanih organizacij o vseh vrstah zaznanih tveganj ter tudi o izvedenih
aktivnostih, povezanih z analiziranimi tveganji; v primeru sodišč je to pristojno
ministrstvo;
zavarovanje tveganj: je zadnji element presoje varnostnega tveganja in je v osnovi
namenjen izravnavi zaznanih in prepoznavnih tveganj. Gre za sklepanje
zavarovalniških poslov, pri katerih zavarovalnica po principu recipročnosti zavaruje
požarne, kriminalne, ekološke in druge vrste tveganj. Višina zavarovalne premije je
seveda odvisna od stopnje tveganosti, od posamezne zavarovalnice pa je tudi odvisno,
ali bo tvegala z zavarovanjem oziroma se bo v primeru sklenitve zavarovanja tveganja
zavarovala s pozavarovanjem.

Model za presojo varnostnega tveganja predstavlja ciklični proces, ki mora zagotavljati
neprekinjenost, pravočasnosti in celovitost vseh elementov, ki zagotavljajo učinkovito
upravljanje vodstva organizacije z varnostnimi tveganji.
Ciklični proces kriznega upravljanja navaja tudi Podbregar (2007, str. 6): pripravljenost –
opozarjanje – odzivnost – pokrizne dejavnosti – rekonstrukcija – preventiva in ublažitev
posledic. Tudi tu je osnova zaznavanje oziroma zavedanje, da lahko pride do določenega
izrednega varnostnega dogodka; iz tega izhajajo pripravljenost na ta dogodek ter ukrepi
kontrole, obvladovanje in nadaljnje preprečevanje morebitnih posledic. Pri tem ne smemo
pozabiti na možne napake – precenjevanje oziroma podcenjevanje tveganj, zato se, da bi
se temu izognili, poudarja sistemski in sistematični pristop pri izvajanju procesov znotraj
organizacije.
Upravljanje z varnostnimi tveganji je ena od sodobnih funkcij, s katero se bo moralo
vodstvo organizacij vedno bolj soočati in jo vključevati v vodstvene procese, če bodo želeli
zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje organizacije.
Grožnjam varnosti v življenju in razvoju sodobne družbe pripisujemo negativno vlogo,
vendar pa lahko domnevamo, da imajo manjše in neudejanjene grožnje varnosti
marsikdaj celo pozitivno vlogo. Lahko povečuje kohezivnost, trdoživost, kompetitivnost,
konkurenčnost konkretne družbe ali posameznika. Skupna zaznavanja groženj varnosti so
sestavni del človekovega razvoja in obstoja, saj igrajo pomembno vlogo pri preoblikovanju
družbenih identitet, vrednot in mednarodnih povezav.
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5 VARNOSTNA FUNKCIJA KOT ENA OD ORGANIZACIJSKIH
FUNKCIJ

5.1 PREDSTAVITEV VARNOSTNE FUNKCIJE
Varnostna funkcija v organizaciji je dejavnost in delovanje, ki se ukvarja z reševanjem
varnostnih vprašanj in organiziranjem varnostnih rešitev. Del varnostnih rešitev ponuja
država z zakonodajo, del rešitev pa si mora organizacija poiskati sama, izhajajoč iz lastne
analize in ocene ogroženosti in tveganj. Iz navedenega izhaja, da je del varovanja
organizacije zakonska obveza, kar lahko poimenujemo minimalni standard varovanja8,
preostali del varovanja pa je ekonomsko-poslovne narave, s katerim si organizacija
izboljša varnostne rešitve ter učinkovitejše obvladovanje poslovnih in varnostnih tveganj.
Govorimo lahko o zagotavljanju varnostnega nadstandardna, kar pomeni, da organizacija
naroči izdelavo varnostnega elaborata, na osnovi katerega vzpostavi celovit sistem
varovanja in optimalni portfelj zavarovalnih polic. Gre za vzpostavitev tako imenovanega
integralnega varnostnega sistema organizacije, kar je bistvo varnostne funkcije kot ene od
obveznih in prepletajočih organizacijskih funkcij, ki ima povezave z vsemi ostalimi
organizacijskimi funkcijami. Varnostna funkcija je relativno samostojna organizacijska
funkcija, ki z varnostno politiko, primernim varnostnim konceptom in s celovitim
varnostnim sistemom obvladuje varovanje in zaščito zgradb, območij, lastnine,
premoženja, zaposlenih, poslovnih partnerjev, strank, obiskovalcev in organizacije
(podjetja) kot celote (Vršec, Mir., 2003, str. 1).
Varnostna funkcija je v razvitih gospodarstvih izredno dobro razvita, kajti poleg klasičnih
vrednot varovanja in zaščite zajema tudi varovanje industrijske in intelektualne lastnine,
prepoznavanje industrijskega vohunjenja, obvladovanje konkurence (benchmarking) in
drugo. Pri sodobni varnostni funkciji ne gre samo za organiziranje fizičnega in tehničnega
varovanja oseb in premoženja, temveč tudi za ekonomsko, poslovno in menedžersko
naravnana področja.
Henry Fayol je že leta 1916 navedel, da je osnovni namen varnostne funkcije v
organizaciji varovanje lastnine, premoženja in ljudi, pri čemer gre za varstvo pri delu,
požarno varstvo, zaščito pred sabotažami, zaščito poslovnih skrivnosti in drugih vrednot.
Torej je smiselno ter ekonomsko in poslovno koristno v organizacijske sisteme uvajati
varnostno funkcijo (slika 2), in sicer kot prepletajočo organizacijsko funkcijo, ki prispeva k
organizaciji reda, poslovni etiki in poslovnim rezultatom organizacije.

8

Zadovoljiv standard varovanja organizacije je upoštevanje zakonodaje (minimalni standard) in
uvedba fizično-tehničnega varovanja na podlagi ocene ogroženosti in tveganj. Optimalni standard
varovanja pa je vzpostavitev integralnega varnostnega sistema, predstavljenega v nadaljevanju.
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Slika 2: Varnostna funkcija kot prepletajoča organizacijska funkcija
LOGISTIČNA
FUNKCIJA
RAZVOJNA IN
PROIZVODNO TEHNIČNA
FUNKCIJA

KADROVSKA
FUNKCIJA
VARNOSTNA
FUNKCIJA

KOMERCIALNA
FUNKCIJA

INFORMACIJSKA
FUNKCIJA
RAČUNOVODSKA
FUNKCIJA

FINANČNA
FUNKCIJA

Vir: Vršec, Mir. (2003, str. 3).
Po mnenju Ivanka le redki avtorji razlikujejo funkcijo varovanja kot posebno funkcijo, ker
menijo, da so naloge, povezane z varstvom premoženja in ljudi, vezane na vse faze
poslovnega procesa in na vse funkcije v organizaciji, zato bi jih lahko razporedili po drugih
funkcijah. Zaradi posebnosti nalog s področja varovanja in naraščajočega pomena vseh
oblik varstva ljudi in premoženja, obrambnih priprav in samozaščite ter drugih varnostnih
nalog, ki so jih organizacije dolžne izvajati, pa je vendarle primerno, da varstvene posle
strnemo v posebno varstveno funkcijo. Varstvena funkcija je sinteza z varstvom ljudi in
premoženja medsebojno povezanih in odvisnih del in nalog, ki jih opravljajo za to
usposobljeni nosilci v posebnem funkcionalnem procesu. Varstvena funkcija je
najpogosteje organizirana kot posebna organizacijska enota v okviru širše organizacijske
zasnove za kadre in splošna opravila (Ivanko, 2004, str. 79).
Pomen varnostne funkcije izhaja iz operativnih poslovno-varnostnih ciljev (Vršec, Mir.,
2006, str. 23):

zagotovitev nemotenega izvajanja primarnih poslovnih delovnih procesov;

preprečevanje škod in izgub z omejitvijo nepooblaščenega dostopa oseb do prostorov,
poslovnih skrivnosti, dokumentacije, arhiva in podobno;

zagotovitev splošne varnosti in varnosti osebnega premoženja zaposlenih ter s tem
izboljšanje njihovega zadovoljstva in pripadnosti organizaciji;

vzpostavitev logistične podpore za posredovanje v primeru delovnih, naravnih in
drugih nesreč (izredni dogodki);

znižanje zavarovalnih premij naročnika zaradi znižanja posameznih varnostnih tveganj.
Varnostna funkcija je potrebna in koristna za obstoj, delovanje in razvoj organizacije.
Zakonsko, kar predstavlja minimalni standard varovanja, so urejeni: požarno in ekološko
varstvo, varnost in zdravje pri delu, zaščita poslovnih skrivnosti, zaščita intelektualne
lastnine, civilna zaščita in specifične dejavnosti, ki jih urejajo varnosti standardi.
Zakonodaja z navedenih področij od vodstva organizacij terja, da ta področja uredijo z
notranjimi akti, načrti in s sistemom varovanja. Fizično-tehnično varovanje, pristopna
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kontrola, obvladovanje notranjih škodljivih dogodkov, registracija delovne prisotnosti,
zaščita računalniškega omrežja, zavarovanje premoženja in drugo je praviloma
prepuščeno odločitvi organizacij, da si na podlagi ocene ogroženosti in na podlagi presoje
obstoječih varnostnih rešitev organizirajo optimalni in celoviti sistem varovanja. To lahko
storijo v celoti v lastni režiji ali pa na trgu varnostnih storitev poiščejo kakovostno
varnostno podjetje, ki bo usposobljeno za pogodbeni prevzem določenih varnostnih
rešitev.

5.1.1 Varnostna politika
Vršec, Mir. (2003, str. 3) varnostno politiko razume kot posebno politiko, ki usmerja
organizacijo v profesionalno varovanje lastnine, oseb, premoženja in znanja organizacije.
Profesionalnost varovanja je rezultat ustvarjalnega varnostnega vedênja vodstva
organizacije in vseh zaposlenih. Varnostno vedenje obsega ukrepe organizacije proti
kvarnim vplivom iz zunanjega in notranjega okolja.
Varnostna politika je sestavni del poslovne politike organizacije, je tisti del, ki organizira in
vodi varovanje organizacije, potreben pa je poslovno-varnostni menedžment. Najvišje
vodstvo so kot ustvarjalci varnostne politike tudi usmerjevalci organiziranosti varnostnega
sistema in kazalci kulture organizacije, pri čemer najdejo svoje mesto tudi pisana in
nepisana pravila obnašanja vseh zaposlenih. Menedžment (najvišje vodstvo) odločilno
soustvarja kulturo, in sicer ne z verbalnimi stališči, temveč z resničnim ravnanjem in
zgledom. O celoviti kulturi organizacije pa lahko govorimo le, če ima organizacija vanjo
vtkano tudi varnostno kulturo ter kakovost varovanja in zaščite. Zlasti menedžment mora
povzročiti, da bo kakovost varnostnih mehanizmov postala del kulture organizacije in
nekaj povsem običajnega.
Z varnostno politiko so opredeljeni tudi cilji varovanja organizacije. Glavni cilj je
preprečevanje nastanka škodnih dogodkov, škod in izgub ter dvigovanje kulture
organizacije. Vendar pa visoka varnost zahteva tudi visoke stroške varovanja in zaščite,
zato je nujno, da se pri uvajanju integralnega varnostnega sistema poslovno-varnostni
menedžment vpraša vsaj dvoje: prvič, koliko sredstev se splača vlagati v varnostni sistem;
in drugič, kako se lotiti krepitve organizacijske in varnostne kulture ter poslovne etike
vseh zaposlenih (Vršec, Mir., 2003, str. 4).
Vodstvo sodišča mora tako resno pristopiti k pripravi celovite varnostne politike sodišča, ki
bo zagotavljala pripravljenost ob morebitnih izrednih dogodkih ter se uspešno zoperstavila
vsem grožnjam. Vodilni morajo razmišljati o takšnem oblikovanju in razvoju organizacijske
strukture, ki ustreza edinstvenim organizacijskim potrebam, to pa pomeni tudi
vključevanje varnostnih mehanizmov oziroma subjektov zagotavljanja varnosti v
organizacijski shemi. Organizacijska struktura in komunikacijski sistem sodišč mora biti
oblikovan na način, da je varnostna dejavnost lahko proaktivna in usmerjena k reševanju
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problemov. V tabeli (tabela 1) so predstavljeni elementi, ki bi morali biti zajeti v
dokumentaciji varnostnega projektiranja v organizacijah.
Tabela 1: Opis elementov v procesu določanja varnostne politike organizacije
Element

Opis

Varnostno področje

Opredelitev vseh objektov, na katere se nanašajo varnostne politike
in jih je mogoče razvrstiti glede na različne kriterije: geografske, po
vsebini, po odgovornosti ali odgovornosti posameznih menedžerjev.

Varnostni cilj

Izjava o zaželenih rezultatih ali varnostnih namenih, ki morajo biti
doseženi s pomočjo nadzorstvenih aktivnosti.

Varnostni subjekti

Uporabniki, upravljavci ali odgovorne osebe, ki imajo menedžerske
odgovornosti. Varnostni subjekti zagotavljajo doseganje varnostnih
ciljev. Varnostni subjekti dostopajo do varnostnih ciljev z metodami,
opisanih v postopkih za doseganje varnostnih ciljev.

Lastniki virov

Subjekt, ki ima v lasti vire ali pa je odgovoren zanje; z njimi lahko
dosežemo želene cilje.

Deležnik virov

Subjekt, ki ima legitimen interes za pravilno delovanje/uporabo virov.

Klasifikacija virov

Opis virov, nujno potrebnih za doseganje poslovnih rezultatov.

Varnostni cilji

Viri ali izvajalci storitev.

Varnostne omejitve

Omejitve znotraj sistema, ki lahko vplivajo na izvajanje varnostnih
postopkov (na primer čas, akter izvajanja …).

Zunanje omejitve

Zunanje omejitve, ki jih je treba upoštevati pri varnostnem dizajnu
(na primer zakonodaja).

Varnostno nadziranje

Varnostni mehanizem, s pomočjo katerega dosegamo varnostne cilje

Pravila

Specifikacija aktivnosti, ki morajo biti izvedene in jih ponavadi
povezujemo z varnostnimi in zunanjimi omejitvami.

Grožnja
Upravljavska struktura

Dejanje ali dogodek, ki bi lahko škodil poslovnemu procesu.
Natančno opisana pravila, sestavljena z opredelitvijo vlog, odnosov in
drugih potrebnih relacij v menedžerski strukturi.

Vloge in odgovornosti

Vloge in določitev odgovornosti se nanašajo na natančne opise
postopkov znotraj posameznega poslovnega subjekta in se vežejo na
posameznega menedžerja, analitika ali drug varnostni subjekt.

Vir: Tsoumas in Tryffonas v: Lobnikar in Sotlar (2006, str. 17–18).
Za zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti organizacije je med drugim pomembna
sposobnost natančno opredeliti varnostna tveganja. Potrebno jih je identificirati in
opredeliti način aktivnosti v zvezi z njihovim upravljanjem, saj lahko drugače ogrozijo
samo organizacijo. Strateška integriranost varnostnega sistema v organizacijsko
arhitekturo je tako ključnega pomena, pri čemer morajo imeti subjekti izvajanja varnostne
politike v organizaciji dostop do virov in struktur odločanja. Varnostni sistem pa mora
intenzivno sodelovati tudi z varnostnim sistemom izven organizacije.
Varnostna politika je dokument, ki ga sprejme poslovodstvo, vsebuje pa varnostni
koncept, varnostne cilje in varnostno strategijo. Je samostojni dokument, ki je sestavni
del celovite poslovne politike in razvojne strategije organizacije. Varnostna strategija
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pomeni dolgoročno usmeritev v delovanju in razvoju vzpostavljene integralne varnosti, ki
mora izhajati iz varnostnega koncepta in varnostne politike organizacije kot celote.

5.1.2 Varnostni koncept
Varnostni koncept je rezultat ustrezne varnostne politike in odnos do izvajanja varnostne
funkcije. Varnostni koncept predstavlja zamisel, osnutek, načrt oziroma celovit pogled na
organizacijo in na način delovanja vseh dejavnikov in struktur v organizaciji, ki se
neposredno ali posredno ukvarjajo z varnostjo. Varnostni koncept je ključni instrument
vodenja varnostne politike.
V varnostnem konceptu organizacije se daje prednost preprečevalnim ukrepom in
ukrepom obvladovanja položaja in razvoja, kar meri na doseganje optimalnega varovanja
in zavarovanja. Najprej je varnostni koncept ogledalo varnostne miselnosti vodstva,
menedžmenta in strokovnjakov za varnost, nato pa še barometer stroškov in koristi
varnostnih rešitev.
Varnostni koncept urejene organizacije zajema (Vršec, Mir., 2003, str. 4):

sklep organa upravljanja, da varnostni sistem organizacije temelji na pravnih
podlagah, varnostni oceni, notranjih aktih in standardih celovitega varovanja;

odločitev poslovno-varnostnega menedžmenta o tem, kaj bo organizacija varovala z
lastno službo varovanja in katere oblike varovanja bo poverila zunanjemu
pogodbenemu izvajalcu;

izdelavo varnostnega elaborata, ki bo predstavil posnetek stanja – varnostno oceno,
racionalno oceno med fizičnim in tehničnim varovanjem, varnostnim režimom in
finančno konstrukcijo varnostnega sistema;

izdelavo notranjih aktov (pravilnikov, pravil in navodil), ki urejajo fizično in tehnično
varovanje, požarno varovanje, varnost in zdravje pri delu, ekološko varnost,
informacijsko in računalniško varnost, varnost zaupnih podatkov, zaščito in reševanje
ter varnostni režim na območju in v zgradbi organizacije;

osveščenost odgovornih v organizaciji, da ima kakovost varovanja prednost pred
ceno;

vzpostavitev obvladovanja nevarnosti, ogroženosti in tveganj z metodo risk
menedžment in z zavarovanjem;

postavitev jasne odgovornosti za varnost organizacije.
Bistvo obstoja, delovanja in razvoja sodišča je notranja integriteta, to je notranja
organizacijska urejenost in preglednost delovanja in tudi poslovanja, urejen informacijsko-komunikacijski sistem, jasne pristojnosti in odgovornosti in uvajanje sistema kakovosti po
standardih ISO 9000:2000. V tako zasnovanem sistemu poslovanja obstajajo večje
možnosti za uvajanje varnostne kot organizacijske funkcije.
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5.1.3 Menedžerji varovanja
Eno ključnih vprašanj vodenja varnostne politike in varnostnega sistema je, kako se
profesionalno lotiti obvladovanja dejanskih, potencialnih in prikritih nevarnosti in tveganj v
organizacijah. Sodobna organizacija skuša aktivno obvladati svoj (ne)varnostni položaj in
zagotavljati raven varnosti in zavarovanja oseb, premoženja in znanja z menedžmentom
tveganj (risk menedžment), ki pomeni obvladovanje ogroženosti in tveganj. Risk
menedžment je pogosti spremljevalec upravljanja in vodenja organizacije zlasti na ravni
najvišjega vodstva in se mora neprestano spopadati z notranjimi in zunanjimi nevarnostmi
ter grožnjami in tveganji. Gre za zavedanje celotnega poslovodstva in širšega vodstva
organizacije, da so varnostni mehanizmi sestavni del organizacijskih funkcij, v okviru
katerih je nujno tudi obvladovanje nevarnosti in tveganj.
Krizni menedžment je oblika dela poslovodstva, ki pride v poštev ob razreševanju
incidentnih oziroma kriznih situacij, ki so posledica določenih izrednih dogodkov.
Varnostni menedžment oziroma poslovno-varnostni menedžment se v organizaciji
profesionalno ukvarja z varovanjem, zaščito in civilno obrambo ter z zavarovanjem. Gre za
odgovorno vodstveno in strokovno osebo – varnostnega menedžerja, ki operativno vodi
varnostni sistem in varnostno službo, mora obvladati vodenje varnostnega osebja, poznati
ranljive in kritične točke v delovnih, poslovnih in logističnih procesih ter hkrati obvladati
dinamično organiziranje in vodenje celotnega varnostnega sistema lastne organizacije. V
prvi vrsti je organizacijsko in menedžersko opravilo tudi nadzor nad zakonitostjo in
kakovostjo dela pogodbeno najetega varnostnega podjetja, kar terja določeno znanje in
veščine. V tistih organizacijah, ki nimajo izobraženega, usposobljenega in prodornega
poslovno-varnostnega menedžmenta in ki imajo šibak varnostni sistem, nizko raven
zavarovalne in varnostne kulture ter vodstvo, ki nima posluha za opozorilne, kontrolne in
varnostne mehanizme, imajo lahko hude težave z obvladovanjem mnogoterih nevarnosti
in tveganj.
Dela in naloge varnostnega menedžerja so močno odvisne od organiziranja same
varnostne službe:

varnostna služba z lastnimi varnostniki;

varnostna služba s pogodbeno najetimi varnostniki;

varnostna služba s pogodbeno najetimi varnostniki, ki jih vodi varnostni menedžer
naročnika;

varnostna služba lastnih in pogodbeno najetih varnostnikov.
Organizacija lahko za varovanje poskrbi tako, da ustanovi lastno službo varovanja, lahko
pa najame strokovno organizacijo, ki se z varovanjem ukvarja na pridobitniški način.
Zakon o sodiščih določa, da se varnost na sodiščih organizira v skladu z zakonom, ki ureja
zasebno varovanje, in ker zasebno varnostno podjetje poda svojo ponudbo glede na
izražene potrebe naročnika, upoštevaje normative in standarde, je zelo pomembno, da je
na sodišču nekdo, ki se lahko s ponudniki storitev strokovno pogovarja in išče maksimalno
34

razmerje med kvaliteto in ceno storitev. Na sodiščih to vlogo večinoma prevzame
predsednik sodišča oziroma direktor, ni pa za to določen tako imenovani varnostni
menedžer, čigar glavna naloga bi bila skrb za organizacijo varovanja sodišč.

5.1.4 Varnostna služba s pogodbeno najetimi varnostniki
Varnostna služba s pogodbeno najetimi varnostniki pomeni področje varovanja brez nove
organizacijske enote, kajti vsa področja varovanja se na podlagi pogodbe prenesejo na
zunanje izvajalce. Organizaciji ostanejo koordinacija, organizacija in nadzor nad izvajalci
ter nad delovanjem integralnega varnostnega sistema. Na prvi pogled je varianta
varnostne službe zelo prijazna, kajti dobi se občutek, da so za varnost odgovorni
pogodbeni izvajalci, ne pa odgovorne osebe pri naročniku, v resnici pa je ta možnost zelo
tvegana, kajti če zatajijo funkcije koordinacije, organizacije in nadzora, se izgubi pregled
na izvajalci varovanja, s tem pa tudi nad integralnim varnostnim sistemom. Poleg tega
varianta ne dviguje kaj dosti organizacijske in varnostne kulture zaposlenih. Prednosti in
slabosti varovanja s pogodbeno najetimi varnostniki so prikazane v tabeli (tabela 2).
Tabela 2: Prednosti in slabosti varovanja s pogodbeno najetimi varnostniki
Prednosti

Slabosti

Pogodbeni izvajalec že ima varnostnike z
licenco in potrebna sredstva za izvajanje
storitev.

Pogodbeni izvajalci ne morejo obvladati
celotnega varnostnega sistema pri naročniku,
ker premalo poznajo varnostno politiko,
notranje akte ter ranljive točke v temeljnih in
podpornih procesih.

Naročnik lahko kupi varnost oziroma
varnostnike po nizki, konkurenčni ceni.

Nizka in nestabilna plača.

Naročnik lahko pogodbenemu izvajalcu postavi
pogoje, zahteve in želje ter diktira ceno.

Slabi pogoji dela.

Varnostniki imajo licence in zakonske
kompetence za ukrepanje.

Varnostna podjetja premalo vlagajo v razvoj.

Možnost pridobitve certifikata kakovosti
(vendar se pri tem ne ugotavlja kakovosti
izvajanja pogodbenih storitev pri porabnikih).

Šibko poznavanje ogroženosti in varnostnih
tveganj pri naročniku varnostnih storitev.

Delovne oziroma varnostne izkušnje
pogodbenih varnostnikov.

Varnostniki imajo premalo strokovnega znanja
za zahtevnejše (specifične) varnostne naloge.

Pogodbeni izvajalec lahko ponudi in izvaja tudi
druge varnostne storitve, kot so storitve
tehničnega varovanja in druge.
Možnost, da določena zavarovalnica nudi
popuste pri zavarovalni premiji, če porabnik
varnostnih in zavarovalnih storitev izpolni
zavarovalniške pogoje varovanja.
Ukrepanje zoper osebje je lahko profesionalno
in neobremenjeno z družinskimi in podobnimi

Premalo poudarka se daje kakovosti izvajanja
storitev.
Poglavitni interes pogodbeno najetega
varovanja je dobičkonosnost posla.

Šibak inšpekcijski nadzor nad zasebnim
varovanjem in šibak notranji nadzor nad
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Prednosti
ovirami.

Slabosti
pogodbenim varovanjem.

Vir: Vršec in Vršec (2006, str. 98).
Vršac, Mir. (2006, str. 63) omenja tudi varnostno službo s pogodbeno najetimi
varnostniki, ki jih vodi varnostni menedžer naročnika. Varnostniki izbranega varnostnega
podjetja so formalno-pravno zaposleni pri varnostnem podjetju, ki so mu tudi pravno
odgovorni, strokovna odgovornost varnostnikov pa je prenesena na naročnika. Naročnik si
s pogodbo in z notranjimi akti zagotovi popolno avtonomnost glede rednosti, zanesljivosti
in strokovnosti izvajanja pogodbenih obveznosti, vsa logistika za varnostnike se dostavlja
na kompleks organizacije in v upravljanje varnostnemu menedžerju naročnika in tudi
resnično vodenje varnostnikov je domena varnostnega menedžerja naročnika. Ta varianta
varnostne službe je za naročnika zahtevnejša od zgoraj opisane, prinaša pa ogromno
prednosti v kakovosti varovanja in pripadnosti naročniku.
Pogodbeno najeti varnostniki pod vodstvom naročnika so značilnost varnostne službe na
sodiščih, katere cilj je ravno kakovost varovanja, predvsem pa predanost naročniku
oziroma sodišču. Ker pa sodišče nima varnostnega menedžmenta, so varnostniki
strokovno odgovorni direktorju oziroma predsedniku sodišča, ki pa po svoji izobrazbi
praviloma nista strokovnjaka s področja varnosti. Tako se dogaja, da sodišča povsem
nekritično prepustijo vsa vprašanja v zvezi z varovanjem zasebnemu varnostnemu
podjetju ali pa ta zaradi konkurenčnosti popušča naročniku in so tako sprejete varnostne
rešitve, ki so z vidika varnostne stroke pomanjkljive. Potrebna je primerna strokovna
izobrazba ljudi, zaposlenih v službi varovanja.
Pogoje za sklenitev pogodbe z izbranim varnostnim podjetjem kot zunanjim izvajalcem
varovanja sta predstavila Miran in Milan Vršec (2006, str. 96–97):

varnostniki morajo biti pri varnostnem podjetju kot izvajalcu pogodbenega varovanja
dokazano zaposleni za nedoločen čas;

varnostniki morajo imeti licenco za varovanje oseb in premoženja;

na delovnih mestih varovanja morajo delati vedno isti varnostniki, razen v primerih, ko
je zaradi objektivnih razlogov (dopust, bolezen, nesreča in podobno) potrebna
zamenjava;

varnostniki delajo po načrtu varovanja, po načrtih za obvladovanje izrednih dogodkov
in po navodilih ter v skladu z varnostnim režimom in drugimi notranjimi akti;

varnostniki morajo biti pred nastopom izvajanja pogodbenega dela usposobljeni po
programu usposabljanja za izvajanje nalog varovanja pri naročniku;

za nadzor nad delom varnostnikov in za strokovno pomoč varnostnikom mora
pogodbeni izvajalec varovanja imenovati odgovorno osebo;

interni nadzor nad delom varnostnikov izvaja odgovorna oseba naročnika in
odgovorna oseba pogodbenega izvajalca varovanja;

če je pri spremljanju in nadzoru nad delom varnostnikov ugotovljena kršitev delovnih
obveznosti, delo pod vplivom alkohola ali mamil, nedostojno vedenje, nepravilna
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oprema in druge nepravilnosti, zahteva naročnik takojšnjo zamenjavo brez prigovorov
izvajalca;
na prošnjo naročnika policija enkrat letno opravi inšpekcijski nadzor glede zakonitosti
in strokovnosti izvajanja zasebnega varovanja;
vsa potrebna oprema za delo varnostnikov je v domeni izvajalca;
nošenje orožja – kdaj, kje in kateri varnostnik bo pri opravljanju službe nosil orožje
(pištolo), je v pristojnosti odločitve odgovorne osebe izvajalca, v sodelovanju z
odgovorno osebno naročnika;
varnostniki morajo nalogo varovanja opravljati tako, da ne razvijejo (»familiarnih«)
odnosov z zaposlenimi in strankami, obiskovalci in poslovnimi partnerji;
varnostniki morajo upoštevati tekoča navodila, usmeritve, dodatne naloge, svarila,
pripombe in opozorila odgovorne osebe naročnika.

5.2 INTEGRALNI VARNOSTNI SISTEM
Pri integralnem varnostnem sistemu je potrebno izhajati iz dejstva, da varovanje danes ni
več le fizično varovanje in varovanje s tehničnimi sredstvi, temveč se daje vedno večji
poudarek tudi varovanju in zaščiti intelektualne lastnine, osebnih in tajnih podatkov,
poslovnih skrivnosti, računalniškega omrežja, varovanju ugleda in dobrega imena
organizacije in drugo. Gre za vzpostavitev celovitega sistema varovanja, ki pomeni
optimalni standard varovanja organizacije. Pri integralnem varnostnem sistemu gre za
uresničevanje varnostne politike in varnostnega koncepta organizacije. V kontekstu
celovitosti in prepletenosti varovanja se načrtuje tudi varnostne režime, varnostno kulturo
zaposlenih, poslovno etiko menedžmenta, celovito obvladovanje tveganj in podobno.
Integralni varnostni sistem zajema: pravno podlago (veljavna zakonodaja), oceno
ogroženosti in tveganj, izdelavo vseh potrebnih notranjih aktov, ki urejajo varnostni režim,
razmejitev, kaj bo varovala organizacija sama in kaj bo preneseno na pogodbenega
izvajalca, organiziranost službe varovanja, vzpostavitev varnostno-nadzornega centra,
izvajanje pristopne kontrole in registracije delovne prisotnosti, zaščita zaupnih stvari in
sklenitev ustreznega zavarovanja zaposlenih in premoženja. Celovitost, učinkovitost in
uspešnost varovanja in zavarovanja organizacije zagotavlja le integralni varnostni sistem
(slika 3), v katerem so zajeti vsi varnostni mehanizmi organizacije.
Vse se začne pri varnostni politiki, ki je sestavni del poslovne politike in razvojne strategije
ter je instrument upravljanja in vodenja integralnega varnostnega sistema. Izdelava
varnostnega elaborata pomeni profesionalni pristop v urejanju sistema varovanja v
organizaciji, zajema pa dokumente in notranje akte, kot so na primer: dokument o
posnetku stanja, pravilnik o fizično-tehničnem varovanju, načrt fizično-tehničnega
varovanja, program o usposabljanju, načrt za obvladovanje izrednih dogodkov, navodila
za delo varnostnikov in drugo.
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Del integralnega varnostnega sistema, kot je razvidno tudi s spodnje slike (slika 3), pa so
tudi zaposleni oziroma gre za organizacijsko in varnostno kulturo zaposlenih, ki prežemata
celoten sistem varovanja, ali − kot so mnenja številni avtorji −, je za učinkovit sistem
varovanja potreben tudi varnostni interes zaposlenih, zavest o pomenu varnosti in
pozitivna tako organizacijska, posledično pa tudi varnostna kultura zaposlenih.
Slika 3: Integralni varnostni sistem

Vir: Vršec, Mil. (2000, str. 338).
Bistvo sistemskega in projektnega pristopa k urejanju varnosti, zaščite in civilne obrambe
organizacij je (Vršec, Mir., 2006, str. 55):

sprejetje varnostne politike na ravni vodstva organizacije;

izdelava ocene ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj, ki je rezultat posnetka
stanja obstoječih varnostnih mehanizmov, finančne vrednosti in varnostne kulture;

opredelitev varnostnega koncepta, ki ga na podlagi ocene ranljivosti/ogroženosti in
varnostnih tveganj ter poznavanja veljavne zakonodaje predlaga varnostni
menedžment;

naročilo za izdelavo varnostnega elaborata pri zunanjem podjetju, ki obvlada varnostni
inženiring in ki je vredno zaupanja v tovrstnih poslih;

sprejetje varnostnega elaborata kot podlage za enkratno ali postopno vzpostavljanje
integralnega varnostnega sistema;

zagotovitev finančnih sredstev in kadrovskih virov za vzpostavljanje, organiziranost,
delovanje in vodenje varnostnega sistema;
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večkratni preizkus učinkovitosti in zanesljivosti vzpostavljenega varnostnega sistema,
kar je podlaga za morebitne organizacijske in kadrovske korekture, za odpravo
varnostnih lukenj in za preizkus metode cost-benefit (stroški in koristi varnostnega
sistema).

Ključna vsebinska podlaga za oblikovanje varnostnih sistemov v gospodarskih družbah,
javnih podjetjih in drugih organizacijah je analiza in ocena ogroženosti in varnostnih
tveganj. Brez te podlage si tudi na strateški in operativni ravni ni možno zamišljati
resnega sistemskega vsebinskega in projektnega pristopa k urejanju varnosti in zaščite
ljudi, premoženja in znanja. Tako je treba poznati vire in intenzivnost nevarnosti, ogrožanj
in varnostnih tveganj ter tudi metodologijo analiziranja in ocenjevanja posameznih vrst in
stopenj ogroženosti (Vršec in Vršec, 2006, str. 87). Govorimo o oceni ogroženosti, ki je
kakovostna in količinska analiza ter presoja nastalih in možnih škodljivih pojavov ter
škodljivega delovanja v organizaciji, skupnosti, regiji in državi.
Pri izdelavi ocene ogroženosti predsednik sodišča upošteva koncept varnosti sodišča,
uveljavljene varnostne ukrepe, varnostne pojave na sodišču, pomen, velikost in lego
sodišča ter druga dejstva, pomembna pri izdelavi ocene ogroženosti. Oceni ogroženosti je
treba prilagoditi tudi dokumente, ki urejajo notranje poslovanje sodišč ter red in varnost
na sodišču: hišni red, varnostna navodila, požarni red, varovanje sodnih zgradb, opreme,
premoženja in drugo.
Organiziranost sistema varovanja sodišč oziroma tako imenovano varnostno arhitekturo
sodišč določa Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč. Varnostno
arhitekturo (v nadaljevanju: arhitektura) posamezna sodišča vzpostavljajo samostojno ter
sorazmerno glede na oceno ogroženosti, načrt potreb in razpoložljiva finančna sredstva
Ministrstva za pravosodje, predvsem pa na način, da arhitektura izraža dostojanstvo
sodišča ter predstavlja odprto in prijazno varnostno atmosfero za zaposlene ter stranke na
sodišču. Arhitekturo na sodiščih predstavljajo sistemi tehničnega varovanja, oblike in
obseg fizičnega varovanja, sodoben informacijski sistem, vsebina varnostnih dokumentov,
izvedeni varnostni ukrepi in varnostna kultura zaposlenih. Navedeni elementi imajo
medsebojni vpliv in so funkcionalno soodvisni, zato se morajo načrtovati sorazmerno tako,
da predstavljajo povezljivo celoto. Za vzpodbujanje varnostne kulture, spoštovanje ter
izvajanje ukrepov in navodil, ki jih izda predsednik sodišča, in za samozaščitno obnašanje
skrbijo vsi zaposleni na sodišču.
Arhitektura vsakega sodišča mora zagotavljati optimalno varnost sodnikov, sodnega
osebja, strank in drugih oseb na sodišču. Optimalna varnost pomeni najbolj primerno in
ustrezno uvajanje oblik fizičnega in tehničnega varovanja sodišča ter izvajanje ostalih
varnostnih ukrepov glede na oceno ogroženosti poslovanja sodišča. In kot je že zgoraj
navedeno, je del integralnega varnostnega sistema, torej tudi varnostne arhitekture
sodišč, organizacijska in varnostna kultura zaposlenih.
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6 VARNOSTNA KULTURA NA RAVNI ORGANIZACIJE

6.1 ORGANIZACIJSKA KULTURA IN ORGANIZACIJSKA KLIMA
Organizacijska kultura in organizacijska klima sta različna, vendar povezana pojma.
Danes, ko se zanimanje za organizacijsko kulturo prebija v ospredje organizacijskih
razprav, se dogaja, da nekatere organizacije in menedžerji preprosto zamenjajo pojem –
namesto o klimi začnejo govoriti o kulturi, vsebina pa ostane enaka. Takšno
poenostavljanje ni ustrezno, ker lahko zgolj razmišljanje o kulturi, brez upoštevanja klime
(ali obratno), osiromaši prizadevanje za poglobljeno razumevanje procesov, ki se dogajajo
in se bodo dogajali v organizaciji. Organizacijska kultura in organizacijska klima v osnovi
predstavljata tako imenovano organizacijsko razpoloženje, ki je v določeni obliki prisotno v
vsaki organizaciji, integrirano v vse procese, zaposlene in postopke ter se odraža v načinu
delovanja organizacije, splošnem vzdušju, načinu delovanja posameznikov v organizaciji in
podobno.
Organizacijska kultura predstavlja vrednote, v širšem pomenu tudi norme, simbole,
prepričanja in načine ravnanja, ki so lastne sami organizaciji in zato primerjava med
organizacijami ni smiselna. Kultura pomeni opis in razumevanje ene organizacije.
Organizacijska klima je usmerjena na postopke, pravila in odnose v organizaciji. Gre za
razsežnosti organizacijske klime, ki so med organizacijami podobne, kar omogoča
primerjavo med organizacijami in oddelki. Organizacijska klima vpliva na zaposlene in
njihovo počutje. Klima opisuje, kaj se trenutno dogaja okrog nas, kultura pa je bolj
kompleksen konstrukt, ki zajema deljeno interpretacijo in razumevanje dogodkov v
organizaciji. Pojem kulture je globalen pojem, ki je usmerjen izključno v preteklo in
prihodnje stanje (usmerjena v preteklost in gradi prihodnost), medtem ko je pojem klime
veliko bolj analitičen, lokalnega značaja in usmerjen izključno k sedanjemu stanju v
sistemu. Kultura je veliko manj vidna in se počasneje in težje spreminja od klime ter zato
zahteva težje upravljanje in dolgoročnejše spreminjanje. Upravljanje in spreminjanje klime
je lažje in omogoča doseganje želenih rezultatov sprememb že v kratkem časovnem
obdobju.
Razlike med kulturo in klimo v organizaciji so po Kavčiču (1994, str. 191) predvsem:

organizacijska klima ima svoj izvor v psihologiji, medtem ko je izvor organizacijske
kulture v antropologiji in etnologiji;

cilj organizacijske kulture je razumevanje vrednot, norm, mnenj, prepričan, vzorcev
vedenja; organizacijska klima se omejuje na opis organizacijske realnosti, pojem
organizacijske klime je bolj opisen, usmerjen k merjenju nekaterih pojavov v
organizaciji;

organizacijska kultura se ukvarja predvsem s procesi interakcije in konstrukcije
pomena, ukvarja se z objektivnimi pojavi, ki obstajajo, tudi če se jih člani organizacije
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ne zavedajo; organizacijska klima pa bolj odseva to, kako člani organizacije doživljajo
realnost v organizaciji, kar raziskujejo izključno z vprašalniki.
Organizacijska kultura in klima se razlikujeta tudi glede načina integriranja v organizacijo.
Kultura je bolj vezana na strateške, globalne in sistemske elemente (razvojna vizija,
organizacija sistema, kapital, strateški cilji, rast organizacije …), klima pa bolj na
operativne in procesne elemente (struktura zaposlenih, kratkoročni cilji, postopki, procesi,
načini poslovanja …). Posamezni elementi zato tudi bolj izrazito vplivajo na kulturo in
drugi bolj na klimo (Mihalič, 2007, str. 11).
Tabela 3: Razlike v pojmovanju organizacijske klime in kulture glede na
različne dimenzije
ORGANIZACIJSKA KULTURA

ORGANIZACIJSKA KLIMA

Globalna usmerjenost

Lokalna usmerjenost

Višja stopnja trajnosti in stabilnosti

Začasnost in nižja stopnja stabilnosti

Usmerjenost v preteklost in prihodnost

Usmerjenost v sedanjost

Slabša prepoznavnost in manjša vidnost

Dobra prepoznavnost in večja vidnost

Razvoj skozi daljše časovno obdobje
Višja raven abstrakcije pojma

Razvoj v trenutnem obdobju
Nižja raven abstrakcije

Vezanost na strateški nivo

Vezanost na taktični in operativni nivo

Sistemski pomen

Procesni pomen

Počasno spreminjanje

Hitro spreminjanje

Zelo izrazit vpliv kulture na klimo

Malo manj izrazit vpliv klime na kulturo

Globok konstrukt

Zgolj odsev stanja v prostoru in času

Zelo zahtevno upravljanje

Dokaj enostavno upravljanje

Večja teoretična usmerjenost preučevanja
Prevlada kvalitativne metodologije

Večja empirična usmerjenost preučevanja
Prevlada kvantitativne metodologije

Usmerjanje z globalnimi interakcijami

Ustvarjanje s postopki in procesi

Vir: Mihalič (2007, str. 10).
V tabeli (tabela 3) so prikazane razlike med organizacijsko klimo in organizacijsko kulturo.
Oba izraza, tako pojem organizacijske kulture kot pojem organizacijske klime, izvorno
razlagata določenost posameznikovega vedenja v sistemu in njegove posledice, vendar je
pojem kulture veliko bolj inkluziven v primerjavi s klimo in je tudi v sistemu na višji ravni
abstrakcije. Kultura ima tako sistemski pomen in je konceptualno nad sfero klime v
sistemu, kultura namreč vpliva na klimo. Konstrukt kulture je globlji, klima pa le reflektira
stanje kulture sistema v določenem prostoru in času. Najpomembnejša razlika med
kulturo in klimo pa je, da je kultura veliko manj vidna in se počasneje ter veliko težje
spreminja od klime. Kultura povzroča veliko zahtevnejše upravljanje in dolgotrajnejše
spreminjanje, medtem ko je upravljanje in spreminjanje klime lažje in omogoča doseganje
rezultatov sprememb že v kratkem časovnem obdobju (Mihalič, 2006, str. 254).
Kljub razlikam med organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo ne gre zanemariti
številnih podobnosti, saj obe:
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iščeta razlage posameznikovega vedenja v organizaciji;
preučujeta vpliv organizacije na vedenje zaposlenih;
preučujeta vpliv na interpretacijo in dojemanje dogodkov v organizaciji;
obravnavata psihološke, subjektivne realnosti delovnega okolja;
predvidevata, da si ljudje delijo določena stališča, mnenja, prepričanja, zaznave;
vplivata na varnostno kulturo zaposlenih.

Podobnost obeh konceptov se kaže tudi v njunih vlogah, saj tako organizacijska klima kot
organizacijska kultura vplivata na zagotavljanje reda in konsistentnosti v vedenju
zaposlenih, vplivata na način dela in odzivanje na zunanje okolje, zmanjšujeta nejasnosti
v vedenju ljudi in nenazadnje predstavljata mehanizem za oblikovanje vedenja. Mihalič
(2007, str. 4–5) poudarja, da sta kultura in klima medsebojno tesno povezani, vplivata
ena na drugo in se vedno manifestirata skupaj. Kultura in klima sta vedno in povsod v
posamezni organizaciji oziroma ob vsakem stiku z njo; zunanji deležniki ju prepoznavajo
na primer pri informiranju o storitvah neke organizacije, zaposleni pa kulturo in klimo
prepoznavajo, občutijo in nanjo vplivajo v vsakem trenutki svojega delovanja.
Napačno je razmišljati o tem, kateri vidik življenja in dela v organizaciji je boljši od
drugega. Za celovito razumevanje vedenja ljudi je pomembno psihološke vidike v
organizaciji preučevati z obeh vidikov – z vidika organizacijske kulture in organizacijske
klime. In kot pravi Ivanko (2004, str. 261): »Ustrezno razvita organizacijska klima in
oblikovana organizacijska kultura nadomeščata formalno in togo birokratsko
organiziranost s fleksibilno optimalno organiziranostjo, ki zagotavlja uspešnost in
učinkovitost organizacij v zaostrenih razmerah dela in poslovanja«. Fleksibilna
organiziranost oziroma sposobnost lastnega spreminjanja in prilagajanja spremembam
notranjega in zunanjega okolja organizacije je danes zahteva in pogoj za organizacijsko
uspešnost in učinkovitost. Danes se od organizacije pričakuje sposobnost
samoorganiziranja, kar pomeni, da je treba spremeniti vodstveno in organizacijsko
filozofijo in jo usmeriti k »mehkim« dejavnikom oziroma človeškim razsežnostim
organizacije.

6.1.1 Organizacijska kultura
6.1.1.1 Opredelitev organizacijske kulture
Organizacijska kultura je celostni in korporativni sistem vrednot, norm, pravil, stališč,
prepričanj, skupnih lastnosti, načinov izvajanja procesov in postopkov, vedenja in načinov
delovanja zaposlenih, skupnih ciljev ter vrste in oblike interakcij (slika 4) tako znotraj
poslovnega sistema kot z njegovim zunanjim okoljem, ki v sedanjosti odražajo prakso
skupne preteklosti in so obenem tudi pod vplivom občutka predvidene skupne prihodnosti
pripadnikov posameznega poslovnega sistema. Preko vseh navedenih elementov se neka
organizacijska kultura razvija, krepi, ohranja in obenem spreminja ter prenaša na nove
pripadnike sistema (Mihalič, 2007, str. 5–6).
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Slika 4: Temeljni elementi celostnega sistema organizacijske kulture

Pravila in
stališča

Skupne
lastnosti

Vrednote in
norme
Prepričanja

Kultura
organizacije

Vedenje
zaposlenih

Interakcije z
okoljem

Načini dela
Skupni cilji

Vir: Mihalič (2007, str. 6).
Po Kavčiču (1991, str. 132) je organizacijska kultura:

sistem vrednot, prepričanj, temeljnih stališč, ki je značilen za določeno skupino ali
organizacijo in jo ločuje do drugih skupin in organizacij;

enotna interpretativna shema, ki služi članom skupine ali organizacije za dojemanje,
razlaganje in pojasnjevanje dogajanj v organizaciji in okolju;

celota posebnih lastnosti skupine ali organizacije, ki jo razlikuje od drugih skupin ali
organizacij.
Organizacijska kultura je osebnost organizacije: skupne vrednote, prepričanja in
obnašanja skupine. Je simbolična, celovita, poenotena, stabilna in težko jo je spremeniti.
Je način, kako se v organizaciji delajo stvari. Kultura upravlja dejanja v organizaciji, vodi
zaposlene pri razmišljanju, čutenju in delovanju. Je celota predpostavk, ki določajo
vsakodnevno obnašanje zaposlenih (Mowat, 2002, str. 2–4).
Med najbolj splošno sprejetimi in najpogosteje citiranimi opredelitvami organizacijske
kulture v strokovni literaturi pa je prav gotovo definicija, ki jo je podal Schein (v: Mesner-Andolšek, 1995, str. 21), ki razume organizacijsko kulturo kot globljo raven temeljnih
predpostavk in prepričanj, ki so skupne članom organizacije in ki delujejo na nezavedni
ravni ter so temeljni samoumevni način percepcije samega sebe in svojega okolja. Te
predpostavke in prepričanja so naučeni odgovori na skupinske probleme preživetja v
zunanjem okolju in na probleme notranje integracije. Predpostavke postanejo
samoumevne, ker rešujejo te probleme vedno znova in zanesljivo. Za Scheina (1999,
str. 14) je organizacijska kultura pomembna, ker je vplivna, prikrita in pogosto nezavedna
sila, ki določa individualno in tudi skupinsko obnašanje, načine zaznavanja, dojemanja,
miselne vzorce in vrednote.
Definicij organizacijske kulture je veliko in dejstvo je, da pojem organizacijske kulture ni
enosmiselno opredeljen. Predmet je z empiričnimi metodami lahko raziskati ter doseči
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soglasje o vsebini, kultura pa je pojem, ki obstaja v duhu posameznika. Definicija je
odvisna od tega, kaj imamo v mislih, ko govorimo o kulturi, oziroma iz katerega zornega
kota pojav opazujemo. Splošni pregled bistva in pomena kulture za organizacijo podaja
Ivanko (2004, str. 265–266), ki organizacijsko kulturo vidi v vlogi pobudnika, ki ustvarja
motivacijo, da delavci med oblikovanjem in uresničevanjem svojih ciljev delujejo kot
oblikovalci in uresničevalci ciljev organizacije. Lahko rečemo, da organizacijska kultura
usposablja ljudi, da so kljub svojim različnostim usmerjeni k doseganju skupnih
organizacijskih ciljev oziroma kultura organizacije daje pečat miselnosti in delovanju vseh
zaposlenih in videzu organizacije v okolju. Z oblikovanjem organizacijske kulture ljudje
hkrati spreminjajo sebe in svoje delovanje v okolju. Ljudje v organizaciji oblikujejo
organizacijsko kulturo tako, da bodo uspešni ne le kot posamezniki, temveč tudi kot
združba ljudi. Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju in negovanju organizacijske kulture
imajo vodstveni in vodilni delavci. Ti morajo z osebnim zgledom uveljavljati in podpirati
vrednote in norme, kajti šele tako se lahko želena kultura organizacije uveljavi pri vseh
delavcih v organizaciji in tudi v odnosih organizacije do okolja. Prepričljiva oseba izoblikuje
določen stil, ki ga sodelavci posnemajo. Ko pride v to okolje nova oseba, mora sprejeti ta
pravila ali standardizirane vzorce vedenja. Kultura se tako razvija s posnemanjem,
prepričevanjem in prisiljevanjem tistih, ki lahko vplivajo na druge. Kultura organizacije
prispeva k njeni uspešnosti in učinkovitosti, če ustreza zahtevam organizacije kot celote,
in sočasno omogoča zaposlenim, da zadovoljijo svoje posamične potrebe v organizaciji.
Pojem organizacijske kulture se opredeljuje precej neenotno, kljub temu pa velja
ugotovitev, da se organizacije med seboj razlikujejo po svoji kulturi, to je po stališčih in
vedênju ljudi. Temelj delovanja in vedenja ljudi v organizaciji je torej sistem vrednot,
prepričanj, norm, navad in podobno, kar pomeni, da je organizacijska kultura na neki
način določena vrsta skupnih pomenov ali skupen simbolni svet, ki ga imajo člani
organizacije. Je globlja raven temeljnih predpostavk in prepričanj, ki so skupne članom
organizacije. Kulturo organizacije ustvarjajo ljudje in njihove delovne zahteve v
medsebojni interakciji oziroma kultura nastaja v procesu skupinskega reševanja
problemov, prilagajanja organizacije na okolje in pri reševanju problemov njene notranje
integracije. Zaradi različne organizacijske kulture se organizacije med seboj razlikujejo,
tako kot se med seboj razlikujejo osebnosti posameznikov. Kultura je kompleksen in
večplasten pojav, ki ga je težko razumeti, toda ko pojav kulture bolje spoznamo, je naše
razumevanje organizacije lahko veliko globlje. Poleg pojma organizacijska kultura v
literaturi zasledimo tudi uporabo pojmov, kot so kultura družbe, korporacijska kultura in
podobno, sorodni pojmi pa so organizacijska klima, filozofija organizacije, strategija
podjetja in neformalna organizacija.
Čeprav je pri (skoraj vseh) definicijah organizacijske kulture poudarek na nečem, kar je
skupno vsem članom organizacije, pa vendarle tudi znotraj organizacije ne gre za popolno
enotnost kulture. V vsaki večji organizaciji je mogoče poleg vsem članom skupnih sestavin
kulture odkriti tudi sestavine, ki so različne oziroma ki so skupne le določenim skupinam
ali delom organizacije. Te sestavine, ki so skupne le posameznim delom ali skupinam,
predstavljajo subkulture. Po Kavčiču (2006, str. 48) subkulture v organizaciji nastanejo
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takrat, kadar člani posamezne skupine med seboj sodelujejo in komunicirajo ter se sami
identificirajo kot posebna skupina. Dejavniki, ki vplivajo na verjetnost za oblikovanje
subkultur v organizaciji, so:

če je organizacija velika (glede na število članov),

čim starejša je organizacija,

čim bolj je notranje diferencirana,

čim več kohezivnih dejavnikov se pojavlja v posameznih skupinah zaposlenih.
6.1.1.2 Sestavine in funkcije organizacijske kulture
Sestavine organizacijske kulture je mogoče razdeliti na tiste, ki so dostopne zunanjemu
opažanju, so opazljive, in na tiste druge, ki jih ne moremo neposredno opazovati, ampak
o njih le sklepamo. Gre za dejavnike organizacijske kulture, ki se jih člani ne zavedajo in
je o njih mogoče sklepati le na podlagi opazljivih sestavin oziroma se jih posameznik
zaveda kot posledice, ne zna pa pojasniti njihovega izvora oziroma vzroka. So
samoumevne, nevidne in predzavestne; Schein nezavedne sestavine imenuje temeljne
predpostavke.
Kavčič (1994, str. 180–181) kot opazljive sestavine organizacijske kulture razlikuje:

vrednote: ponotranjena merila posameznika za presojanje, katero ravnanje je pravilno
in katero napačno. Imajo poseben vpliv na obnašanje članov, so ena temeljnih
sestavin organizacijske kulture in so nastale kot potrjevanje tistega načina ravnanja, ki
je koristno za organizacijo. Ivanko (2004, str. 264) je vrednote označil kot kakovost
želenega, kot ideološka posplošenja, ki dajejo zahtevanemu ravnanju oziroma vedênju
moralno opravičilo; so osnovna stališča o delu, sodelovanju, lojalnosti, so rezultat
socializacije posameznikov;

norme: kolektivna pravila delovanja, ki uravnavajo ciljno delovanje ljudi in skupin.
Omogočajo izbiro določenega delovanja med številnimi možnostmi in zagotavljajo
konsistentnost v delovanju članov skupine. Po Ivanku (2004, str. 264) so norme
pričakovanja, izražena v obliki zahtev glede vedenja nosilcev vlog v organizaciji. So
pravila vedenja, ki so se razvila kot posledica interakcij med udeleženci organizacije.
Pogoj za nastanek norme je skupen cilj. Norma kaže, kako se je treba vesti, vrednota
pa dokazuje, da se je treba vesti v skladu z normo, ker je to pravilno;

tipične obrazce vedenja: širši tipični vzorci vedenja v posamezni skupini, ki obsegajo
večje enote obnašanja. Taki tipični obrazci so enaki pri vseh članih določenih skupin in
skupino ločujejo do drugih;

vzornike oziroma uspešne voditelje ali člane organizacije, katerih delovanje je bilo za
organizacijo izjemno koristno in predstavljajo simbol zaželenega delovanja za
organizacijo;

običaje in obrede, ki so v našem prostoru različne proslave organizacijskih obletnic,
načini obeleževanja posameznih večjih uspehov, dogodki, ki so deležni posebne
obravnave, in tako dalje;

komunikacijo, ki predstavlja živčni sistem organizacije in ki je ključnega pomena za
njeno delovanje. Z vidika organizacijske kulture je pomembno predvsem neformalno
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komuniciranje in odnos tega do formalnega komuniciranja. Ključna vprašanja so, ali
člani verjamejo formalnemu komuniciranju ter kje in kako prihajajo do informacij;
proizvode in storitve oziroma vse vrste stvaritve človekove dejavnosti, ki so najlažje
vidne vsebine organizacijske kulture in so privlačne zlasti za empirično preučevanje.

Schein (1997, str. 16–18) loči tri ravni organizacijske kulture, na katerih se posamezna
raven nanaša na stopnjo, do katere so elementi kulture opazovalcu vidni. Te ravni
prehajajo od vidnih, jasnih elementov kulture, ki jih posamezniki lahko občutijo in vidijo,
do globoko vtisnjenih, podzavestnih osnovnih predpostavk, ki predstavljajo bistvo kulture.
Vmes so številne sprejete vrednote, norme, pravila, ki jih člani kulture uporabljajo kot
način upodobitve kulture njim samim in drugim:

artefakti in stvaritve: so vedenjski vzorci, načini ravnanja, organizacijske strukture in
procesi, ki predstavljajo vidne značilnosti organizacije (odnos do ljudi, načini
oblačenja, interni predpisi …). Stopnja razpoznavnosti te ravni kulture je zelo visoka,
stopnja razumljivosti pa najnižja. Za razumevanje te ravni kulture je potrebna analiza
sprejetih vrednot, norm in pravil, ki pomenijo načela delovanja, po katerih člani
organizacije usmerjajo svoja obnašanja;

vrednote in prepričanja: predstavljajo tisto, v kar združba verjame – želeno stanje, ker
so včasih vrednote sprejete, ne pa tudi udejanjene, zato jih lahko označimo kot
»nekaj, kar naj bi bilo, v primerjavi s tistim, kar je«. Pri vrednotah ločimo vrednote, ki
so skladne s temeljnimi predpostavkami, kar lahko prispeva k identifikaciji skupine in
občutku pripadnosti, in vrednote, ki niso skladne s temeljnimi predpostavkami. Po
sprejetih vrednotah organizacijske kulture še ne moremo soditi, kajti sprejete vrednote
so včasih nasprotne obstoječi kulturi. S spoznanjem vrednot razumemo samo del
kulture, da pa bi prišli do globljega razumevanja, moramo spoznati tretjo, najglobljo
raven kulture;

temeljne predpostavke: vključujejo najglobljo in najbolj izčrpno obrazložitev realnosti,
saj zajemajo tisto, kar si člani organizacije delijo in razumejo kot samoumevno.
Nanašajo se na odnose do okolja, na naravo človekovega delovanja, na medsebojne
odnose, na tiste resnice, o katerih se v organizaciji ne govori na glas, jih pa goji vsak
zase; gre za nezavedna in samoumevna prepričanja, zaznavanja, mišljenja in
občutenja, kar so temeljni viri resničnih vrednot in dejanj. Pomembno je, da se
predpostavke med posamezniki ne razlikujejo preveč, saj je ravnovesje med
prevzetimi vrednotami/prepričanji in temeljnimi predpostavkami ključnega pomena za
ciljno orientiranost organizacijske skupine.
Temeljno predpostavko lahko opredelimo kot konstantno rešitev problema, ker ta rešitev
večkrat deluje uspešno in tako postane samoumevna. Da pa rešitev problema postane
temeljna predpostavka, mora iti skozi proces spoznavne transformacije: ko neka skupina
naleti na problem, običajno vodje organizacije predlagajo rešitev, ki ima status vrednote
in je vsaj na začetku vprašljiva in dvomljiva. Čeprav vodja lahko razume svoj predlog
rešitve, kot da ta temelji na resničnih dejstvih, ga bo skupina sprejela šele takrat, ko bo
kolektivno izkusila, da ta uspešno rešuje dani problem. Če rešitev deluje in skupina dobi
izkustvo skupnega uspeha, bo omenjena dvomljiva vrednota sprožila proces spoznavne
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transformacije. Pri tem ta vrednota oziroma rešitev sčasoma postane samoumevna,
postopoma postane prepričanje in nato predpostavka ter pade iz zavesti na raven
podzavestnega, to je na raven praktične zavesti. Vendar vse predlagane rešitve oziroma
vrednote ne gredo skozi procese spoznavne transformacije, ker bodisi ne delujejo
zanesljivo bodisi ostanejo na zavestni ravni. Če ostanejo eksplicitno artikulirane, služijo
kot normativne in moralne postavke za ravnanje članov organizacij in so pravzaprav le
»sprejete vrednote« (Mesner-Andolšek, 1995, str. 23–24).
Ko poznamo bistvene elemente oziroma sestavine organizacijske kulture, lahko določimo
tudi njene temeljne funkcije v organizaciji.
Organizacijska kultura ima v organizaciji dva namena. Povezuje člane organizacije tako,
da vedo, kako naj se vedejo, kar pomeni, da organizacijska kultura usmerja vsakodnevno
delovanje in določa način medsebojnega komuniciranja in sodelovanja ter določa meje o
tem, katero vedenje je v organizaciji sprejemljivo in katero ne. Drugi namen
organizacijske kulture je pomoč pri lažjem prilagajanju okolju (Daft, 2001, str. 315).
Ott (v: Kavčič, 2006, str. 14–15) je pri analizi številnih knjig in člankov o organizacijski
kulturi prišel do zaključka, da obstaja soglasje (skoraj) vseh avtorjev o nekaterih
funkcijah, ki jih ima organizacijska kultura:

zagotavlja skupne vzorce kognitivne interpretacije in percepcije: člani organizacije
vedo, kako se pričakuje, da bodo delali in mislili, zato se naučijo enako ali vsaj
podobno razumeti iste simbole in nanje enako reagirati;

zagotavlja skupne vzorce čustvenega odnosa do pripadnosti organizaciji, njenim
vrednotam in moralnim kodeksom (člani organizacije vedo, kaj naj cenijo in kakšna
čustva naj gojijo);

postavlja in vzdržuje meje organizacije, kar omogoča razlikovanje med člani in nečlani;

deluje kot organizacijski kontrolni sistem: predpisuje določeno vedenje in prepoveduje
drugo. Kadar vrednote sprejme večina, postanejo norme. Norme so pogosto zapisane
v obliki kodeksov, ki podrobneje urejajo vedenje posameznega stanu ali posamezne
organizacije.
Seveda pa ima organizacijska kultura tudi nekatere disfunkcije (Robbins in Langton v:
Kavčič, 2006, str. 15):

kultura ovira spremembe: kultura se oblikuje postopoma, in ko je enkrat oblikovana,
kaže tendenco po vztrajanju. Ker pa je naučena, se tudi spreminja, je pa spreminjanje
zahtevno in dolgotrajno;

kultura ovira različnost v organizaciji: moč organizacijske kulture se meri s tem, do
kakšne mere vsi člani organizacije sprejemajo ter podpirajo vrednote in norme, ki
sestavljajo organizacijsko kulturo. Čim močnejša je kultura, tem bolj splošna je
podpora članov njeni vsebini. Obenem pa je tem manj prostora za drugačne vrednote
in norme;

kultura ovira združevanje in pripojitve organizacij: vsaka organizacija ima do neke
mere drugačno organizacijsko kulturo. Ob združevanju in pripojitvah organizacij pride
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do spopada organizacijskih kultur, ki je tem ostrejši, bolj kot so kulture različne.
Preoblikovati se mora ena kultura ali obe.
6.1.1.3 Tipologija organizacijske kulture
Glede na različno opredeljeno vsebino organizacijske kulture, veliko število avtorjev in
dolgo razdobje preučevanja pojava je razumljivo, da je tudi klasifikacij vrst oziroma
tipologij organizacijske kulture veliko. Mnogo avtorjev je iz svojega zornega kota
poskušalo tudi tipizirati organizacijske kulture, torej jih združiti v nekaj bolj homogenih
skupin. Vendar je treba upoštevati, da je raznolikost kultur posameznih organizacij tako
velika, da so tipologije lahko le delno uspešne. Če je kultura za organizacijo nekaj
podobnega kot osebnost za posameznika, potem je razumljivo, da je s tipologijo mogoče
združiti kulture v skupine (tipe) le po nekaterih znakih, mnogo lastnosti pa ni mogoče
upoštevati. Je pa tipologija v pomoč menedžmentu – z njeno pomočjo lahko natančneje
prepozna organizacijsko kulturo svoje organizacije. Ugotovitev nekaterih bistvenih znakov
neke kulture omogoča uporabo splošnega tipa, kar olajša spoznavanje drugih znakov, ki
so značilni za posamezni tip. Na drugi strani poznavanje sestavin posameznega tipa
omogoča praktično ukrepanje za spreminjanje konkretne organizacijske kulture (Kavčič,
2006, str. 55).
Ivanko (2007, str. 102) tipologiji organizacijske kulture pripisuje predvsem teoretično
vrednost, saj v praksi čistih tipov ne najdemo na nobenem področju, in pravi, da je
potrebno različne tipologije organizacijske kulture razumeti predvsem kot poizkus
poenostavitve kompleksnega pojava.
V literaturi se najpogosteje omenjajo tipologije Ansoffa, Deala in Kenndya, Handyja ter
Camerona in Quinna. V nadaljevanju podajam krajšo predstavitev tipologij organizacijske
kulture navedenih avtorjev.
Kultura po Cameronu in Quinnu (2006, str. 33–44) obsega štiri glavne tipe organizacijske
kulture glede na skupek vrednot, ki jih delijo zaposleni, organizacijo in ideologijo vodenja,
kako doseči zastavljene cilje:

kultura hierarhije: organizacija je zelo formalizirano in strukturirano okolje, usmerjena
je navznoter in deluje v stabilnem okolju. Povezujejo jo formalni predpisi in pravila.
Delovanje ljudi določajo postopki;

kultura trga: organizacija je usmerjena navzven, naravnana je na izide, hkrati pa člani
še vedno stremijo k stabilnosti in kontroli. Delovno okolje v taki organizaciji je zelo
tekmovalno, organizacijo pa povezuje zavzetost za zmagovanje;

kultura klana: organizacija je usmerjena navznoter, je fleksibilna in se zelo zanima za
zaposlene. Organizacijo povezujeta pripadnost in tradicija, delo je timsko in omogoča
sodelovanje vseh zaposlenih;

adhoc kultura: člani v organizaciji so zelo dinamični, podjetniški in kreativni,
pripravljeni so tvegati in poskušati vedno nekaj novega. Organizacija podpira
inovativnost, izvirnost, samostojnost in svobodo odločanja.
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Handy (v: Kavčič, 2006, str. 55–58) je oblikoval tipologijo s štirimi modeli kulture, in sicer
glede na organizacijsko strukturo, podrejenost članov, izvor moči in prevladujoče
vrednote:

kultura moči: ciljno usmerjena in informacijsko integrirana kultura. Ponazarja jo
pajkova mreža, v kateri vzvodi moči izhajajo iz centra. Gre za strogo hierarhično
organizacijsko strukturo in centralizirano, avtokratsko oblast;

kultura vlog: kultura spoštovanja pravil. Ponazarja jo grški tempelj, v katerem ima
vsak posameznik svojo vlogo – moč temelji na vlogi (položaju), organizacija kot taka
pa temelji na pravilih, s katerimi je mogoče uzakoniti najboljše načine dela;

kultura nalog: inovativna, na naloge in delo usmerjena kultura, ki jo predstavlja
mreža. Poudarek je na opravljenih nalogah, položaj posameznika pa temelji na njegovi
strokovnosti. Značilna sta timsko delo in avtonomija zaposlenih;

kultura osebnosti: posameznika podpirajoča kultura. Gre za kulturo, v kateri je
najpomembnejši posameznik; njen namen je ustvariti pogoje, da bi posameznik
uresničil svoje interese.
Ansoff (v: Ivanko, 2007, str. 102–103) je razvil tipologijo, ki razlikuje pet različnih tipov
organizacijskih kultur:

stabilni tip kulture: člani organizacije so introvertirani in usmerjeni v preteklost ter
imajo velik odpor do sprememb;

reaktivni (odzivni) tip kulture: introvertirano usmerjen, vendar so člani usmerjeni v
sedanjost in so pripravljeni na minimalno tveganje pri spremembah;

anticipativni (predvidevajoči) tip kulture: člani organizacije so lahko tako introvertirani
kot usmerjeni navzven; tveganje sprejemajo v primeru polnega zaupanja;

eksploativni (inovativen) tip kulture: člani so ekstrovertirani (usmerjeni navzven) in
nenehno iščejo spremembe, hočejo biti v akciji;

ustvarjalni (kreativni) tip kulture: člani so ekstrovertirani in usmerjeni v prihodnost, ki
jo želijo sami oblikovati oziroma se vsaj pripraviti na prihajajoče spremembe.
Tipologija Deala in Kennedya (v: Kavčič, 2006, str. 58–59) temelji na dveh
spremenljivkah, in sicer eno predstavlja stopnja tveganja pri odločanju in delovanju
organizacije, drugo pa hitrost odzivov, predvsem s tržišča, ki jih člani organizacije
dobivajo na svoje odločitve. Temeljni tipi organizacijskih kultur so:

robustna, trda, »mačo« kultura: je kombinacija velikega tveganja in hitrih reakcij s
trga. Tveganje je veliko, uspeh in neuspeh si sledita čez noč. Kultura označuje
individualiste, ki redno prevzemajo velika tveganja, kar je vrlina;

kultura trdo delo/dobra zabava: tveganja so majhna in porazdeljena, organizacije
imajo vgrajene številne mehanizme, ki pravočasno pokažejo, če gre kaj narobe – hitre
povratne informacije. Trdo delo organizacija spodbuja s prirejanjem zabav, športnih
srečanj za zaposlene in podobno. Temeljna vrednota so odjemalci in njihove potrebe;

procesna kultura: tveganja so majhna, odzivov s trga skoraj ni (upravne službe).
Kultura je uspešna, kadar deluje v znanem in stabilnem okolju, ni pa sposobna hitrih
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sprememb, manjkata vizija in kreativnost. Bistveni sta izvedbena popolnost vsakega
početja in previdnost;
kultura tveganja: značilna je za investicijsko dejavnost in velike projekte, pri katerih so
tveganja izredno velika, informacije o reakciji trga pa počasne. Zaposleni spoštujejo
avtoriteto in tehnično znanje, pripravljeni so za sodelovanje in sposobni odločanja pod
velikim pritiskom.

Ne glede na vrsto modela, po katerem razvrščamo organizacijsko kulturo posamezne
organizacije, je ne moremo razvrstiti v en sam tip. Kultura ene organizacije je vedno
sestavljena iz dveh ali več tipov, možna je le večja ali manjša prevlada značilnosti enega
tipa kulture. Nesmiselno je trditi, da je za vsako organizacijo značilna le ena homogena ali
monolitična kultura. Za večino organizacij je značilno, da imajo več tako imenovanih
subkultur, ki se združujejo v krovno kulturo po posameznih skupnih značilnostih. Te
subkulture se med sabo ločujejo po različnih ideologijah, kulturnih oblikah in značilnih
vzorcih vedenja, so pa posledica združevanja zaposlenih v skupine glede na podobne
funkcije, ki jih imajo v organizaciji − glede na skupne etične, rasne ali regionalne korenine
ali poklicne profile. Obseg in razdeljenost samega področja dejavnosti na posamezne
službe, oddelke in profile zaposlenih, ki jih skupaj družita dejavnost in poslanstvo
organizacije, pomenita, da je organizacijska kultura razdeljena na posamezne subkulture.
6.1.1.4 Nastanek in oblikovanje organizacijske kulture
Razvoj in oblikovanje organizacijske kulture sta povezana predvsem z nastankom skupine.
Kultura je namreč lastnost skupine, in kadar se v skupini začnejo oblikovati skupni način
razmišljanja ter delitev skupnih norm, vrednot in čustev, ki so se začeli oblikovati na
podlagi skupnih izkušenj, se začne oblikovati kultura. Lahko bi rekli, da je kultura vsota
vseh predpostavk, ki si jih skupina deli in jih jemlje za samoumevne, naučila pa se jih je v
skupni zgodovini. Je rezultat uspeha (Schein, 1999, str. 29).
Organizacijska kultura nastaja v procesih skupinskega reševanja problemov, prilagajanja
organizacije na okolje, vplivanja dejavnikov iz zunanjosti in notranjosti organizacije ter pri
reševanju problemov njene notranje integracije oziroma se razvija med reševanjem
problemov znotraj organizacije ter odgovarja na zunanje okolje. Okolje na začetku vpliva
na oblikovanje kulture, ko pa je kultura oblikovana v skupnih predpostavkah, pa te
predpostavke vplivajo na to, kaj bo zaznano in definirano kot sprejemljivo in zaželeno. V
novih organizacijah je organizacijska kultura običajno skladna z osebnostjo ustanovitelja,
v starejših organizacijah pa se kultura običajno skozi življenjsko dobo organizacije
spreminja in preoblikuje. Če želi biti organizacija dolgoročno uspešna, njena
organizacijska kultura ne sme biti odvisna samo od trenutnega vodstva, temveč mora
razviti močno kulturo, ki temelji na vrednotah, ki postanejo samoumevne in jih sprejemajo
vsi njeni člani. Po drugi strani pa morajo zaposleni v organizaciji ohraniti fleksibilnost, da
se lahko hitro odzivajo in prilagajajo na nenadne spremembe v okolju in v sami
organizaciji. Razvoj in oblikovanje organizacijske kulture zahteva svoj čas; ko skupina dobi
zgodovino, dobi tudi kulturo (Mesner-Andolšek, 1995, str. 67).
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Po mnenju Ivanka (2000, str. 116) nedvomno drži, da je vloga vodstva pri nastajanju
organizacije kulture večja od vloge drugih članov organizacije, saj se na njegov položaj v
organizaciji vežeta tudi moč nagrajevanja zaželenega in sankcioniranje nezaželenega
vedenja. Toda vpliv vodij v različnih organizacijah je lahko zelo različen, zato je različna
tudi intenzivnost njegovega vpliva na organizacijsko kulturo. Ne moremo pa govoriti o
absolutnem monopolu vodij ali katerega koli drugega subjekta v organizaciji na
oblikovanje njegove organizacijske kulture. Kultura se namreč oblikuje, ohranja in
spreminja kot posledica stalnega vzajemnega delovanja večjega števila posameznikov,
dogodkov, situacij in naključij.
Menedžment organizacije nima monopola pri oblikovanju kulture organizacije, vendar mu
pozicija moči daje prednost pri razvoju sistema vrednot, prepričanj in načina delovanja
(Mesner-Andolšek, 1995, str. 88).
Schein (v: Mesner-Andolšek, 1995, str. 79–87) kot najpomembnejše dejavnike za
nastanek in spremembe organizacijske kulture navaja skupinsko dinamiko, vodenje in
učenje:
 skupinska dinamika: člani določene skupine si delijo skupen pogled na probleme in
njihovo reševanje. Pri nastajanju skupine je odločilnega pomena, kako posamezniki
začnejo čutiti, da so člani skupine, in kako rešujejo konflikt med željo, da bi bili
popolno združeni s skupino, in željo, da bi ostali avtonomni in svobodni. Gre za
problem vključitve, identitete, moči in vpliva posameznika, ker pa zunanje naloge
zahtevajo, da zaposleni delajo skupaj, se bodo s sodelovanjem postopno naučili,
katera so tista nagnjenja posameznikov, na katera se bodo morali privaditi. Sčasoma
bodo razvili in oblikovali skupne pomenske kategorije in jezik, ki bo prilagojen
medsebojnemu razumevanju in sprejemanju. Proces vzpostavljanja skupnega
pomenskega okvira, na katerega se zaposleni v medsebojnem delovanju lahko
sklicujejo, je tako odločilen za razumevanje izvora in nastajanja kulture v organizaciji;
 vodstvo: vloga vodje v skupini je oblikovanje skupine, njeno ohranjanje in vzdrževanje
(sooblikovanje standardov in norm, integriranje in podpiranje skupine) ter
vsakodnevno delo v skupini (pridobivanje in dajanje mnenj, informacij, nadzor,
odločanje). Procesa vodenja ne moremo ločevati od procesa oblikovanja kulture, kajti
pravi problem, okoli katerega se oblikuje kultura, je funkcija vodenja. Vloga vodje je
zelo pomembna na začetku, ko pa je kultura enkrat formirana in stabilna, postane
vodja tudi sam njen ujetnik, kajti kultura nenehno nastaja v interakciji vseh
zaposlenih. Vodenje pomeni tudi vplivanje na oblikovanje organizacijske kulture, pri
katerem uporabljamo naslednje mehanizme oblikovanja organizacijske kulture:
sistem povečanja pozornosti vodstva najrazličnejšim vidikom organizacijskega
življenja;
reakcija vodstva na krizne dogodke;
natančno oblikovanje vloge vodje (biti mora zgled ostalim zaposlenim);
sistem nagrajevanja, napredovanja in sankcioniranja;
sistem kadrovanja;
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učenje: učenje je sprememba v obnašanju in je rezultat preteklih izkušenj. Učenje je
proces, ki ga ne moremo opaziti neposredno, zaznamo pa, da se je učenje zgodilo, ko
opazimo trajno spremembo v obnašanju. Vodje organizacij želijo, da bi se zaposleni
naučili vedenja, ki bo vodilo k uspešnemu doseganju ciljev, je pa učenje v veliki meri
odvisno od okoliščin in od medsebojnega sodelovanja, na kar imajo velik vpliv vodje.
Člani skupine so nenehno izpostavljeni različnim oblikam napetosti, zato se procesi
učenja in obrambnega obnašanja pojavljajo na različnih ravneh organizacije.

Proces oblikovanja kulture je v bistvu identičen s procesom oblikovanja skupine, in sicer v
pomenu oblikovanja skupinske identitete. Skupinsko identiteto predstavljajo skupni
obrazci mišljenja, prepričanja, čustev in vrednot, ki izhajajo iz skupnega učenja. Brez
skupine ni kulture in brez določene stopnje kulture lahko govorimo samo o agregatu ljudi
in ne o skupini. Razvoj in oblikovanje organizacijske kulture terja svoj čas; ko skupina
dobi zgodovino, dobi tudi kulturo. Kultura v organizaciji ne nastane sama od sebe, ampak
jo mora oblikovati menedžment skupaj z zaposlenimi, ti pa jo potem prenašajo na nove
člane. Organizacijske kulture se ne da enostavno predpisati, ampak se njene sestavine
uveljavljajo z določenim načinom dela, osebnega zgleda in podobno. Dejavniki, ki najbolj
vplivajo na razvojno dinamiko organizacijske kulture, so: vrste in oblike interakcije z
okoljem, doseganje ključnih ciljev organizacije, stopnja stabilnosti organizacije, razpon
različnih stališč zaposlenih, stopnja rasti finančnega kapitala, stopnja sledenja razvojni
viziji, stopnja poslovnih tveganj v okolju, hitrost uvajanja sprememb, prevladujoče norme
in vrednote, definiranost strateških ciljev, kolektivne lastnosti zaposlenih, stopnja splošne
rasti poslovnega sistema, vedenje zaposlenih in razvoj mentalitete, upoštevanje pravil in
določb v praksi ...
6.1.1.5 Spreminjanje organizacijske kulture
Zaradi hitro spreminjajočega se zunanjega okolja so organizacije pod nenehnim pritiskom,
da med drugim spremenijo tudi svojo kulturo, kajti velja, da v organizaciji ni mogoče
izvesti večjih sprememb, ne da bi obenem prišlo do spremembe organizacijske kulture.
Organizacijska kultura je relativno trden pojav in jo je zato težko spremeniti, kar pa ne
pomeni, da organizacijska kultura ni spremenljiva. Ko se organizacija znajde v težavah in
krizi preživetja, je kulturna sprememba neizogibna. Organizacije so prisiljene spremeniti
svojo kulturo, da bi lahko uresničile strateške spremembe. Oblikovanje nove strategije
zahteva spremembo organizacijskih ciljev, metod dela in delovanja. Tu pa se kultura lahko
pojavi kot pospeševalec ali zaviralec novih strategij. Da bi lahko spremenili kulturo
organizacije, je potrebno spremeniti določeno količino skupnih prepričanj, stališč, vrednot
in različnih kolektivnih praks (različnih ritualov, obredov, običajev, navad, rutin). Problem,
ki se pri tem pojavi, ni samo poiskati nove koncepte delovanj in doseči nove sposobnosti,
ampak tudi pozabiti naučene stvari, ki organizaciji več ne koristijo. Proces spreminjanja
organizacijske kulture pa je težavna naloga tudi zato, ker se zaposleni kulture ne
zavedajo. Oviro spreminjanju pa po mnenju Mesner-Andolškove (1995, str. 131) pomeni
tudi kolektivna narava kulture – kultura je v temelju skupinski pojav.
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Potrebne spremembe so povezane z življenjskim ciklusom organizacije. Ko organizacija
doseže svoj vrhunec in se začnejo procesi propadanja, mora slednja, če želi preživeti,
začeti nov ciklus razvoja. Sreča se s podobnim problemom kot na začetku predhodnega
ciklusa, le da na novi kakovostni ravni. Ne gre več le za oblikovanje organizacijske kulture,
ampak za spreminjanje, ki poleg oblikovanja nove kulture zahteva predhodno odstranitev
stare. Proces spreminjanja organizacijske kulture zahteva, da njene sestavine spravimo z
ravni praktične zavesti na raven pozorne zavesti, šele potem jo je mogoče spremeniti.
Vendar je spreminjanje organizacijske kulture, posebej če je povezano s krizo
organizacije, proces z negotovim izidom (Kavčič, 1991, str. 136).
Pri vsaki izvedbi spreminjanja organizacijske kulture je vedno potrebno upoštevati, da je
oblikovanje kulture dinamičen in evolutiven proces, ki se nanaša na naravo dojemanja
realnosti in resnice, na naravo človeških aktivnosti, pa tudi na naravo medsebojnih
odnosov ter naravo relacije med organizacijo in okoljem (Kropp v: Mihalič, 2007, str. 72).
Vse to povzroča zapleten in dolgotrajen postopek spreminjanja kulture, še zlasti glede na
dejstvo, da kulturo s spreminjanjem dejansko ponovno oblikujemo (Mihalič, 2007,
str. 72).
Številni dejavniki bolj ali manj intenzivno vplivajo na spreminjanje kulture v organizaciji.
Tako nekateri dejavniki spodbujajo spreminjanje kulture v sistemu, drugi pa zavirajo.
Dejavniki, ki omogočajo in spodbujajo spreminjanje kulture po Mesner-Andolškovi (1995,
str. 145), so:

vidnost in očitnost kriterijev, ki merijo uspeh: organizacije z jasnimi kriteriji in
metodami merjenja uspeha se bolje zavedajo potencialnih priložnosti in nanje
reagirajo v smeri spreminjanja kulture. V tem smislu bi lahko iskali razlike med
organizacijami, ki delujejo v javnem sektorju, in organizacijami, ki delujejo v
zasebnem sektorju, v katerem se kriteriji učinkovitosti močno razlikujejo;

razporeditev moči oziroma politična struktura v organizaciji: moč in vpliv sta nujni za
vpliv na proces spreminjanja;

spremembe vodstva kot izhodiščna točka organizacijskega razvoja: novo vodstvo
prinese s seboj nove ideje;

nova organizacijska strategija: strateški pregled ciljev, vrednot in delovanja.
Ko govorimo o spreminjanju organizacijske kulture, je pomembno, da poznamo tudi tiste
dejavnike, ki spreminjanje kulture onemogočajo in zavirajo (Mesner-Andolšek, 1995,
str. 146): strah pred neznanim in pred spremembami, obstoječe percepcije in navade,
nezaupanje in negotovost med zaposlenimi, vznemirjanje družbenih odnosov v
organizaciji, sprememba strukture moči in investiranih interesov, pomanjkanje virov za
spremembe, različni pogledi oziroma interni dogovori med zaposlenimi. Odpori in težave
pri spreminjanju kulture so večje, če so sestavine kulture organizacije stabilne in če je
kultura nastajala dolga leta in ima korenine v vrednotah, ki so jim sodelavci močno
zavezani. Obstoječo kulturo utrjuje vrsta vplivov, kot so pisni dokumenti o viziji in
poslanstvu, materialni znaki, slog vodenja, ustaljeni postopki, zgodbe o preteklih uspehih,
sodila za zaposlovanje, struktura organizacij in podobno.
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Bate (v: Kavčič, 2006, str. 108–109) je opredelil štiri generične strategije za spremembo
organizacijske kulture v organizaciji, kjer kultura ne ustreza več:

agresivni pristop: sestavljen je iz odprtega napada na obstoječo kulturo organizacije,
je nasilen, odločen in grob. Uporablja se takrat, ko vodstvo ni pravočasno zaznalo
potrebnih sprememb in je organizacija že v stiski. Namen tega pristopa je pokazati, da
je dotedanja kultura povsem neustrezna, škodljiva in da je treba stare navade
odpraviti;

pomirjevalni pristop: gre za uvajanje sprememb na manj dramatičen, postopen način.
Poudarek je na odpravi vzrokov, nova kultura je uvedena postopno, brez posebnih
spopadov in bolečih ukrepov. Prevladujoči način je prilagajanje, spreminjanje temelji
na prepričanju, da so zaposleni razumna bitja, ki jih je mogoče prepričati z dokazi;

korozivni pristop: uporabiti ga je mogoče v korist posameznikov v organizaciji, ki
poskušajo spremeniti organizacijsko kulturo predvsem v skladu s svojimi osebnimi ali
(neformalnimi) skupinskimi interesi. V taki organizaciji sodelavci niso toliko prijatelji,
kot so koristno sredstvo, s katerim močnejši in spretnejši uresničujejo svoje interese
na račun organizacije;

indoktrinacijski pristop: poudarek je na uvajanju sprememb na podlagi učenja in
usposabljanja. Procesi učenja so navadno dobro načrtovani in profesionalno vodeni,
temeljijo na veliki stopnji sodelovanja tistih, katerih kultura se mora spremeniti.
Kotter in Cohen (2003, str. 12–15) uspeh nekaterih organizacij pripisujeta razumevanju
poteka učinkovitih prizadevanj za velikopotezne spremembe. Oblikovala sta model
spreminjanja organizacijske kulture v osmih korakih:
1. ustvarjanje občutka nujnosti: najuspešnejši uvajalci sprememb svoje delo začnejo
tako, da med pravimi ljudmi ustvarijo občutek nujnosti. Ljudje začnejo drug drugemu
pripovedovati: »Dajmo, stvari je treba spremeniti«;
2. sestava vodilnega tima: uspešnejši pobudniki sprememb zberejo vodilni tim, ki ima
zaupanje, veščine, zveze, ugled in formalna pooblastila za vodenje sprememb. Tim
deluje z vzajemnim zaupanjem in čustveno predanostjo ter je dovolj močan za
vodenje velikih sprememb;
3. prava vizija: vodilni tim ustvari razmere, jasne, preproste, povzdigujoče vizije in
strategije. V manj uspešnih primerih nastanejo le podrobni načrti in proračun, v
neuspešnih primerih pa so strategije prepočasne za hitro vrteči se svet;
4. sporočanje, da ljudi navdušimo: gre za sporočanje vizije in strategije, cilj pa je doseči
razumevanje, razviti globoko predanost in sprostiti več energije v kritični masi ljudi. Pri
tem so dejanja pomembnejša od besed. Ljudje se začnejo navduševati za spremembe,
kar se zrcali v njihovem vedenju;
5. pooblaščanje: s podelitvijo pooblastil so ključne ovire, ki ljudem preprečujejo
uresničevanje vizije, odpravljene. Vodje sprememb so osredinjeni na neustrezne
situacije, ki jemljejo pooblastila, in na pomanjkanje samozavesti pri ljudeh. Več ljudi
začuti sposobnost, da se lahko lotijo uresničevanja vizije in se je tudi resnično lotijo;
6. doseganje kratkoročnih uspehov: pri velikih uspehih ljudje s pooblastili uresničujejo
vizijo in so deležni pomoči za doseganje kratkoročnih uspehov. Uspehi so bistvenega
pomena, saj zagotavljajo verodostojnost, vire in zagon za skupna prizadevanja. Brez
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dobro vodenega procesa, skrbne izbire začetnih projektov in dovolj hitrih uspehov
lahko ciniki zadušijo vsa prizadevanja. Zagon se krepi, ko ljudje poskušajo uresničiti
vizijo, in čedalje manj se jih upira spremembam;
7. »ne odnehajte«: po prvih uspehih se zagon okrepi. Zgodnje spremembe se utrdijo in
ljudje modro izberejo naslednjo nalogo, ki jo morajo opraviti, potem pa ustvarijo val
sprememb, dokler vizija ne postane stvarnost;
8. utrjevanje sprememb: v najboljših primerih vodje sprememb po vsej organizaciji
utrdijo spremembe, tako da negujejo novo kulturo. Nova kultura se razvija z
doslednim uspešnim ukrepanjem v zadostnem časovnem obdobju. Pri tem so zelo
pomembni ustrezna podpora, spretni novi pristopi k zaposlovanju in dogodki, ki
zajemajo čustva. Novo, zmagovito vedenje se nadaljuje kljub pritisku tradicije,
menjavanju vodij, spremembam in tako dalje.
Kulture očitno ni mogoče menjati z odločbo vodstva ali s pritiskom s strani vodstva.
Skupine in posamezniki se lahko uprejo spremembam ter se zaprejo tudi za
dobronamerne in koristne vplive. Začeti je treba prav spodaj, pri posameznikih, jih
obveščati in spodbujati, pridobivati njihovo zavezništvo ter postopoma širiti krog in
utrjevati doseženo. Zaleže le uglašeno delovanje od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor.
Eden pomembnejših pospeševalcev procesa spreminjanja kulture so kadrovske
spremembe oziroma sprememba ljudi na odločilnih položajih v organizaciji, ki s seboj
prinese nove ideje in vizije prihodnosti organizacije. Za oblikovanje skupnih prepričanj in
stališč so pomembne skupinske metode (oblikovanje vlog), ki naj bi zaposlenim omogočile
večjo identifikacijo in privrženost skupni nalogi, skupini in organizaciji. Osrednja strategija
za spremembo kulture se kaže tudi v izobraževanju, saj z obvladovanjem novih spretnosti,
s posedovanjem novega znanja ljudje spremenijo tudi svoja prepričanja glede lastnih
sposobnosti in potencialov. Sistemi nagrajevanja, nadzora, financ in kadrovanja veljajo za
močne oblikovalce kulture v organizaciji, a le če so medsebojno usklajeni, kar bi na primer
pomenilo, da sprememba stališča glede kvalitete v organizaciji hkrati pomeni spremembe
tudi v sistemu nagrajevanja. Zanimiv pa je podatek, da strukturne spremembe niso
posebej uporabno sredstvo za usmerjeno spreminjanje kulture, saj se struktura izkaže kot
posledica kulture in ne kot njen vzrok. Na počasen in neopazen način pa spremeni kulturo
nova tehnologija, ki lahko povzroči tudi oblikovanje novih prepričanj, vrednot in temeljnih
predpostavk.

6.1.2 Organizacijska klima
6.1.2.1 Opredelitev organizacijske klime
Organizacijsko klimo lahko najširše opredelimo kot psihološko ozračje v organizaciji, kot
ga zaznavajo njeni člani, te zaznave pa vplivajo na njihovo vedenje. Gre za psiho-socialni
sistem, ki je sestavljen iz posameznikov in skupin v organizaciji ter njihovih interakcij.
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Organizacijska klima je odsev tistega, kar zaposleni pričakujejo od podjetja, organizacije,
sodelavcev, predpostavljenih, podrejenih in tudi odsev tistega, kar dejansko dobijo ali kar
pogrešajo. Organizacijsko klimo lahko preučujemo, analiziramo, spreminjamo kot celoto,
še bolje pa je, če na klimo gledamo kot skupek različnih dejavnikov. Vsak dejavnik
ugotavljamo posebej in tako lažje ugotavljamo, kje je organizacija močna in kje šibka.
Tako tudi lažje začnemo z izboljševanjem, saj izboljšujemo vsak segment posebej (Treven
in Srića, 2001, str. 123).
Lipičnik (1998, str. 74) je organizacijsko klimo označil kot ozračje v organizaciji, ki je
posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in
ožjega okolja, ki vpliva na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti. Klima zajema tiste
značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v združbi in zaradi katerih se združbe med seboj
razlikujejo. Združbe se torej ne razlikujejo le po fizični strukturi, pač pa tudi po tem,
kakšna stališča in vedenje najdemo pri ljudeh. Govorimo o razlikah, povezanih s
psihološko strukturo.
Organizacijska klima opisuje stanje organizacije ali njenih delov. Je kvaliteta
organizacijskega notranjega okolja, ki organizacijo loči od drugih organizacij, je rezultat
vedenja in počutja članov organizacije, je sprejeta pri članih organizacije, je temelj za
interpretiranje situacije in je vir vzpodbud za usmerjanje aktivnosti (Možina, 1994,
str. 146).
Renata Mihalič (2007, str. 7) je organizacijsko klimo definirala kot psihološko izgradnjo
sistema, ki opredeljuje trenutne lastnosti organizacije in ki se izraža s percepcijo sistema s
strani svojih pripadnikov. Organizacijska klima tako vsebuje mehke dimenzije osebnosti
poslovnega sistema in posameznikov (slika 5).
Slika 5: Temeljni elementi celostnega sistema organizacijske klime
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Vir: Mihalič (2007, str. 7).

56

Zadovoljstvo

Lojalnost

Počutje pri
delu

Dobra organizacijska klima ima svojo osnovo v čustvih, zato je hitro spremenljiva in težko
obvladljiva. Dobra klima v skupini je podpora vodij skupnim ciljem in ustvarjalni naboj za
reševanje problemov. Dobra klima ne pomeni, da so vsi srečni in zadovoljni, bolj je
pomembno to, da so skupni cilji dovolj jasni vsem, da jih sprejemajo in da poznajo svoje
sposobnosti in sposobnosti svojih sodelavcev. Vodja ima pri tem dejavno vlogo, zlasti pri
pojasnjevanju skupnih ciljev in pri motivaciji sodelavcev za skupni cilj (Ovsenik in Ambrož,
2000, str. 194).
Tudi Stringer (2002, str. 1–8) je mnenja, da so pri konceptu organizacijske klime
pomembni občutki, ki jih imajo zaposleni o svojem delovnem okolju, saj močno vplivajo
na to, kako in koliko bodo delali. Klima vpliva na učinkovitost organizacije, ker ima
neposreden vpliv na motivacijo in voljo zaposlenih. Motivacijska teorija najbolje opiše vpliv
delovnega okolja na tri glavne motivacije zaposlenih: potreba po dosežkih, potreba po
povezovanju z drugimi ljudmi in potreba moči. Izkušnje in raziskave potrjujejo, da so
navedene potrebe bistvene pri oblikovanju mišljenja in občutkov zaposlenih. Stringer
meni, da obstaja šest dimenzij, s katerimi je mogoče najbolje opisati in meriti
organizacijsko klimo: organizacijska struktura, standardni, odgovornosti, nagrajevanje,
vzajemna pomoč in pripadnost organizaciji.
Organizacijska klima je skupek zaznav organizacijskega ozračja in okolja; vpliva na
zadovoljstvo ter učinkovitost zaposlenih, njihovo medsebojno delovanje in obnašanje.
Klimo je mogoče določiti in tudi opisati. Veliko preučevalcev organizacijske klime raje
vpraša zaposlene, naj opišejo svoje delovno okolje, kot da bi jih neposredno vprašali, kaj
se jim zdi dobro ali slabo. Ker pa gre pri klimi za percepcijo dogodkov, procedur in
odnosov v organizaciji, ta pa je pri zaposlenih lahko različna ob enakih delovnih pogojih,
zaposleni dejansko raje določijo klimo, kot da bi jo opisovali (Bowditch in Buono, 2005,
str. 318–319).
Organizacijska klima je torej psihološki pojem, ki obkroža delo in temelji na ustvarjalni
subjektivni predstavi o organizaciji, na kar vplivajo procesi, viri, strukture, kapital in
podobno. Klima je stranski produkt delovanja organizacijske strukture in njenih elementov
ter obenem determinira njeno učinkovitost. Kljub različnim pojmovanjem organizacijske
klime velja, da gre za vzdušje v določeni organizaciji, ki pojasnjuje, kako zaposleni
dojemajo določeno organizacijo, kako se v njej počutijo in kakšni so njihovi medsebojni
odnosi. Klima je neoprijemljiva, a kljub temu nenehno prisotna v delovnem okolju – tako
kot zrak obkroža in vpliva na vse, kar se dogaja v organizaciji, hkrati pa je dinamična, zato
tudi nanjo vplivajo skoraj vsi drugi pojavi znotraj organizacije. Klima predstavlja trenutno
stanje v organizaciji, pomaga pri razlagi različnosti človekovega vedenja v organizaciji, kar
služi za usmerjanje aktivnosti zaposlenih. Organizacije si prizadevajo ustvariti takšno
klimo, ki nudi najboljše poslovne rezultate, torej klimo, ki jo lahko označimo za pozitivno.
Klima je lahko homogena in prežema celotno organizacijo, ali pa se znotraj organizacije
pojavlja več specifičnih klim, ki se nanašajo zgolj na okolje znotraj posamezne skupine,
oddelka. Slednje je v veliki meri odvisno od velikosti organizacije: v večjih, razpršenih
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organizacijah lahko v različnih delih, oddelkih, enotah zasledimo zelo različne, specifične
klime, na katere pa še vedno vpliva globalna klima znotraj organizacije.
Organizacijska klima nastaja z interakcijo med člani organizacije, ki si jo delijo, povratno
vpliva na interpretacijo dejanskih dogodkov in posledično tudi na vedenje ljudi. Klima se
nanaša na odnose med zaposlenimi in tudi na odnos organizacije do zunanjega okolja,
odraža tako organizacijske cilje kot tudi kakovost delovnega okolja in predstavlja
pomemben vidik uspešnosti poslovanja.
6.1.2.2 Dimenzije organizacijske klime
Klima v organizaciji je vedno prisotna, s tem pa tudi dimenzije, ki določajo organizacijsko
klimo. Dimenzije organizacijske klime so tisti dejavniki, ki oblikujejo določeno
organizacijsko klimo in omogočajo primerjavo klime med organizacijami oziroma med
njenimi posameznimi enotami. Za organizacijo in njeno vodstvo je pomembno razumeti,
katere so tiste dimenzije, s pomočjo katerih se da najbolje opisati klimo v neki
organizaciji, hkrati pa največ povedati o njej. Vsak posameznik ima svoj način doživljanja
organizacije, vendar nas pri preučevanju klime ne zanimajo vse okoliščine človekovega
doživljanja, zato se omejimo le na posamezne okoliščine, ki predstavljajo posamezne dele
klime in jih imenujemo dimenzije organizacijske klime.
V literaturi se pojavljajo različne teorije o dimenzijah organizacijske klime, pri tem pa gre
najpogosteje le za avtorjevo interpretacijo organizacijske klime in posledično dimenzij. Za
Schneiderja in sodelavce (1996, str. 9–10) so pomembne štiri dimenzije organizacijske
klime, in sicer:

narava medsebojnih odnosov, v okviru katere se ugotavlja, ali odnosi v organizaciji
temeljijo na zaupanju ali nezaupanju, tekmovanju ali sodelovanju …;

narava hierarhije, ki ugotavlja, ali vodstvo odloča samo ali pa so pri odločanju
vključeni tisti, ki se jih odločitve tičejo, ali gre v organizaciji za skupinski ali individualni
način dela in ali imajo vodje več ugodnosti kot zaposleni;

narava dela, ki ugotavlja, ali delo ponuja nove izzive ali je monotono in dolgočasno, ali
morajo zaposleni opravljati svoje naloge po nekih predpisih ali imajo določeno mero
fleksibilnosti ter ali imajo na voljo vse vire, ki so potrebni za opravljanje svojih nalog;

osredinjenost na podporo in nagrade, v okviru katere se ugotavlja, ali so cilji dela
znani, in se ve, kaj je za organizacijo pomembno – prijaznost do stranke ali hitrost
postopka, ter kakšno delovanje je nagrajeno – se daje prednost kakovosti dela
oziroma storitev ali njihovi kvantiteti.
Osnovne dimenzije organizacijske klime v Sloveniji določa projekt SiOK (Slovenska
organizacijska klima). Gospodarska zbornica Slovenije je v začetku leta 2001 pripravila in
uvedla projekt raziskovanja in spremljanja organizacijske klime v slovenskih organizacijah,
poimenovan SiOK. Glavni namen in cilj izvajanja projekta je primerjalno raziskovanje
klime in zadovoljstva zaposlenih v slovenskih organizacijah, da bi povečali zavedanje o
pomenu klime in o pomenu ustreznih metod za njen razvoj. Temeljni princip delovanja
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projekta SiOK so primerljivost, periodičnost in kvantitativnost. Standardni vprašalnik, s
katerim se v okviru projekta SiOK meri organizacijska klima v organizaciji, je rezultat
večletnega dela in skupnih prizadevanj večjih slovenskih svetovalnih podjetij. Vprašalnik
SiOK je namenjen merjenju organizacijske klime in zadovoljstva in ga sestavlja 69 trditev,
ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega delovanja. Zaposleni vse trditve
ocenjujejo na petstopenjski ocenjevalni lestvici, rezultati pa so izraženi kot povprečne
vrednosti (Biro Praxis, 2007, str. 3–6).
Organizacijske klime ne opredeljuje vseh 69 trditev, pač pa 14 sklopov, v katere so
razvrščene trditve. Dimenzije organizacijske klime, ki so vključene v vprašalniku pri
projektu Siok, so (Biro Praxis, 2007, str. 6):

vodenje,

notranje komuniciranje in informiranje,

motivacija in zavzetost,

notranji odnosi,

poznavanje poslanstva, vizije in ciljev,

nagrajevanje,

odnos do kakovosti,

pripadnost organizaciji,

strokovna usposobljenost,

organiziranost,

razvoj kariere,

inovativnost in iniciativnost,

primerjalna vprašanja,

dodatna vprašanja o sistemih.
Številni avtorji del o varnostni kulturi dimenziji notranje komuniciranje in informiranje ter
notranji odnosi opredeljujejo kot najpomembnejše gibalo varnostne kulture, zato ju v
nadaljevanju podrobneje analiziram.
Notranji odnosi/medosebni odnos/medsebojni odnosi
Medosebni odnosi so stalno prisotni in prežemajo vse naše delo in življenje. V vsaki
organizaciji so dobri medosebni odnosi predpogoj za ustvarjalno delo in mišljenje ter za
doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Izhajajo iz nas, iz naših osebnostnih lastnosti, in so
usmerjeni na druge. Ko ocenjujemo sebe, hote ali nehote primerjamo tudi druge, o njih
sodimo in izražamo mnenja, ki so sicer stvar našega presojanja, vendar je dobro, da jih
poznamo in oblikujemo v želeno stanje. K temu lahko pripomorejo predvsem dobri vodje,
ki so usmerjeni v ljudi, ki se vsak dan maksimalno posvečajo zaposlenim, njihovim
težavam in dosežkom in ne le tehničnim vprašanjem dela.
Normalni notranji odnosi so odvisni od stopnje razvitosti demokracije, od delovne in
kulturne ravni in od osebnosti posameznikov oziroma članov organizacije. Dobri
medosebni odnosi so pogoj za osebno srečo in uspeh v poklicih. Če želimo navezovati,
razvijati in ohranjati zadovoljujoče medosebne odnose, moramo poznati nekaj temeljnih
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sposobnosti, in sicer: medsebojno poznavanje in zaupanje, komuniciranje, medosebno
sprejemanje in potrjevanje ter konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom
(Možina, 2002, str. 23–28).
Medosebni odnosi nastajajo na institucionalen in spontan način in se pojavljajo kot odnosi
sodelovanja ali kot konfliktni odnosi. Slednji vsebujejo negativne komponente, ki
povzročajo težave v interakciji in komunikaciji med člani organizacije, medtem ko se
odnosi sodelovanja pojavljajo skladno in brez pomembnejših konfliktov med člani
organizacije ter so podlaga za nemoteno in permanentno opravljanje delovnih nalog.
Institucionalni način oblikovanja odnosov v organizaciji pomeni, da se odnosi, kot pravice,
dolžnosti in odgovornosti pri delu, vzpostavljajo pri izpolnjevanju delovnih in poslovnih
nalog. Prav tako pa odnosi nastajajo tudi v zvezi s številnimi osebnimi vprašanji in
problemi posameznikov ter na podlagi komunikacije med zaposlenimi. Gre za spontani
način nastajanja medosebnih odnosov.
Kakšni bodo odnosi med zaposlenimi, je odvisno od njih samih, od tega, kako
vzpostavljajo odnose in kako te odnose uresničujejo v življenju, kako ravnajo drug z
drugim oziroma kako spoštujejo osebnost drugega. Dobri odnosi niso nekaj danega;
odnose med ljudmi je potrebno zavestno ustvarjati in zanje se morajo truditi vsi zaposleni
v organizaciji. Za ustvarjanje dobrih odnosov sta pomembna spoštljiv in hkrati sproščen
odnos med zaposlenimi.
Možina (2002a, str. 597) poudarja, da bi morali v medosebnih odnosih dopuščati
izmenično prilaščanje vloge objekta in subjekta – to pomeni, da drugemu dovolimo, da
sodi o nas, prav tako pa tudi, da mi lahko sodimo o drugem − smo pripravljeni kritizirati in
biti pripravljeni na kritiko.
Temeljne značilnosti dobrih medosebnih odnosov so (Možina, 2002a, str. 597–599):

priznavanje različnosti, specifičnosti in drugačnosti. Vsakomur priznavamo pravico do
svojega mišljenja, do posebnega zavzemanja, da mu priznamo svojstven prispevek pri
delu v organizaciji. Drugemu dovolimo, da se s čim ne strinja, da misli drugače, da
pove svoje mnenje − lahko govorimo o dogovarjanju in usklajevanju;

vzajemnost odnosov. Dosežemo jo v dialogu, ki terja obojestransko aktivnost in
prilagodljivost v odnosu. Obojestransko se zanimamo za podrobnosti, preučujemo in
se učimo, predlagamo in sprejemamo predloge, sprašujemo in se dogovarjamo.
Vzajemno iščemo pojasnila za vse, kar ni jasno ali razumljivo;

omogočanje osebnega izražanja. Gre za pravico do lastnega, samostojnega,
neodvisnega, specifičnega in samosvojega razvoja. Pomeni pravico do individualnosti;

dajanje in sprejemanje povratnih informacij. Brez povratnih informacij ni resničnega
stika med ljudmi, ni pravega medsebojnega odnosa. Predvsem pa nikoli ne izvemo,
kako naše vedenje vpliva na drugega in kako njegovo vedenje vpliva na nas;

priznavanje nasprotij. Popolno sožitje med ljudmi, med katerimi ni konfliktov oziroma
nasprotij, ne obstaja. V družbi brez nasprotij vladajo strah, negotovost in lažna
komunikacija;
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preprečevanje dvopomenske situacije. Tisto, kar pripovedujemo, tudi mislimo in se



tako tudi vedemo. Naše stališče do tistega, s katerim komuniciramo, ustreza tistemu,
kar poročamo. Tako ustvarjamo okrog sebe iskreno, jasno in nezapleteno ozračje, ki
vpliva na uspešno sodelovanje za skupinsko ustvarjanje, za skupinski razvoj;
brez vsakršnega vsiljevanja. Stvarnost je prikazana takšna, kakršna je. Drugemu ne
vsiljujemo doživljanja, ki ni njegovo, drugega ne prepričujemo o tistem, česar ni;
brez nehotene ali nevrotične zlorabe drugega. Gre za nekontrolirano uporabo drugega
za reševanje lastnih notranjih konfliktnih situacij (večni iskalci napak pri drugih).



Za medosebne odnose je značilno, da upoštevamo razlike med posamezniki, da med njimi
vlada vzajemnost, da gre za dajanje in sprejemanje povratnih informacij, za izražanje
vsakega posameznika. Pomembno je, da priznavamo obstoj konfliktov, da priznavamo ne
le podobnosti, ampak tudi različnosti v odnosih, da razlikujemo vsebino in odnose v
komunikaciji, da onemogočamo nastanek dvopomenskih komunikacij, da ni nikakršnega
vsiljevanja in da si prizadevamo dobiti čim bolj kritičen vpogled v možnosti nehotenih
oziroma nevrotičnih zlorab drugih. Medsebojni odnosi v organizaciji so vedno prisotni in
izhajajo iz osebnih lastnosti zaposlenih in so usmerjeni na druge. Predstavljajo nekakšno
psihološko klimo, v kateri žive zaposleni, zato je pomembno raziskati, kakšna je klima in
kaj bi bilo potrebno spremeniti, kajti dobri odnosi so pomemben dejavnik za doseganje
dobrih rezultatov. Medosebne odnose je treba poznati in jih nato oblikovati, da dobijo
želeno stanje. To je prednostna naloga vodij v organizaciji, če želijo imeti visoko
ustvarjalne in zadovoljne time ter posameznike.
Notranje komuniciranje in informiranje
Komunikacija je izredno pomembna pri vseh človekovih dejavnostih in je tudi ena
temeljnih dejavnosti človeka, ki mu omogoča obstoj in razvoj v družbi in organizaciji. V
organizaciji je komunikacija prisotna na vseh ravneh in v vseh fazah delovanja
organizacije. Uspešno komuniciranje je odlično sredstvo za uresničitev načrtovanih ciljev
oziroma, povedano drugače, cilj komunikacije je graditev medsebojnih odnosov, ki krmilijo
delo in uspešnost organizacije. Ljudje ves čas komuniciramo in poskušamo s
sogovornikom vzpostaviti nekaj skupnega – na primer, z njim želimo deliti informacije.
Florjančič (v: Ivanko in Stare, 2007, str. 279) je komuniciranje označil kot proces
prenašanja informacij s ciljem medsebojnega sporazumevanja.
Eden izmed temeljnih namenov komuniciranja, poleg vplivanja, poučevanja in
preprečevanja, je obveščanje oziroma informiranje, kar ima poseben pomen pri uvajanju
sprememb v organizaciji. Ljudi je potrebno obveščati o novostih, o vsebini novega dela in
o pričakovanih rezultatih, in če organizacija dovolj zgodaj poskrbi za ustrezno obveščanje,
se lahko izognemo številnim problemom. Človek sam opravi zelo malo, skupaj z drugimi
skoraj vse. Z drugimi pa se mora za sodelovanje dogovoriti, sporazumeti in od tod tolikšna
veljava sporazumevanja, komuniciranja, sporočanja in sprejemanja.
Watzlawick (v: Čater et al., 2002, str. 307) je opredelil temeljna pravila komuniciranja:
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vsako vedenja posameznika je hkrati že komuniciranje, tako da nekomuniciranje sploh
ni možno;
pri komuniciranju hkrati obstajata tako vsebinski kot odnosni vidik komuniciranja. Z
vsebinskim posredujemo podatke, z odnosnim pa opredeljujemo način sprejemanja in
dojemanja sporočil;
pri komunikaciji je posameznik hkrati oddajnik in sprejemnik sporočila in od načina
organizacije posredovanih informacij so odvisni komunikacijsko sodelovanje,
razumevanje komunikacijskega poteka in konfliktnost, ki je mnogokrat sestavni del
komunikacije;
četrto pravilo govori o enopomenskosti vsebinskega dela komuniciranja in
večpomenskosti odnosnega vidika komuniciranja;
zadnje pravilo govori o različnih ravneh socialnih odnosov, vključenih v komuniciranje.
Ločimo simetrično, statusno enakopravno komuniciranje in dopolnjujoče oziroma
komplementarno komuniciranje, kjer sta govorca v različnih hierarhičnih oziroma
dopolnjujočih si družbenih vlogah.

Da proces komunikacije lahko poteka, so potrebni oddajnik oziroma pošiljatelj, sprejemnik
oziroma prejemnik, sporočilo in komunikacijski kanal. Oddajnik je vir informacij in
pobudnik komunikacijskega procesa, sprejemnik je oseba, ki sprejema in interpretira
oddajnikovo sporočilo, sporočilo pa je skupina verbalnih in neverbalnih simbolov, ki
sestavljajo informacijo, ki jo želi oddajnik prenesti do sprejemnika. Komunikacijski kanal je
pot, po kateri potuje sporočilo od oddajnika do sprejemnika. Vse skupaj predstavlja
komunikacijski model. Berlogar (v: Ivanko in Stare, 2007, str. 281) poudarja, da je pri
komunikaciji izrednega pomena, kako bo prejemnik sporočilo slišal, sprejel in razumel.
Prejemnik je tisti, ki sporočilo ovrednoti, ga sprejme ali zavrne, mu vtisne pečat
verodostojnosti ali neresničnosti. Mnenje o sporočilu ustvarja prejemnik, govorimo pa o
kredibilnosti komuniciranja, ki jo gradimo s pomočjo znanja, presojanja in ravnanja.
Ločimo enosmeren sistem in dvosmerne sisteme komunikacije. Kadar poteka komunikacija
v eni smeri, govorimo o sporočanju oziroma informiranju in ni medsebojnega vplivanja
pošiljatelja in prejemnika. Možina (Možina et al., 2004, str. 56) pravi, da enosmerno
komuniciranje poteka hitreje kot dvosmerno. Enosmerna komunikacija deluje uradno in
prihrani čas, kadar je namenjena več prejemnikom. V tem primeru je takšna oblika
pozitivna in plodna, vendar ima enosmerna komunikacija večinoma vse lastnosti
birokratskega komuniciranja, za katerega so značilne hierarhičnost, ozkost, zakasnelost in
selektivnost. Uporabimo ga takrat, kadar želimo posredovati preprostejša, jasno
razumljiva sporočila. Za dvosmerno komuniciranje so značilne razprave, prekinitve in
vprašanja, zato ga lahko, za razliko od enosmernega, označimo kot »neurejenega«.
Dvosmerno komuniciranje pomeni, da prejemnik daje pošiljatelju povratne informacije o
tem, kako dobro so zaposleni razumeli sporočila, ki so jim bila posredovana. Povratna
informacija zaposlenim pomeni možnost, da izražajo svoja mnenja in zamisli, prav tako
imajo možnost za soudeležbo pri odločanju. Dejstvo, da jih poslušajo, pa jim daje tudi
občutek osebne vrednosti.
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Werther in Davis (1986, str. 452–461) ločita med sistemom komuniciranja od vrha
navzdol in od spodaj navzgor. Prvi sistem komuniciranja obvešča delavce o razmerah, ki
vladajo v organizaciji, in daje navodila za izvedbo odločitev ter informacije o uspešnosti
izvedbe. K temu sistemu spadajo interni časopisi in bilteni, občasne publikacije za
obveščanje posameznih skupin zaposlenih, obvestila na oglasni deski, poslovna poročila in
podobno. Sistem komuniciranja od spodaj navzgor poroča o opravljanju nalog in delovnih
problemih ter o vplivu zaposlenih na nižjih ravneh na poslovanje. Ta sistem komuniciranja
poteka vsakodnevno med nadrejenimi in podrejenimi ter ima lahko formalno in
neformalno obliko. Oblike formalnega komuniciranja so pisanje poročil o opravljenem
delu, pritožbeni postopki, sistem za dajanje koristnih predlogov in raziskovanje mnenj
oziroma stališč zaposlenih.
Poleg že navedenega komuniciranja navzdol in komuniciranja navzgor obstaja še
vodoravni kanal, pri katerem gre za komuniciranje menedžerjev med oddelki, in
neformalne komunikacijske poti, ki predstavljajo spontani načini prenašanja informacij v
organizaciji. V obliki neformalnega komuniciranja se informacije hitro širijo in pogosto ne
dosežejo vodstva. Vodstvo nad neformalnim komuniciranjem nima vpliva, saj lahko ujame
le del teh informacij s pomočjo pogovorov in ustvarjanja zaupanja med zaposlenimi. Ta
način komunikacije je izrednega pomena za organizacijo, saj je s tem možnost razrešitve
določenih problemov hitrejša.
Organizacijsko komuniciranje
Organizacija je definirana s skupnimi dejavnostmi njenih članov in jo kot táko sestavljajo
interakcije ljudi. Temelj za skupno akcijo predstavlja komuniciranje, zato je proces
človeškega komuniciranja temelj organizacijske dejavnosti. Organizacijsko komuniciranje
je proces, skozi katerega se oblikujejo organizacije, ki hkrati oblikujejo in soustvarjajo
dogodke v njih in okrog njih. Gre za kombinacijo procesa, ljudi, sporočil, pomena in
namena. Organizacijsko komuniciranje je izmenjava informacij, zamisli in občutkov
navzdol, navzgor in v isti ravni organizacijski liniji (Berlogar, 1999, str. 215).
V organizacijskem komuniciranju obstajata dve težišči komuniciranja. Eno težišče je, da se
s pomočjo komuniciranja gradijo, ohranjajo in razvijajo pogoji, ki zagotavljajo
funkcioniranje organizacije kot socialnega sistema. Tako je s pomočjo komuniciranja
mogoče navedene pogoje optimirati, kar pomeni, da se posameznim postopkom v sistemu
daje določen smisel in pomembnost. Po drugem težišču pa se komunikacija razume kot
proces prenašanja informacij med nadrejenimi vodilnimi in njihovimi sodelavci z namenom
medsebojnega vplivanja; vse, kar nadrejeni napravi v odnosu z drugimi sodelavci, ima
pomen glede na to, kako to naredi (Ivanko in Stare, 2007, str. 280).
Dobra obveščenost zaposlenih o vseh vidikih poslovanja organizacije, ki niso poslovna
skrivnost, je za vzpostavitev in vzdrževanje dobre klime v organizaciji ključnega pomena.
Ljudje se v organizacijah običajno pritožujejo, da jim ni jasno, kakšni so strateški cilji,
načrti in podobno. Kritika slabe obveščenosti je pogosto zamaskirano prepričanje, da si
vodstvo za pogovor s svojimi sodelavci ne vzame dovolj časa. Posvečanje pozornosti
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medsebojni komunikaciji, ki ne obsega le golega dajanja navodil, kaj je potrebno storiti,
omogoča ljudem, da se počutijo obravnavane s strani vodstva organizacije ne le kot
najemna delovna sila, temveč kot ljudje in resnični partnerji v poslu. Na ta način bodo
bistveno bolj motivirani za kakovostno delo. Če želi organizacija sposobne in učinkovite
zaposlene, jim mora nuditi okolje, v katerem se bodo počutili pomembne in močne (Zadel
v: Ravnikar, 2004, str. 17).
Notranje komuniciranje in delno tudi informiranje pomaga zaposlenim razumeti poslovanje
organizacije ter jim pomaga spoznati, kako lahko sami doprinesejo ne le k večjemu
uspehu organizacije, temveč tudi k večji varnosti. Glavni namen komuniciranja z
zaposlenimi je mobilizirati zmožnosti in sposobnosti zaposlenih ter tako omogočiti, da
uspešno opravljajo svoje delo, svoje naloge in obveznosti. Cilj internega komuniciranja
tako ne sme biti zgolj informiranje, ampak tudi motivirati, vzgajati in navduševati
zaposlene, jih spodbujati k večji produktivnosti, h kvaliteti, utrjevati verodostojnost
vodstva in zaupanje vanj. Izredno veliko vlogo v internem komuniciranju igrajo
neposredni vodje. Če ti samo pošiljajo sporočila in navodila za delo in pri tem ne
upoštevajo potreb, interesov in želja zaposlenih, lahko prihaja do napak pri delu,
zaposleni so slabe volje, nimajo interesa in vneme za delo ter si ne upajo komunicirati z
vodjo; tako se zmanjša pretok informacij. Vodje bi morali biti dostopni za sporazumevanje
s svojimi podrejenimi, večkrat bi morali z njimi razpravljati o problematiki dela,
izvedljivosti nalog, morali bi biti dojemljivi za pobude in predloge za reševanje problemov,
izboljšanje dela, poslovanja in organizacije. S tem bi omogočili in vzdrževali ugodno
delovno klimo v svoji delovni enoti, hkrati pa dosegali spodbudno komunikacijsko ozračje
v organizaciji. Eden izmed pogojev za dobro delo zaposlenih je tudi točnost in
pravočasnost informacij. S tem lahko vplivamo ne samo na možnosti pravilnega odločanja,
ampak tudi na razmišljanje zaposlenih. Komuniciranje v organizaciji ima velik vpliv pri
prenosu vizije in ciljev organizacije na zaposlene. V organizaciji mora biti vzpostavljena
učinkovita dvosmerna komunikacija; le tako se vodstvo lahko prepriča, ali so zaposleni
informacijo pravilno razumeli in preprečili možnost njenega popačenja.
6.1.2.3 Vrste organizacijske klime
Eno izmed sodobnejših in uveljavljenih klasifikacij organizacijske klime navajata Fernandez
in Hogan (v: Mihalič, 2007, str. 22), in sicer ločita naslednje vrste klim:

organizacijska klima dosežkov: značilne so hitre akcije, visoke zahteve s strani
vodstva, tekmovalnost med zaposlenimi in ključno je doseganje ciljev;

organizacijska klima ohranjanja varnosti: klima temelji na zagotavljanju varnosti
zaposlitve. V tovrstni organizaciji sta izražena formalizacija in nadzorovanje ter izrazita
strukturiranost;

organizacijska klima sodelovanja: v organizaciji prevladujejo neformalni odnosi, timski
način dela, demokratična komunikacija, zaupanje, pripadnost in participacija;

organizacijska klima kreativnosti: v organizaciji se izpostavlja načrtno inoviranje,
dinamiko, kompetentnost zaposlenih, stalen napredek, pripadnost in razvoj ter hitro
rast.
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Glede na prevlado ene izmed vrst klime v posamezni organizaciji je v kontekstu
dominantne kulture mogoče vzpostaviti tudi tipologijo organizacij na mikro nivoju, in sicer:
organizacija dosežkov, organizacija varnosti, organizacija sodelovanja, organizacija
kreativnosti.
Podobno tudi Musek Lešnik (2001–2006) glede na dimenzije organizacijske klime in
vrednot, ki jih poudarja organizacija, loči štiri različne vrste klime:

skupinska klima: organizacija poudarja razvoj človeških virov in vlaganje vanje, daje
prednost timskemu delu, sodelovanju in iskanju konsenza klim. Organizacijo ohranja
zvestoba zaposlenih in tradicija. Gre za klimo, v kateri je prijetno delati, vzdušje je
zelo osebno, zaposleni v vodjih vidijo mentorje;

razvojna klima: organizacija vzpodbuja individualno iniciativo in svobodo. Organizacijo
ohranja predanost raziskovanju in inovacijam – pomembno vlogo imata pripravljenost
na spremembe in soočanje z novimi izzivi. Gre za dinamično, podjetno in ustvarjalno
klimo. Kriterij uspešnosti je razvijanje novih, edinstvenih izdelkov in napredovanje
zaposlenih;

klima, osredinjena na racionalne cilje: za organizacijo je pomembno, da vodi na trgu,
da je cenjena, osredinjena pa je predvsem na cilje. Organizacijo ohranja poudarjanje
zmag, uspehov. Med zaposlenimi je prisotna tekmovalnost. Kriteriji uspešnosti so tržni
uspehi, tržna vrednost in prodornost;

klima, osredinjena na notranje procese: delo v organizaciji usmerjajo in vodijo jasno
opredeljeni postopki delovanja, vse je natančno strukturirano in formalizirano.
Organizacijo ohranjajo pravila, dolgoročni načrti pa ohranjajo stabilnost, predvidljivost
in učinkovitost.
6.1.2.4 Preučevanje in merjenje organizacijske klime
Preučevanje organizacijske klime omogoča vodstvu organizacije vpogled v mnenje
oziroma prepričanje zaposlenih o njihovem delu, delovnem okolju in pogojih dela ter o
sami organizaciji. Vodstvo organizacije dobi povratne informacije o tem, kako dobro
organizacija izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih, skuša ugotoviti, kaj je potrebno
spremeniti, in pripravi akcijski načrt za realizacijo sprememb.
Lipičnik (1998, str. 75) pravi, da preučiti klimo pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije,
vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi oziroma uporabo njihovih
zmožnosti. Pri preučevanju klime se srečujemo z določenimi posebnostmi. Klime ni treba
iskati, ker ta zmeraj je, in ni potrebno ugotavljati, katere dimenzije klime so prisotne in
katere ne, ker so vedno prisotne vse dimenzije, ki odražajo organizacijsko klimo,
vprašanje je le, katere nas zanimajo. Zato moramo predpostaviti posamezne dimenzije
klime in ugotoviti, kaj se z njimi dogaja, da bi lahko sklepali tisti del, ki nas zanima.
Organizacijske klime ne moremo preučevati z vidika lastnega doživljanja situacije, saj gre
tako za subjektivno mnenje posameznika, kar pa ne more izkazovati objektivne povratne
informacije. Najprimernejši način ugotavljanja organizacijske klime je s pomočjo
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vprašalnika, ki ga sestavljajo trditve, anketiranec pa izraža svoje doživljanje tako, da
označi stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo. Dobljene rezultate je potrebno analizirati in
tako pridemo do ustreznih zaključkov in sklepov.
Tehnologijo preučevanja klime z vprašalniki je mogoče razdeliti na šest stopenj (Lipičnik,
1998, str. 77–79):
1. pripravljalna dela: na samem začetku skušamo ugotoviti smiselnost in potrebo po
preučevanju klime, možnosti financiranja, pripravljenost ljudi za sodelovanje in
nenazadnje skušamo predvideti uporabnost rezultatov in način zbiranja podatkov;
2. sestava vprašalnika: v drugi fazi skušamo ugotoviti vse vsebinske vidike preučevanja
klime. Ugotovimo kritične točke (dimenzije) v organizaciji, ki nas zanimajo in jih bomo
uporabili pri oblikovanju vprašalnika oziroma trditev. Vsebina trditev naj izhaja iz
problematike določene organizacije, ob vsaki trditvi pa ponudimo več možnosti za
odgovor, ki izražajo celo vrsto občutkov od popolnega strinjanja do popolnega
nestrinjanja;
3. zbiranje odgovorov: gre za tehnično nezahtevno fazo – ljudje vpisujejo svoje
odgovore, kot to zahtevajo navodila. Lahko pa se pojavijo težave zaradi nezaupanja v
tistega, ki bo odgovore zbiral, oziroma tistega, ki jih bo analiziral, zato je treba, da
zagotovimo anonimnost;
4. analiza odgovorov: zelo pomembna faza pri preučevanju organizacijske klime. Dobro
je, da sama sestava vprašalnika omogoča ustrezne statistične analize, s pomočjo
katerih lahko registriramo značilne dimenzije klime. Najpreprostejši občutek za klimo
dobimo iz enodimenzionalnih odgovorov (na primer: 85 odstotkov anketiranih se
strinja, da so kritike v organizaciji pogoste). Dobra analiza podatkov je v pomoč pri
interpretaciji dobljenih rezultatov;
5. predstavitev rezultatov: poudarek je na dejstvu, da klima predstavlja večinsko
doživljanje situacij in ne posameznikovo. Pri predstavitvi rezultatov klime je potrebno
biti izredno previden, saj so rezultati lahko precej drugačni od tistih, ki jih je naročnik
raziskave (vodstvo organizacije) pričakoval;
6. načrtovanje akcije: ugotavljanje klime ne more biti sámo sebi namen. Iz ugotovljene
klime in ciljev, ki jih ima organizacija, je potrebno presoditi, ali je način doživljanja in
reagiranja ljudi ustrezen za njihovo doseganje, ali pa so cilji mogoče neustrezni. Z
vsakim raziskovanjem klime vzbudimo v ljudeh pričakovanja, zato ni dovolj ostati le pri
raziskavah. Končni rezultat preučevanja organizacijske klime je načrtovanje dejavnosti
za njeno izboljšanje.
Pri organizacijski klimi se osredinjamo na zaznave, ki so neoprijemljive in so lahko le
subjektivne narave, determinirane s posameznikovimi osebnostnimi lastnostmi,
temperamentom in z vrednotami, s preteklimi izkušnjami in z mnenjem drugih ljudi. Tako
je za razumevanje vpliva organizacijske klime na delo in življenje organizacije ključno
vedeti, da na motivacijo in vedenje zaposlenih enako pomembno vplivajo subjektivne
zaznave in tudi objektivna realnost.
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Raziskovanje klime, kot je opazovanje oblik ali slogov vedenja v izbrani organizaciji,
temelji na predpostavki, da ljudje na osnovi organizacijskih praks in postopkov razvijejo
globalno zaznavo njihove organizacije. Klima kot globalni pojem pomeni, da gre za
koncept na nivoju celotne organizacije (skupine, oddelka ali sektorja) in ne na nivoju
njenih posameznikov ter je posledično tudi njeno preučevanje bolj vezano na makro kakor
na mikro nivo organizacije. Kljub makro nivoju preučevanja pa klimo ugotavljamo z
zaznavami posameznikov. Tu se postavi vprašanje, ali različni ljudje klimo v organizaciji
zaznavajo enako oziroma podobno. Velja, da ljudje, ki delajo v istem okolju, to običajno
zaznavajo podobno. Na podobnost zaznav organizacijske klime deloma vpliva dejstvo, da
se v neki organizaciji zaposlujejo ljudje s podobnimi izkušnjami, stališči, vrednotami, so pa
zaznave klime pri zaposlenih podobne predvsem zato, ker slonijo na objektivnih
organizacijskih realnostih (organizacijska struktura, slog vodenja, sistem nagrajevanja,
praksa vodij, načini odločanja in podobno). Njihov vpliv na vedenje pa ni determiniran le z
njihovo realnostjo, ampak s tem, kako jih ljudje v organizaciji zaznavajo oziroma razumejo
– od tod izvirajo različne zaznave. Na podobne zaznave pa vplivajo tudi interakcije med
ljudmi v organizaciji in ravno v teh interakcijah se šele oblikuje globalna podoba klime. Ko
si posameznik ustvari mnenje o nekem dogodku ali situaciji v organizaciji, želi to mnenje
potrditi tudi pri sodelavcih. Želja po preverjanju lastnega mnenja oziroma lastne socialne
resničnosti je možna, nudi pa občutek varnosti v smislu: »Saj tudi drugi mislijo tako«. S
takšnim preverjanjem lastnih zaznav zaposleni nenehno osmišljajo svoje delovno okolje.
6.1.2.5 Spreminjanje organizacijske klime
Pri spreminjanju organizacijske klime so poleg sistemskih sprememb potrebne predvsem
spremembe stanja zavesti ljudi, pri čemer je potrebno spremeniti mentaliteto in
posledično reagiranje zaposlenih. Proces ustvarjanja želene klime tako poleg omenjenega
vključuje tudi spremembe v pogojih dela, delovnih okoliščinah, priprave zaposlenih na
drugačno dojemanje pojavov in spreminjanje vedenja. Osnovni predpogoj za spreminjanje
organizacijske klime je analiza trenutnega stanja in določitev smernic organizacijske klime,
ki jo želimo vzpostaviti, ter akcijski načrt spreminjanja. Temeljni cilj spreminjanja
organizacijske klime je v ustvarjanju take »nove« organizacijske klime, ki bo primerna za
razvoj učečega se sistema, ki bo vzpodbujala permanentno izobraževanje in učenje, ki bo
generirala vzpodbudno okolje za inovativno funkcioniranje, ki bo omogočala priložnosti
vsakomur, ki ne bo delovala zaviralno, ki bo rehumanizirala delovno mesto in podobno
(Mihalič, 2006, str. 257–258).
Lipičnik (1998, str. 74–75) meni, da spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje
določenih bistvenih situacij tako, da pri zaposlenih izzovemo želeni način odzivanja, ki
omogoča doseganje postavljenih ciljev. Proces priprave ljudi na spremenjene pogoje dela
in na drugačno dojemanje pojavov imenujemo proces ustvarjanja klim. Pri spreminjanju
klime sta ključni predvsem dve vprašanji: Kako lahko spremenimo klimo in kdo jo lahko
spremeni? Je pa proces spreminjanja klime zapleten in težak proces, saj zaposleni klimo
dojemajo kot stvarnost in se je v bistvu ne zavedajo. Pogoj za spreminjanje neustrezne
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klime pa je njeno preučevanje – ugotavljanje dimenzij klime, vzrokov in posledic, ki jih
ima klima na vedenje ljudi.
Klime se ne ustvarja – tisto, kar organizacija lahko naredi, je spreminjanje tistih
dejavnikov, ki prispevajo k doživljanju klime na tak način, da bodo ljudje v organizaciji
spremembe zaznali na način, ki bo prispeval k boljši uspešnosti in učinkovitosti (Musek
Lešnik, 2001–2006).
Klima se lahko spreminja na več načinov (Lipičnik, 1998, str. 79):

nekontrolirano: na ta način se klima spreminja sama od sebe in je ne moremo
nadzorovati. Največkrat se spreminja v negativno smer in kot taka ni v skladu z
željami menedžmenta organizacije. Vzrok za tovrstno spreminjanje klime lahko iščemo
v različnih vplivih iz okolja, v katerem organizacija deluje;

z navodili in dekreti: pri tem načinu spreminjanja klime, ki je sicer organizirano in
zavestno, skušamo uravnavati vedenje posameznikov v pozitivni smeri. Ta način je
hitrejši, spremembe se da uvesti v kratkem času, vprašanje pa je, koliko so jih ljudje
pripravljeni sprejeti in če sploh dobimo želeni učinek;

z neposredno akcijo: precej dimenzij klime ni mogoče reševati s predpisi in dekreti,
predvsem ne tistih, pri katerih prihajajo do izraza odnosi med ljudmi oziroma odnosi
med menedžerji in delavci. V tem primeru gre za spreminjanje klime z neposrednim
delom, pojasnjevanjem, prepričevanjem, dokazovanjem in osebnim zgledom. Ta
oblika je bolj uspešna, saj se izvaja s konkretno akcijo za spreminjanje organizacijske
klime ob pogoju, da ljudje verjamejo in zaupajo tistim, ki akcije predlagajo in
obljubljajo boljšo prihodnost. Če pričakovanja niso izpolnjena, pride do razočaranja,
nezaupanja in nezaželenih reakcij.
Če poskušamo odgovoriti na vprašanje, kdo torej lahko spremeni klimo, Bernik (1998,
str. 6) največjo odgovornost za nastajanje, spreminjanje in uspešno uvajanje
organizacijske klime pripisuje menedžerjem oziroma vodjem. Po njegovem mnenju
organizacija namreč ni le tehnično-ekonomski sistem, zato mora vodstvo pri svojem delu
upoštevati tudi psihološke in sociološke vidike, ki so določeni z medsebojnimi odnosi,
komunikacijo in medsebojno povezanostjo vseh članov organizacije. Najpomembnejša
naloga vodstva je določiti smer, v katero naj bi šla organizacija, in potem pridobiti
zaupanje in lojalnost zaposlenih, da bodo šli v izbrano smer. To je mogoče doseči samo z
jasno oblikovano vizijo in strategijo poslovanja organizacije. V tem primeru bo proces
spreminjanja klime stekel v pozitivno smer, v nasprotnem primeru je izid procesa
spreminjanje klime vprašljiv.
Organizacijska klima se lahko spremeni, če ljudje verjamejo in zaupajo tistim, ki jim
predlagajo različne akcije in obljubljajo lepšo prihodnost, s tem pa povzročijo
pričakovanja, ki jih je treba uresničiti, sicer pride do razočaranj, ki povzročijo številne
nezaželene reakcije (Ovsenik in Ambrož, 2000, str. 229).
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Vodstvo mora organizacijsko klimo spremljati, preučevati in spreminjati v želeno stanje.
Ta proces spreminjanja organizacijske klime ni hiter in narejen »čez noč«, ampak je
potrebno veliko potrpežljivosti in aktivnosti v smeri prepričevanja, dokazovanja pozitivnih
sprememb in neposrednega dela pri spreminjanju v ugodno klimo (Ivanko in Stare, 2007,
str. 135). Vsako spreminjanje klime v organizaciji pa lahko uveljavimo in izvedemo na
račun človekove vsestranske prilagodljivosti (Ivanko in Stare, 2007, str. 14).
O dobri klimi v organizaciji lahko govorimo, če imajo člani organizacije dobro mnenje o
samem vodenju in o organizaciji ter se v njej dobro počutijo, hkrati pa dosegajo
zastavljene cilje. V nasprotnem primeru se predvideva, da je klima slaba, zato jo je
potrebno spremeniti. Neugodnost ali ugodnost klime vedno presojamo glede na cilje, ki jih
organizacija želi doseči. Neugodno klimo je vsekakor potrebno spremeniti, ker ta v večini
primerov vodi k slabšim rezultatom dela in vseh drugih aktivnosti zaposlenih. Včasih, ko
ne moremo doseči določenih ciljev, pa žal ni vprašanje klime, ampak ciljev.
Na organizacijsko klimo vplivajo: najvišje vodstvo organizacije, zgodovina in tradicija
organizacije, tehnologija oziroma vrste storitev, klienti, pričakovanja v organizaciji,
informacijski sistem, delovni postopki, uporaba vzpodbud, organizacija dela ter cilji in
vrednote, ki se v organizaciji poudarjajo.
6.1.2.6 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih z delom sta medsebojno povezana.
Človek, ki zaznava vzpodbudno organizacijsko klimo, je ponavadi tudi bolj zadovoljen s
svojim delom. Vendar to še ne pomeni, da se oba pojma nanašata na isti pojav. Kot pravi
Musek Lešnik (2001–2006), je organizacijska klima značilnost organizacije, ki se kaže v
opisih zaposlenih o stanju, postopkih in pravilih, ki vladajo v njej. Klima je zaznava tega
okolja in ne vključuje vrednostnih sodb o njem. Zadovoljstvo z delom pa je čustveni odziv
posameznikov na delovno okolje. Izraža se v vrednotenju določenih vidikov dela in
organizacije, ki so za posameznika pomembni.
Robbins (2005, str. 85) definira zadovoljstvo zaposlenih kot skupek občutkov, ki jih imajo
zaposleni do dela. Pri tem pa delo zaposlenih ne zajema le vidnih aktivnosti, kot so
premetavanje papirjev, pisanje programov, čakanje na stranke ali vožnja kamiona,
vsebuje tudi medsebojne odnose, ki pri tem nastajajo, odnose med sodelavci, odnose z
nadrejenimi, organizacijska pravila in politiko organizacije, življenjske in delovne pogoje,
ki največkrat niso idealni. To pomeni, da je zadovoljstvo zaposlenih odvisno od več skritih
elementov.
Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo pri delu in s posameznimi elementi dela
kot tudi delovnega mesta, in sicer od zadovoljstva z nalogami, do zadovoljstva z
neposredno nadrejenim, z možnostmi izobraževanja, s sodelavci, s fizičnimi pogoji dela in
opremljenostjo, z možnostjo napredovanja, z načinom dela, z nagrajevanji, s plačo, z
delovnim časom in podobno. Zadovoljstvo zaposlenega z delom definiramo kot želeno
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oziroma pozitivno emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali
doživljanja in dosedanjih izkušenj pri delu in na delovnem mestu. Pri zadovoljstvu
govorimo o tako imenovani individualni efektivni reakciji na delovno okolje, delo in na
pogoje dela (Mihalič, 2006, str. 266).
Kljub temu da sta klima in zadovoljstvo različna pojma, pa se pomembno povezujeta.
Zadovoljstvo je povezano s številnimi posameznimi dimenzijami organizacijske klime, kot
so (Musek Lešnik 2001–2006):

pooblastila: občutenje zaposlenih, da lahko sodelujejo pri odločanju, pozitivno vpliva
na njihovo zadovoljstvo;

podpora in druženje: občutenje prijateljskih odnosov s sodelavci in njihove podpore
zmanjšuje negativni stres in izboljša zadovoljstvo z delom;

profesionalni interesi: občutek zaposlenih, da se lahko izobražujejo in medsebojno
delijo znanje in izkušnje, pozitivno vpliva njihovo zadovoljstvo;

skladanje ciljev in ustreznosti virov: kadar so cilji in sredstva za njihovo doseganje
skladni z možnostmi in željami zaposlenih in organizacije, to pripomore k večjemu
zadovoljstvu na delovnem mestu;

delovni pritiski: doživljanje pritiskov na delovnem mestu se povezuje z doživljanjem
stresa in je negativno povezano z zadovoljstvom; več stresa običajno pomeni nižje
zadovoljstvo.
Musek Lešnik tudi ugotavlja, da dimenzije organizacijske klime sorazmerno dobro
napovedujejo zadovoljstvo z delom pri zaposlenih, zato lahko organizacija s strateškim
načrtovanjem in spreminjanjem klime močno prispeva k zagotavljanju višjega zadovoljstva
med svojimi ljudmi. Tako kot organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo, tako
zadovoljstvo vpliva na to, kako zaposleni zaznavajo in tudi doživljajo organizacijsko klimo
v organizaciji.
Zadovoljstvo zaposlenih z delom je odvisno predvsem od skladnosti med lastnimi
potrebami zaposlenega in organizacijsko klimo; tako je za visoko zadovoljstvo ključen
občutek, da delovno okolje omogoča zadovoljevanje najpomembnejših osebnih potreb,
kar pa pomeni, da je pri zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih potrebno izhajati iz
individualnih želja in potreb. Zadovoljstvo zaposlenih je neposredno odvisno od motivov
posameznikov (Mihalič, 2006, str. 267). Zaposleni so zadovoljni takrat, ko se zavedo, da je
delo, ki ga opravljajo, smiselno in koristno, in če lahko uporabljajo svoja znanja oziroma
če pri opravljanju dela pridobivajo nova znanja. Delo bo pri zaposlenih spodbudilo
zadovoljstvo, če ti ugotovijo, da je kakovost dela, ki ga sami opravijo, odvisna bolj od
njihovega osebnega truda kot od zunanjih dejavnikov. Zaposleni bodo najbrž bolj ponosni
na rezultate in bodo bolj poskrbeli, da bo delo opravljeno v skladu z zastavljenimi merili.
Zaposleni naj bodo odgovorni za delo, ki ga opravljajo. Za zadovoljstvo posameznika je
tudi pomembno, da dobi povratne informacije glede opravljenega dela. Velik pomen pri
zadovoljstvu zaposlenih ima vodstvo organizacije, ki mora razviti zaupljivost zaposlenih in
dobre medsebojne odnose, znati poslušati in usmerjati čustva zaposlenih, dajati jasne
usmeritve o tem, kaj želijo doseči, ustvariti komunikacijo, ki bo temeljila na dialogu, ter
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ustvariti jasna razmerja med delom in nagrado. Zadovoljstvo zaposlenih je ključno za
uspešnost organizacije.

6.2 VARNOSTNA KULTURA
6.2.1 Pojem varnostne kulture
Pojmovanje in prav tako preučevanje varnostne kulture se je temeljiteje začelo v zadnjih
desetletjih prejšnjega stoletja. Izraz varnostna kultura se zgodovinsko gledano prvič
omeni v povezavi z jedrsko nesrečo v Černobilu, aprila leta 1986, kjer postane
pomanjkljiva varnostna kultura oziroma nizka raven varnostnega vedenja glavni vzrok za
nesrečo. Prav velike družbene spremembe, v katerih potekajo varnostni dogodki, so
povzročile in povzročajo, da se v družbi in organizaciji pojavlja strah, ki je posledica
subjektov ogrožanja. Varnostna kultura kot preventivna dejavnost pa je usmerjena v
odvračanje in preprečevanje določenih oblik ogrožanja, ki lahko povzročijo ter izzovejo
manjšo ali večjo škodo posamezniku, organizaciji ali državi.
Podobno kot pri organizacijski kulturi se tudi pri poskusih opredeljevanja varnostne
kulture srečamo s številnimi definicijami in razlagami domačih in tujih avtorjev.
Kultura pomeni celoto (spo)znanj, ki so človeku podlaga za smiselno interpretacijo
izkušenj in oblikovanje bodočega delovanja (Lipičnik, 1998, str. 206). Kultura se posredno
kaže v tem, kaj počnemo in kako, kakšen je naš odnos do sebe in okolja. Če gre pri
splošni kulturi v najširšem pomenu za določen način življenja in navade ljudi, ki se
prenašajo iz generacije v generacijo prek učenja in posnemanja, in gre pri politični kulturi
za človekove psihološke orientacije v odnosu do političnih subjektov, kot so ustava, oblast,
politične stranke oziroma za dolgoročna politična stališča, verovanja, simbole in vrednote
(Heywood v: Dobovšek et al., 2005, str. 242), gre pri varnostni kulturi predvsem za
človekovo sposobnost zaznavanja realnih nevarnosti in tveganj, razumevanje potrebe
obstoja državnih in civilnodružbenih varnostnih mehanizmov in instrumentov ter
pripravljenost za sodelovanje in žrtvovanje v njih (Sotlar, 2000, str. 82). Kultura je
najtrajnejša in najteže spremenljiva sestavina uspešnosti, zato jo kaže jemati kot trajno
spodbudo in usmerjevalni instrument za doseganje smotrov in ciljev na vseh področjih
delovanja organizacije. Tako je za uresničevanje strategije varnosti in zdravja pri delu v
organizaciji zaznavanje, načrtovanje, izvajanje in kontroliranje varnostne kulture vsekakor
ena izmed širokih možnosti za njeno udejanjanje. Varnostno kulturo trajno pridobivamo ali
izgubljamo v različnih življenjskih okoljih: družini, podjetju, doma – povsod tam, kjer
živimo, delamo, se izobražujemo. Zato je delo, delovno mesto oziroma organizacija zelo
pomemben kraj za nastajanje varnosti; pojmovanje in raba varnostne kulture kot
pripomočka za doseganje smotrov in ciljev pa je trajen in zahteven proces, ki terja
dolgoročno preusmeritev in usvajanje novih podmen vseh udeležencev na področju
varnosti in zdravja pri delu (Miklavčič Šumanski et al., 2007, str. 25–30). Varnostna
kultura temelji na pričakovanju, da bodo ljudje, če bodo seznanjeni z nevarnostmi, ki jih
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pri delu lahko doletijo, in postopki za njihovo preprečevanje, te pri svojem delu dosledno
upoštevali.
Varnostno kulturo lahko opredelimo kot trajno vrednost in prioriteto, ki se nanaša na
varnost delavcev in javnosti, in sicer s strani vsakega posameznika v vseh skupinah in na
kateri koli stopnji organizacijske hierarhije. Obsega osebno odgovornost posameznikov in
skupin za varnost, skrb za ohranjanje, izboljšanje in poročanje varnostnih pomislekov,
prizadevanje za aktivno učenje, prilagajanje in spreminjanje vedenj (individualnih in
organizacijskih), ki temeljijo na izkušnjah ter nagrajevanju na način, ki je v skladu s temi
vrednotami (Wiegmann et al., 2002, str. 8).
Turner in sodelavci (v: Cooper, 2000, str. 113) definirajo varnostno kulturo kot zbir
prepričanj, norm, vedenj, vlog in socialnih ter tehničnih praks, ki so povezane z
minimaliziranjem izpostavljenosti zaposlenih, menedžerjev, strank in družbe okoliščinam,
ki se zdijo nevarne oziroma škodljive. Iz navedene definicije lahko povzamemo tudi
opredelitev varnosti, in sicer kot stanje, v katerem je nevarnost poškodovanja ljudi in
uničevanja lastnine zmanjšana in se ohranja s pomočjo neprestanega procesa odkrivanja
nevarnosti in obvladovanja tveganj. Podobno tudi Stajić (v: Hartman, 2007, str. 64–65)
varnostno kulturo definira kot skupek stališč, znanj, veščin in pravil s področja varnosti, ki
se odražajo kot obnašanje in proces o potrebi, načinih in sredstvih zaščite osebnih,
družbenih in mednarodnih vrednot pred izvori in oblikami ter nosilci ogrožanja − ne glede
na mesto ali čas delovanja. Varnostna kultura lahko pomeni zavest o nepogrešljivosti
neprekinjenega, samoiniciativnega in zavestnega izvajanja varnosti z namenom zaščite
določenih vrednot na moralen in zakonit način.
Ambrož (1999, str. 1–20) varnostno kulturo opredeljuje nekoliko drugače – kot splet v
preteklosti uspešnih načinov reševanja varnostnih problemov, ki se uporabljajo za
reševanje prihodnjih varnostnih problemov. V naraščajočem kompleksnem globalnem
okolju, v katerem se nepričakovano pojavljajo vedno nove oblike varnostne ogroženosti,
postaja razumevanje varnostne kulture v določenem varnostnem okolju edino izhodišče za
načrtovanje prihodnje dinamične varnostne strategije. Idealna varnostna kultura je odprta
kultura, ki temelji na poštenju, zaupanju, komunikaciji, sodelovanju, gospodarnosti,
profesionalnosti, enakosti in spoštovanju osebne varnosti vseh in na osebni odgovornosti.
Varnostna kultura je del splošne kulture posameznika, določene skupnosti ali organizacije.
Gre za spoznanja s področja varnosti (osnovne vrednote in pridobitve, ki so objekt napada
in zaščite, metode in oblike ter tudi nosilci ogrožanja), ki omogočajo posamezniku, skupini
ali organizaciji, da prepozna metode, oblike in sredstva, ki jih ogrožajo, ter da prepozna
vire ogrožanja, ne glede na to, kje in kako se izkazujejo (Đorđevič, 1989, str. 31–32).
Višanje varnostne kulture se doseže z izpopolnjevanjem in varnostnim usposabljanjem
ljudi; posamezniki, skupine ali organizacije ter najširši sloji države se z bogatenjem
spoznanj o oblikah, metodah in nosilcih ogrožajočega delovanja usposobijo za neposredno
in konkretno zoperstavljanje.
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Varnostno kulturo lahko opredelimo tudi na podlagi njenih treh osnovnih dimenzij:
psihološke, situacijske in vedenjske. Situacijske vidike varnostne kulture je mogoče opaziti
v strukturi organizacije, ki zajema politike, delovna pravila, sisteme upravljanja in tako
dalje. Vedenjske vidike se meri s pomočjo strokovnega opazovanja, samoporočanja in
rezultatov ukrepov, medtem ko je psihološka dimenzija najpogosteje preučevana s
pomočjo vprašalnikov, ki merijo posameznikovo dojemanje varnosti (Choudhry et al. v:
Rančigaj, 2010, str. 26).
Zhang in sodelavci (2002, str. 2–3) so pri pregledu različnih definicij varnostne kulture
ugotovili, da je kljub številnim poskusom opredelitve mogoče izločiti nekaj skupnih
značilnosti:

varnostna kultura je koncept, ki je definiran na ravni skupine ali višje in se nanaša na
skupne vrednote celotne skupine oziroma članov organizacije;

varnostna kultura se ukvarja s formalnimi varnostnimi zadevami v organizaciji in je
ozko povezana, a ne omejena, z menedžerskim in nadzorstvenim sistemom;

varnostna kultura poudarja prispevek vsakogar na vseh ravneh organizacije;

varnostna kultura organizacije ima vpliv na vedenje ljudi pri delu;

varnostna kultura se navadno odraža v nepredvidljivosti med sistemom nadgrajevanja
in varnim postopanjem;

varnostna kultura se odraža v organizacijski pripravljenosti, da se razvija in uči iz
napak, nezgod in nesreč;

varnostna kultura je relativno trajna, stabilna in odporna na spremembe.
Delovno okolje je eno izmed naših najpomembnejših življenjskih okolij, kjer na varnost in
zdravje medsebojno učinkujejo različni komplementarni dejavniki, na primer
organiziranost dela, delovne razmere, medčloveški odnosi ter dejavniki delovnega okolja,
tehnologija in tako dalje. Ustrezna raven varnostne kulture v delovnem okolju je po
Molanovi (v: Miklavčič Šumanski et al., 2007, str. 25–30) temelj, ki zagotavlja dolgoročno
višjo učinkovitost delovanja sistema, varovanje okolja in zdravje delavcev. Pogosto je
vsaka investicija v varnost razumljena kot nepotreben strošek oziroma se ukrepi varnosti
in zdravja snujejo, uvajajo, izvajajo ter kontrolirajo zato, ker je to »prava stvar« in ne ker
bi morda prihranili sredstva ali se izognili težavam pri nadzoru organizacij. Zelo podobna
je definicija med uspešnostjo in učinkovitostjo, kjer uspešnost pomeni delati prave stvari
in učinkovitost delati stvari prav. Vodenje, skrb in odgovornost za varnost in varnostno
kulturo na delovnem mestu v kateri koli organizaciji zadevajo vodstvene in vodilne
delavce, ki morajo tako na individualni kot kolektivni ravni poskrbeti za ozaveščenost in
izobraženost vseh zaposleni. Potrebni so dobri zgledi, občuteno vodenje, uporaba
dokaznih elementov varnostne kulture, kot so varnostni standardi, politika, naloge, cilji,
načrti in tako dalje. Najbolje je začeti z napisanimi postopki, politikami in usposabljanjem
vseh zaposlenih. Varnost je skupna odgovornost in vključuje vse člene hierarhične
lestvice, stvar vodstva pa je, da spremeni varnostno kulturo na višjo raven.
Sodobne in prodorne organizacije spodbujajo inovativnost, odprtost in kompetentnost
zaposlenih. Uresničevanje take vizije prinaša številna tveganje, med katerimi je vse bolj
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očitno varnostno tveganje. Odgovor ponuja celovit varnostni sistem, ki namenja poseben
poudarek zaščiti znanja in poslovnih skrivnosti in temelji na profesionalni notranji kontroli
in reviziji. Varnostna kultura se lahko oblikuje le s spodbujanjem varnostnih interesov
zaposlenih, katerih varnostna zavest je poleg tehničnih rešitev nujni pogoj za
zagotavljanje čim boljše varnosti in gospodarske odličnosti podjetja/organizacije.
Sistemski pristop k oblikovanju varnostne kulture in dvigu varnostne zavesti temelji na
komunikaciji, varnostnih procedurah in uresničevanju normativnega okvira. Poleg pravnih
in postopkovnih dejavnikov so najpomembnejše gibalo varnostne kulture komunikacija in
medosebni odnosi. Z varnostno kulturo so tesno povezane tudi vrednote in stališča
posameznika do najpomembnejših vprašanj varnosti. Prav ogroženost vrednot je vzrok za
potrebo po zaščiti, kar je osnovni motiv varnostne kulture, kjer pa ne gre le za vedenje,
ampak tudi za vsebino, globlje motive in vzroke.
Da bi lahko izgrajevali varnostno kulturo, moramo po mnenju Hartmana (2007,
str. 65−67) upoštevati tudi nekatera načela: načelo moralnosti, zakonitosti, doslednosti,
odgovornosti, neprekinjenosti in pravičnosti. Načelo zakonitosti v povezavi z varnostno
kulturo pomeni pravico in dolžnost posameznikov/organov, ki se ukvarjajo z
zagotavljanjem varnosti, da vsa dejanja, ki jih izvajajo (ukrepi, izobraževanja,
usposabljanja …), izvajajo v skladu z zakonodajo. Z zakoni in drugimi internimi akti so
predpisana pravila posameznikov in tudi njihove dolžnosti. Ravnati v skladu z zakonodajo
pomeni, da je varnostna kultura na zadovoljivi ravni. Načelo odgovornosti pri izgrajevanju
varnostne kulture posameznikov je bistveno predvsem zaradi posameznikove sposobnosti,
da sami prepoznajo grožnje in nanje samoiniciativno odgovorijo. Zavesten odnos
posameznikov do izvajanja ukrepov varovanja in njihova odgovornost sta indikatorja
razvitosti morale v organizaciji. Visoko razvita morala in samozavest razvijata visoko
stopnjo odgovornosti posameznika, kar zagotavlja primeren odnos posameznika do
varnosti in varovanja. Ko govorimo o organih, ki zagotavljajo varnost, je njihova
odgovornost predvsem zakonska in se kaže v strokovnosti, kvalitetnem in odgovornem
izvajanju vseh predpisanih obveznosti, brez katerih sistem varnosti ne bi zagotavljal
določene stopnje varovanja. Načelo neprekinjenosti pomeni, da je treba stalno izvajati
določne postopke, in sicer z namenom zagotavljanja želene varnosti. Želeno stopnjo
varnosti je mogoče doseči z varnostnimi ukrepi, ki se stalno izvajajo in nenehno
dopolnjujejo glede na vire ogrožanja. Kontinuirano spremljanje varnostne problematike je
osnova uspešnega zoperstavljanja. Bistvo načela pravočasnosti je v odkrivanju in
zmanjševanju slabosti sistema varovanja in tudi slabosti zaposlenih, ki z njim ravnajo, ter
v izvajanju pravočasnih dejavnosti za zaščito varovanih prostorov, dokumentov ali
zaposlenih. Da bi se izognili ogrožanju, izvajamo preventivne in represivne ukrepe. Ti
ukrepi so pretežno usmerjeni k izvorom, oblikam in virom ogrožanja varnosti. Varnostno
kulturo zaposlenih je mogoče opredeliti kot visoko, če ti znajo pravočasno ukrepati, tudi
tako, da sočasno z izvajanjem drugih varnostih ukrepov obvestijo organ, ki je odgovoren
za varnost.
Dobovšek in soavtorji (2009, str. 99) opozarjajo, da je varnostna kultura lahko tudi
»vsiljena« na primer s strani države v smislu promocije zgolj določenih vrednot, na primer
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poveličevanje pomena vojaške službe pri obrambni države, ali pa so viri ogrožanja tisti, ki
sooblikujejo varnostno kulturo. Ključno vprašanje v zvezi z varnostno kulturo je, kaj in
koliko, če sploh, so državljani pripravljeni tvegati in žrtvovati, ko gre za varovanje
določenih družbenih in osebnih vrednot.

6.2.2 Razvoj in tipologija varnostne kulture
Odnos do varnostne paradigme se je v zadnjih tridesetih letih precej spremenil.
Poudarjanju pretežno tehničnega pogleda na zagotavljanje varnosti v 70. letih prejšnjega
stoletja je sledilo obdobje, ki je krivce za nastanek nesreč iskalo predvsem v človeških
napakah in pomanjkljivi varnostni kulturi. To obdobje so začrtale industrijske nesreče,
med drugim tudi že omenjena nesreča v Černobilu. Za tretje obdobje pogledov na varnost
(začetek 21. stoletja) je značilen vse izrazitejši prehod od poudarjanja varnostne kulture
do celovitih organizacijskih vidikov in vpetosti organizacije v širše družbeno okolje. Gre
pravzaprav za prepletanje varnostne in organizacijske kulture, ki poleg dovršene
tehnološke podpore zagotavlja dolgoročno varno poslovanje. Analize varnostnih dogodkov
(nesreč) tretjega obdobja so namreč pokazale ne samo tehnološke pomanjkljivosti, ampak
tudi pomanjkljivo organizacijsko zavedanje aspektov varnosti. Povezanost obeh kultur je
pomembna tudi z vidika empiričnega dela naloge.
Glede na odnos do informacij, ki so povezane z varnostjo v organizaciji, ločimo pet tipov
varnostne kulture oziroma posameznih razvojnih stopenj, saj predstavljajo rast varnostne
kulture v organizaciji oziroma odsevajo značilnost upravljanja z informacijami (Parker
et al. v: Rančigaj, 2010, str. 28):

patološki tip: Kdo bi se zanimal za varnost, dokler nas ne ujamejo?;

reaktiven tip: varnost je pomembna, veliko postorimo vsakokrat, ko se nam zgodi
nesreča;

birokratičen oziroma kalkulativen tip: imamo sisteme za upravljanje z vsemi
nevarnostmi;

proaktiven tip: poskušamo predvideti varnostne težave, še preden se pojavijo;

generativen tip: skrb za zdravje, varnost in okolje je vpletena v poslovanje
organizacije.
Posamezni tipi varnostne kulture se razlikujejo od relativne brezbrižnosti glede varnostnih
vprašanj do slepega sledenja nujnim predpisom in vse do visokega zavedanja same
pomembnosti upravljanja z varnostjo, kjer je varnostno vedenje že sestavni del vsega, kar
organizacija počne. Za organizacijo na patološki ravni je značilno, da je varnost ne
zanima, zato mora najprej napraviti korak v smeri zasnove vrednostnega sistema, ki
vključuje varnost kot eno izmed najnujnejših vrednot. Na naslednji ravni varnostna
vprašanja že začno pridobivati na pomenu; pogosto jih usmerjajo notranji in zunanji
dejavniki ter rezultati številnih incidentov. Na tej, lahko bi rekli prvi fazi razvoja varnostne
kulture lahko opazimo počasno sprejemanje vrednot, čeprav so prepričanja, metode in
delovne prakse še vedno na zelo prvinski ravni. Vodstvo na primer meni, da so nesreče
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posledica neumnosti, nepazljivosti in celo zlonamernosti s strani zaposlenih in strank.
Kalkulativna raven pa že predstavlja vsebinsko večji odmik od začetnega in precej
malomarnega odnosa do varnosti, saj predvideva, da je zagotavljanje varnosti potrebno
jemati resno. Sicer je odnos do varnosti še vedno precej preračunljiv, ker so kvalitativne
ocene tveganj in »cost-benefit« analize pogosto uporabljene z namenom, da se zadosti
samemu pojmu varnosti in izmeri učinkovitost predlaganih ukrepov. S tem, ko organizacija
namerno sprejme delovne postopke, lahko sama sebe prisili v resno obravnavo področja
varnosti oziroma se jo lahko prisili s strani pristojnih služb, čeprav vrednote še vedno niso
popolnoma ponotranjene; metode so še pretežno nove in individualna prepričanja v
zaostanku z organizacijskimi nameni. To pomeni, da lahko o varnostni kulturi govorimo
šele na generativni ravni, ko je vrednostni sistem, ki je povezan z varnostjo in varnim
delom, popolnoma ponotranjen s prepričanji, ki so že skoraj vidna, in ko vse, kar
organizacija počne, temelji na varnostni podstati. To tudi pomeni, da mora biti za
nastanek pozitivne varnostne kulture izpolnjen pogoj nujnih tehničnih okoliščin in
postopkov, ki že delujejo, kajti drugače o njej še ne moremo govoriti. Za zadnjo stopnjo
razvoja je tako značilno proaktivno zagotavljanje varnosti, kjer je njen največji gonilnik
tako imenovani model dobrih praks (Hudson v: Rančigaj, 2010, str. 28–30).

6.2.3 Dobra – pozitivna varnostna kultura
Organizacijska in varnostna kultura zaposlenih ter poslovna etika menedžmenta so
pomembni sociološki poslovni in varnostni dejavniki celovitega varnostnega sistema. S
tega vidika bi morali vodilni zaposleni v organizaciji (pa tudi lastniki in menedžment
podjetij) skrbeti, da zaposleni pri svojem delu in poslovanju upoštevajo naslednje pravne,
organizacijske, varnostne in etične vrednote (Nova panorama, 2007):

veljavno zakonodajo;

poslanstvo, vizijo, poslovno in varnostno politiko ter razvojno strategijo svojega
podjetja oziroma organizacije;

notranje akte, ki vzpostavljajo notranji pravni red;

vzpostavljene standarde kakovosti proizvodov in storitev ter varnostne standarde;

vključenost v civilno zaščito in civilno obrambo;

vzpostavljen varnostni režim na lokacijah in v zgradbi;

ukrepe za zmanjševanje tveganj na delovnih mestih, protipožarne in okoljevarstvene
ukrepe in druge varnostne ukrepe;

opozorila in ukrepe varnostnega osebja;

etična načela dela in poslovanja;

odgovornost za storjene kršitve.
Proces dvigovanja ravni organizacijske in varnostne kulture zaposlenih in poslovne etike
menedžmenta se gradi na pripadnosti zaposlenih delodajalcu, na motivaciji za kakovostno
delo in poslovanje, na poslovnih rezultatih in na načrtnem pristopu vodstva h korporacijski
kulturi. Dobra ali slaba varnostna kultura je skupek odgovornih in sprejetih vrednot,
zavedanj ter načinov vedenja vseh, ki vstopajo v posamezni sistem.
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Raven varnostne kulture je po Molanovi (2010, str. 2–3) poslovna odločitev – temeljna
strateška odločitev, ki velja za vse. Na vprašanje, kako se vzpostavi želena raven
varnostne kulture, je potrebno dobiti odgovore na tri ključna vprašanja: (1) kaj se v
sistemu dogaja?, (2) zakaj se dogaja?, (3) kaj to pomeni za varnost? V bistvu gre za
sistematični pristop vzpostavljanja ravni varnostne kulture: analiza dogajanja – določitev
pomena vpliva človeka na dogajanje v sistemu – določitev vpliva dejavnikov dela na
človeka, ki je osredinjen na človeške vire in organizacijo. Človeški viri oziroma človek
vpliva s svojim vedenjem na dogajanje v sistemu (v sistemu igra pomembno vlogo),
organizacijska razmerja pa so sistem dogovorjenih in sprejetih pravil, povezanih v model,
kjer se jasno opiše, kdo, kaj, zakaj, kako in s kom kaj stori. In ker ima človek
(posameznik) v sistemu pomembno vlogo, se tudi dobra varnostna kultura dograjuje v
elementih, vezanih na posameznika. Ključni elementi dograjevanje spirale dobre
varnostne kulture po Molanovi so: osveščenost, znanje, kompetentnost, zaupanje vase,
zaupanje v druge, motivacija, nadzor in odgovornost posameznika. Sam postopek
zagotavljanja dobre varnostne kulture pa vključuje analizo dogajanja, določitev vplivnih
dejavnikov, določitev oprijemališč, izdelavo predlogov ukrepov, predstavitev vodstvu,
nedvoumno odločitev vodstva, kulturne spremembe, aktivno vključevanje vseh, ki delajo v
sistemu, spremljanje učinkovitosti in modifikacijo ukrepov.
Varnostna kultura je vrednota sistema, za katero lahko rečemo, da kakršen je vložek,
takšen je tudi rezultat. Pri tem se je potrebno zavedati, da je vodstvo organizacije tisto, ki
si mora prizadevati za spremembe vedenja posameznika in skupine. Za zagotovitev
delujočega sistema varnosti mora vodstvo temeljne principe, kot so tehnologija,
organizacija in vodenje ter človek, povezati v delujočo strukturo. Molanova (2010, str. 4–
7) opredeljuje deset ključnih aktivnosti oziroma deset kazalcev dobrega, učinkovitega
vodenja, kar je pogoj za oblikovanje ustrezne varnostne kulture:
1. gradnja varnostne kulture: vključuje oblikovanje podpore (odločitev, vrednota,
podreditev ukrepov), ustrezno motivacijo zaposlenih za izboljšanje in napredek,
potrebna pa je tudi gradnja okolja, v katerem zaposleni lahko čim več doprinesejo;
2. postavitev ciljnih standardov, ki določajo pričakovanja: operativno vodstvo mora
poznati želene standarde in zagotavljati njihovo doseganje. Potreben je nadzor, ki
obsega ogled, pogovor, posluh za pripombe, pomoč, potrebna pa je tudi močna
pozitivna vzpodbuda (če se ne izvaja, to vodi v propad);
3. obvladovanje možnih dogodkov, ki se bodo zgodili: pomeni obvladovanje dogajanj v
času – na zalogo ali vnaprej, za kar je potrebno planiranje, priprava postopkov in
predvidevanje potrebnih odločitev;
4. zagotavljanje kompetence osebja: človekove zmogljivosti in njegova motivacija so
ključnega pomena. Pričakuje se pravočasno in realno postavljanje kriterijev za
selekcijo (sposobnosti, lastnosti, znanje), usposabljanje, pridobivanje izkušenj,
psihofizično kondicijo in razpoložljivost; prednost oziroma podpora se daje delu v
skupini (v dvoje je lepše, v skupini je lažje);
5. zagotavljanje pogojev: pomembne so informacije (znanje, pričakovanja, postopki) in
tehnološka podpora (prenos informacij mora biti prilagojen ciljnim skupinam – raven
podrobnosti);
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6. oblikovanje učeče se organizacije: spoznavanje problemov, prenos informacij, dvig
učinkovitosti, ustrezna razpoložljivost;
7. motivacija ustreznega vedenja: vključuje ustrezno vedenje z vzpostavitvijo sistema
odgovornosti, trening ustreznih vedenjskih vzorcev za različne situacije in pa seveda
pozitivne vzpodbude;
8. vzdrževanje tehnološkega dela sistema: pregled stanja, nadzor, vzdrževanje;
9. vzdrževanje obratovalne razpoložljivosti: načrtovanje in izvajanje vzdrževanja in
modifikacij, obratovalna razpoložljivost v okvirih varnostnih standardov;
10. doseganje ustreznih poslovnih rezultatov: zahteva ravnotežje med investicijami in
rezultati proizvodnje ter pametno načrtovanje poslovnih rezultatov in investicij v
varnost.
Deset ključev dobrega in učinkovitega vodenja izkazuje, da je vodstvo tisto, ki se ne sme
omejiti le na dana dejstva, temveč mora iskati nove možnosti, razvijati skupinsko
identiteto in pripadnost, vzpodbujati in izpostavljati, kar je dobro in prav, predvsem pa
presegati apatije in iskati nove izzive.
Pozitivna varnostna kultura prispeva k učinkovitejšemu sistemu vzdrževanja varnosti in je
pokazatelj pokončne in zdrave drže organizacije, torej takšne, ki se zaveda svojih slabosti,
jih poskuša neprenehoma odkrivati in upravljati. Zanjo si morajo organizacije prizadevati
in jo postopoma graditi. Njeni najbolj značilni kazalci so naslednji (International Civil
Aviation Organization v: Rančigaj, 2010, str. 27):

vodstvo poudarja varnost kot del strategije obvladovanja tveganj;

operativno osebje ima realistični pogled na kratko- in srednjeročne nevarnosti, ki so
povezane z organizacijskimi aktivnostmi;

tisti, ki so na najvišjih položajih:
skrbijo za vzdušje, v katerem je prostor za pozitiven odnos do kritike, komentarjev
in povratnih informacij s strani nižjih ravni organizacije v povezavi z varnostnimi
vprašanji,
ne uporabljajo svojega vpliva za vsiljevanje svojih pogledov na podrejene,
izvajajo ukrepe, s katerimi se poskušajo omejevati posledice ugotovljenih
varnostnih pomanjkljivosti;

vodstvo spodbuja nekaznovalno delovno okolje. Nekatere organizacije uporabljajo
termin »pravična kultura« namesto nekaznovalna, kar pa ne pomeni imunitete pred
kaznovanjem;

na vseh ravneh organizacije je prisotna zavest o pomembnosti komuniciranja
varnostnih informacij;

obstajajo realni in učinkoviti predpisi, ki se nanašajo na nevarnosti, varnost in
potencialno škodo;

zaposleni so dobro usposobljeni in razumejo posledice nevarnih dejanj;

pojavnost tveganega vedenja je nizka;

varnostna etika, ki odvrača od tveganega vedenja.
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V splošnem je za organizacijo z učinkovito varnostno kulturo značilno, da ima (Parker et al
v: Rančigaj, 2010, str. 27–28):

varen informacijski sistem, ki zbira, analizira in razširja informacije o nezgodah, ki so
se ali so se skoraj zgodile, kot tudi o rednih proaktivnih pregledih sistema (tako
imenovan informacijska kultura);

razvito kulturo poročanja, v kateri so ljudje pripravljeni prijaviti svoje napake, zmote in
kršitve;

kulturo zaupanja, kjer se ljudi spodbuja in celo nagradi, da seznanjajo ostale z
bistvenimi informacijami v povezavi z varnostjo, in tudi to, da je ločnica med
sprejemljivim in nesprejemljivim vedenjem jasna;

razvito prilagodljivost, ki se kaže v sposobnosti preoblikovati organizacijsko strukturo v
skladu z dinamičnimi zahtevami okolja (tako imenovana fleksibilna kultura);

visoko stopnjo pripravljenosti in kompetentnosti analizirati varnostni sistem ter izvesti
spremembe, ko je nakazana potreba (tako imenovana učeča se kultura).
Ko gre za značilnosti pozitivne varnostne kulture, ki je praviloma opredeljena z
značilnostmi delovnega okolja, so si avtorji dokaj enotni. Značilnosti pozitivne varnostne
kulture so:

varnost je jasno opredeljena kot vrednota;

jasno je opredeljena odgovornost za varnost;

varnost je integrirana v vse aktivnosti;

eden od pomembnih ciljev vodenja je varnost in proces zagotavljanja varnosti je
koordiniran in voden;

sodelovanje med delavci in vodstvom;

medsebojno spodbujanje s poročanjem;

pravočasno iskanje rešitev in učinkovitost posameznih ukrepov za zagotavljanje
varnosti je potrebno spremljati in dopolnjevati;

varnostna kultura se dograjuje in dopolnjuje kot kontinuiran proces;

nenehno izboljševanje varnostne kulture, ki temelji na naukih iz izkušenj.
Izboljšave varnostne kulture, kar pomeni preprečitev ponovitve dogodkov, omogoča
podpora varnostni kulturi s strani politike, programov in postopkov organizacije, močan
pregled in ocenjevanje s strani vodstva in kontinuiran nadzor varnostne kulture. Žal pa je
negativni dejavnik varnostne kulture lahko slaba zakonodaja, zelo nevarna lastnost
organizacije pa je tudi samozadostnost in demotivacija na področjih z dolgoročnimi izzivi.

6.2.4 Standard varnosti in zdravja pri delu
Vsakodnevna praksa v organizaciji dokazuje, da pozitivna varnostna kultura nedvoumno
prispeva k učinkovitejšemu urejanju področja varnosti in tudi zdravja pri delu. Tehnični
ukrepi so pomembni, a ne vsemogočni, res pa je tudi, da se varnostne kulture
neposredno ne da izboljšati, lahko pa organizacije vplivajo na dejavnike, ki nanjo vplivajo
(Seražin, 2010, str. 1). Eden izmed načinov dviga varnostne kulture v organizacijah je
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vzpostavitev in izvajanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu skladno z zahtevami
standarda BS OHSAS 18001:2007 (pred tem OHSAS 18001:1999). Zahteve standarda se v
velikem delu nanašajo na dejavnike, ki vplivajo na dvig varnostne kulture, in lahko trdimo,
da se z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v
organizaciji spreminja varnostna kultura.
Izhodišče sistemskega pristopa k dvigu varnostne kulture zaposlenih (po Seražinu, 2010,
str. 1) je definicija oziroma opredelitev varnostne kulture kot kombinacije skupinskih in
individualnih vrednot, kompetenc, dojemanj in vzorcev vedenja, ki določajo obvezo ter
način in sposobnost vodenja varnosti in zdravja pri delu. Za pozitivno varnostno kulturo je
značilna komunikacija, osnovana na vzajemnem zaupanju, ob izmenjanih pogledih o
pomembnosti varnosti in zaupanju v učinkovitost preventivnih ukrepov.
Zaveza vodstva
Zaveza vodstva za varnost in zdravje pri delu mora biti nedvoumna, in sicer vodstvo
demonstrira svojo zavezo k varnemu in zdravemu delu s tem, da pregleduje delovanje
sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu organizacije v načrtovanih časovnih presledkih
in na ta način zagotovi njegovo nenehno ustreznost, zadostnost in učinkovitost. Pri
pregledu mora oceniti priložnosti za izboljševanje in potrebo po spremembah sistema
vodenja varnosti in zdravja pri delu. Standard nadalje zahteva, da najvišje vodstvo
organizacij (Seražin, 2010, str. 2):

zagotavlja vire, nujne za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema
vodenja varnosti in zdravja pri delu (viri so kadri, znanje, infrastruktura, finance …);

določi vloge, dodeli odgovornosti in delegira pooblastila za podporo uspešnemu
sistemu vodenja varnosti in zdravja pri delu;

sodeluje pri preiskavah incidentov;

omogoča komunikacijo, sodelovanje in posvetovanje z zaposlenimi;

sodeluje na varnostnih sestankih;

opravlja varnostne obhode in podobno.
Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu brez podpore in aktivnega sodelovanja
najvišjega vodstva ni, prav tako pa ne pozitivne varnostne kulture. Mitchell (v: Seražin,
2010, str. 2) temu še dodaja, da se z izvajanjem navedenih aktivnosti povečuje zaupanje
zaposlenih do vodstva, s čimer se dokazano izboljšuje tudi varnostna kultura.
Komunikacija, posvetovanje in sodelovanje zaposlenih
Komunikacija ima pomembno vlogo za učinkovit sistem vodenja varnosti in zdravja pri
delu, žal pa skoraj ni organizacije, ki ne bi čutila potrebe po njenem izboljšanju. Slaba
komunikacija se na področju varnosti in zdravja pri delu odraža v incidentih, neposredna,
odprta in pravočasna komunikacija pa povečuje zaupanje zaposlenih (Brown v: Seražin,
2010, str. 2). Organizacije so postavljene pred nove izzive, ker morajo poiskati načine,
kako pridobiti podatke o incidentih, saj jih lahko le na ta način raziščejo in analizirajo.
Pomembno vlogo pri tem imajo vsi zaposleni, ki jih mora vodstvo spodbuditi k
sodelovanju. V poplavi informacij in medijev, ki so nam danes na voljo, je svojevrsten
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paradoks, da je izboljšanje notranje komunikacije izziv za organizacije, kar še posebej
velja v primeru varnosti in zdravja pri delu. Potrebno je spremeniti način delovanja tako,
da bodo zaposleni povedali in vodstvo slišalo. Verjetno je prav zaradi tega zahteva glede
komunikacije, posvetovanja in sodelovanja v standardu temeljito prenovljena. Glede same
komunikacije so jasno postavljene zahteve po notranji komunikaciji med različnimi ravnmi
in funkcijami znotraj organizacije. Sodelovanje in posvetovanje z zaposlenimi je zahteva,
ki je v standardu na novo opredeljena, in sicer skladno z zahtevami zakonodaje. Zaposleni
morajo biti o načinu njihovega sodelovanja na področju varnosti in zdravja pri delu
informirani, na primeren način pa morajo biti vključeni tudi v:

proces prepoznavanja nevarnosti, ocenjevanja tveganj in pri določanju načinov
njihovega obvladovanja;

raziskovanje incidentov;

razvoj in pregledovanje politike ter ciljev varnosti in zdravja pri delu;

posvetovanje, kjer so spremembe, ki bi lahko vplivale na njihovo varnost;

zastopani v zadevah povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu.
Usposabljanje, zavedanje in kompetence
Usposabljanja za varno in zdravo delo so že dolgoletna praksa, vendar se vse prevečkrat
izvajajo le zaradi zadostitve formalnim zahtevam zakonodaje. Standard zahteva
evalvacijo, in sicer morajo organizacije po izvedenem usposabljanju ugotoviti, ali so cilji
usposabljanja doseženi, kar posledično zagotavlja tudi boljšo pripravo programov
usposabljanja. Med usposabljanja se šteje tudi sodelovanje zaposlenih pri raziskavi
incidentov – pri tem organizacije uporabljajo znanje zaposlenih, hkrati pa se dviguje
njihovo zavedanje o varnem in zdravem načinu dela.
Merjenje učinka in nadzorovanje
Vse aktivnosti, ki se v organizaciji izvajajo, morajo biti načrtovane, upoštevati pa moramo
omejitve razpoložljivih virov. Aktivnosti, ki ne dajejo učinkov, niso smiselne in zaposleni,
kot racionalna bitja, jih bodo opuščali. Zato mora organizacija vzpostaviti, izvajati in
vzdrževati postopke za redno nadzorovanje in merjenje učinka varnosti in zdravja pri delu.
Ti postopki morajo določati:

kvalitativne in kvantitativne meritve;

spremljanje stopnje doseganja zastavljenih ciljev varnosti in zdravja pri delu;

nadzorovanje uspešnosti obvladovanja (tako za varnost, kot za zdravje);

proaktivna merjenja učinka, s katerimi se nadzoruje skladnost s programi varnosti in
zdravja pri delu, obvladovanjem in kriteriji delovanja;

reaktivna merjenja učinka, s katerimi se nadzorujejo okvare zdravja, incidenti in ostali
zapisi dokazov nezadostnega učinka varnosti in zdravja pri delu.
Prepoznavanje nevarnosti, ocenjevanje in obvladovanje tveganj je osnova sistema
vodenja varnosti in zdravja pri delu ter preskusni kamen, na katerem lahko organizacija
preskusi delovanje komunikacije ter uspešnosti posvetovanja in sodelovanja med
zaposlenimi. Prepoznavanje nevarnosti bo uspešno izvedeno le s sodelovanjem zaposlenih
in tveganja bodo uspešno obvladana, če bodo ukrepe sooblikovali zaposleni. Imeti oceno
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tveganja skladno s procesi in z ukrepi obvladovati tveganja pa pomeni, da morajo v
organizacijah zagotoviti prenos informacij od tistih, ki spremembe uvajajo, do tistih, ki
tako spremenjene procese izvajajo. Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je proces
za odpravo ali zmanjšanje tveganj.
Pozitivna varnostna kultura v organizaciji pomeni manj neželenih dogodkov, da pa
organizacija to doseže, je potrebna zaveza vodstva, ki z vzpostavitvijo zaupanja, dobre
komunikacije in sodelovanja zaposlenih doseže, da je varnost in zdravje pri delu visoko na
lestvici prioritet zaposlenih.

6.3 ETIKA IN VREDNOTE – SESTAVINI VARNOSTNE KULTURE
Etika vključuje način ravnanja oziroma obnašanja človeka do sočloveka, ustvarja primerne
medsebojne odnose v družbi ter ustvarja in plemeniti ravnanja v družbi. Vrednote so za
pripadnike posameznih struktur v družbi pomembne in se odražajo v pravilih in ravnanjih;
predstavlja jih morala, ki zadeva dobro in slabo znotraj posameznih struktur. Človek ni le
državljan, ki naj se ravna po pravno predpisanih normah, ampak je tudi član civilne
družbe, ki sama spontano in neposredno opravlja nadzor nad delom in nad odnosi
posameznika v družbi. Človek se mora hote ali nehote podrejati socialnemu nadzoru.
Moralne in etične norme v družbi se oblikujejo na podlagi družbene zavesti vzporedno z
javnim mnenjem. Oblikujejo se z namenom, da jih posameznik sprejme kot svojo osebno
obveznost in kot podlago za svoje delo in odnose, ki so usklajeni z interesi družbenega
okolja (Boštic, 2000, str. 16–18).

6.3.1 Etika
»Pojma morala in etika predstavljata moralne vrednote in moralno integriteto9 človeka kot
posameznika in kot subjekta v družbi v odnosu do soljudi in do družbenega reda« (Boštic,
2000, str. 16). Etika in morala se lahko opredelita različno, a ju nekateri avtorji
uporabljajo kot sinonima. Moralno ustrezno delovanje poimenujejo kot etično delovanje,
kodekse moralnega vedenja pa kot kodekse etike. Tako se v vsakdanjem jeziku izraza
etika in morala pogosto zamenjujeta in pojmov v praksi ne uporabljamo dosledno. Izvirno
pomensko med etiko in moralo ni razlik, saj je pomen isti, le v drugem jeziku – etika v
stari grščini in morala v stari latinščini. Ta sorodnost živi še danes, vendar pa med njima
9

Integriteta pomeni način obnašanja oziroma delovanja oseb in institucij, ki delujejo pošteno,
skladno, vestno, nepristransko, transparentno in kakovostno. Osebo z integriteto bi lahko opredelili
kot osebo, ki se svobodno oziroma samostojno vede in ravna v skladu s svojimi moralnimi
vrednotami in vrlinami. Integriteta pomeni osebnostno lastnost in tudi družbeni konstrukt, ki
predstavlja najboljšo protiutež osebni deviantnosti in neetičnemu ravnanju. Je najbolj zaželena
oblika neke organizacije ali posameznika in pomeni, da ti upoštevajo pravila in norme, ki urejajo
neko področje njihovega delovanja.
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obstaja vsebinska razlika. Morala je vsota določenih življenjskih pravil, zapovedi in norm
obnašanja, ki jih sprejemajo posamezniki kot del neke družbe ali kulture. Zadeva dobro in
slabo znotraj posameznih družbenih struktur in predstavlja konkretne zapovedi, prepovedi
in vedenjske norme, ki veljajo v določenem času v določenem okolju. Etika pa je splošno
teoretično in racionalno utemeljevanje moralnosti. Gre torej za filozofsko panogo oziroma
za filozofsko razmišljanje o sami moralnosti, njenih temeljih in smislu. Etika se ne ukvarja
toliko s posamičnimi normami in življenjskimi navodili; v ožjem pomenu je bolj filozofsko
razpravljanje o pojavu moralnosti ter o njegovih temeljih in smislu. Morala pa bolj
poudarja vidik dolžnosti in zapovedi, zato je moralno obvezno, kar je etično dobro. Pod
pojmom etika tako razumemo filozofsko disciplino, ki se ukvarja s tem, kaj je dobro in kaj
slabo, in obravnava moralna načela in norme; pod pojmom morala pa razumemo ravnanje
in delovanje v skladu z etiko (Možina, 2010, str. 2; Stres, 1999, str. 10–15).
Etika je v vsebinskem smislu filozofska veda o morali, teoretsko pojasnjevanje in kritično
presojanje izvora človeške moralnosti, preučevanje osnovnih sodil moralnega vrednotenja,
razumevanje ciljev in smisla človeških moralnih nagibov, dejanj, obnašanja in dosežkov
(Jelovac v: Ivanko in Stare, 2007, str. 198–199).
Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na
dobro in zlo, glede na moralno in nemoralno. Temeljni pojem etike je pojem dobrega,
dobro pa je to, kar se ocenjujočemu subjektu zdi koristno in uspešno zanj in za družbo, ki
ji pripada. Etiko uporabljamo na treh soodvisnih ravneh: osebni, organizacijski in
družbeni. Moralno dejanje ni dobro zato, ker je obvezno, ampak je obvezno zato, ker je
dobro. Moralna zavest ukazuje moralno dejanje, zato ne omejuje svobode človeka –
človeško delovanje je svobodno, svoboda je izbira med vrednotami. Moralnost je
najpomembnejša vrednota, vendar se moralni človek ne ukvarja s svojo popolnostjo,
temveč uresničuje, kar je prav – ker je prav. Zato moralnost ni ena izmed vrednot,
temveč kriterij in merilo vseh vrednot – je vrednost vseh vrednot (Tavčar v: Ivanko in
Stare, 2007, str. 198–200).
Etika v javni upravi postaja zelo popularna, saj se kaže kot vse bolj odločilna za uspeh
demokratičnih institucij, saj je poleg ostalih pomemben instrument nadzora procesa
odločanja (Ivanko in Stare, 2007, str. 207).
Javni uslužbenci delujejo v spremenjenem in spreminjajočem se okolju, so predmet vse
večjega nadzora in povečanih zahtev državljanov, pri tem pa imajo na voljo omejena
sredstva (finančna, materialna, kadrovska). Pri delu v javni upravi se poleg tradicionalnih
ciljev: ekonomičnost, učinkovitost in uspešnost, pojavlja še četrti – etičnost. Ker etika
javnih uslužbencev ni nič drugega kot etika družbe, se javni uslužbenci srečujejo z
vrednotami, ki so rezultat kulturne tradicije. Pripravljenost javnih uslužbencev upoštevati
etična načela je po Brejcu (v: Ivanko in Stare, 2007, str. 208) odvisna od:

stopnje oziroma obsega sprejemanja vrednot organizacije. Čim bolj se posameznik
identificira z vrednotami sistemov organizacije, tem bolj bo pripravljen delovati
skladno z etičnimi načeli te organizacije;
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skladnosti ciljev posameznika in organizacije;
pomen dela, ki ga opravlja;
presoje, ali organizacija zagotavlja zadostne možnosti za razvoj posameznika.

V javni upravi v razvitih demokratičnih državah so glavne etične vrednote: poštenost,
nepristranskost, zakonitost, spoštovanje ljudi, delavnost in prizadevnost, ekonomičnost in
učinkovitost, dostopnost za stranke, odgovornost.
V javni upravi so navodila za izvajanje nalog izdana v obliki splošnega pravnega akta ali v
obliki internega akta, ki predpisuje pričakovani nivo in kvaliteto izvajanja nalog. Ne glede
na to, ali je navodilo pravni akt ali zgolj upravni instrument, ima usmerjevalno vlogo, ker
ustvarja in določa meje vedenja in standarde, ima pa tudi nadzorno funkcijo.
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
Svet Evrope je sprejel kodeks ravnanja javnih uslužbencev kot priporočilo vsem članicam
Sveta Evrope, da upoštevajo kodeks v postopkih zaposlovanja ter pripravi zakonskih in
podzakonskih aktov s področja organizacije in delovnopravne zakonodaje. Vlada Republike
Slovenije je na podlagi priporočil Sveta Evrope sprejela kodeks ravnanja javnih
uslužbencev, ki opredeljuje načela opravljanja javnih nalog, po katerih se morajo ravnati
javni uslužbenci, kamor se šteje tudi sodno osebje, ne pa tudi sodnikov. Od javnega
uslužbenca se tako pričakuje, da javne naloge opravlja na podlagi in v mejah ustave,
ratificiranih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov. Delovati mora
politično nevtralno in nepristransko, strokovno, vestno in kakovostno ter upoštevati le
javni interes in konkretne okoliščine primera. Javni uslužbenec mora biti lojalen do
delodajalca, spoštljiv v odnosu do soljudi (državljanov, predstojnika, sodelavcev) in vedno
mora ravnati tako, da ohranja in krepi zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in
učinkovitost opravljanja javnih nalog.
Namen kodeksa je večstranski. Kodeks je pripomoček javnim uslužbencem pri opravljanju
javnih nalog; namenjen pa je tudi seznanitvi javnosti z ravnanjem, ki ga ima pravico
pričakovati od javnih uslužbencev (Ivanko in Stare, 2007, str. 209).
Kodeks sodniške etike
Kodeks sodniške etike je sprejel občni zbor Slovenskega sodniškega društva leta 2001 in
zavezuje le člane omenjenega društva, v katerega se sodniki povezujejo prostovoljno, se
pa zapisana etična načela in praktični standardi lahko uporabljajo tudi kot pomembno
razlagalno merilo formalno zavezujočih pravil, ki jih morajo upoštevati pristojni državni
organi, ki skrbijo za uveljavljanje sodnikove neodvisnosti in odgovornosti. V preambuli
kodeksa je tako zapisano, da si bodo sodniki z ravnanjem po načelih kodeksa prizadevali k
oblikovanju osebnosti sodnika kot visoko strokovnega, neodvisnega, nepristranskega in
osebnostno neoporečnega nosilca sodne oblasti. Kodeks sodniške etike opredeljuje
najpomembnejša načela, po katerih se ravnajo sodniki pri svojem delu: pravičnost,
humanost in neodvisnost.
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Za vse sodnike je obvezujoč Zakon o sodniški službi, ki določa, da morajo sodniki pri
uresničevanju svojih pravic vselej ravnati tako, da varujejo nepristranskost in neodvisnost
sojenja in ugled sodniške službe. Od sodnika se tudi pričakuje, da sodniško funkcijo
opravlja strokovno, pošteno in vestno.
Kodeks ravnanja javnih uslužbence in Kodeks sodniške etike, še bolj pa Zakon o sodniški
službi, določajo norme oziroma merila, ki se morajo v praksi konkretizirati tudi, ko gre za
vprašanje varnosti na sodišču. Merila (etika) pomenijo vrednote, vrednote pa pomenijo
moralo, a vedeti moramo, da je morala stvar avtonomne volje posameznika, skupine, in
da kršitev dobrih poslovnih običajev, navad pozna zgolj dva očitka: slabo vest in sram.

6.3.2 Vrednote
Osrednje pri etiki in morali so vrednote. Vrednote naj bi posameznika usmerjale k etičnim
in moralnim ravnanjem. Vrednota je tisto, kar je nekaj vredno, se pravi, kar zasluži, da je,
kar hočemo, da je. Vrednote usmerjajo naše delovanje − delovanje posameznikov in tudi
delovanje družbe kot celote (Ivanko in Stare, 2007, str. 200).
Danes o vrednotah ne govorimo več samo kot o nečem, kar je dobro in zaželeno, ali samo
kot o vidiku človekovih prepričanj, temveč predvsem kot o osrednji motivacijski strukturi.
Motivacijskih ciljev je seveda cela vrsta, od zelo koristnih, specifičnih, do najbolj splošnih,
toda vsi konkretni motivacijski cilji še niso vrednote. Vrednote so motivacijski cilji
najvišjega hierarhičnega reda (Musek, 2000, str. 9). Musek je vrednote opredelil kot
posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se
nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov ter ki usmerjajo naše
interese in naše vedenje kot življenjska vodila. Vrednote imajo torej osrednje mesto v
strukturi osebnosti, ne odražajo pa toliko trenutne motivacijske naravnanosti, ampak
trajno.
Vrednote animirajo posameznika, usmerjajo obnašanje in ljudje na njihovi podlagi
oblikujemo prioritete za različne objekte in za različna obnašanja. Vrednote imajo po eni
strani motivacijsko, po drugi strani pa normativno funkcijo. Po eni strani predstavljajo
standard, na osnovi katerega merimo in ocenjujemo stvari in obnašanje; po drugi strani
nas usmerjajo in vlečejo – prizadevamo si, da bi dosegli stvari, ki nam predstavljajo
vrednoto10. Za vrednote je v vsakem primeru značilna vrednostna komponenta: vedno se
nanašajo na stvari, ki so bodisi pozitivno vrednotene in cenjene, bodisi negativno. Za
razliko od drugih motivacijskih ciljev imajo vrednote bolj abstrakten, posplošen značaj –
10

Vrednote kot dobrina in vrednote kot merilo. V prvem primeru se vrednote nanašajo na objekte
in obnašanja, ki so nam všeč, ki imajo za nas neko emocionalno vrednost in nas privlačijo. Ta vrsta
vrednot je v tesnejši zvezi z določenimi potrebami in doživljanjem ugodja. Druga vrsta vrednot pa
se pojavljajo kot merila. Nanašajo se na idealne standarde oziroma kriterije, s katerimi presojamo
druge objekte, pojave in dogajanja. Te vrednote so predvsem v zvezi z etičnimi načeli, moralnim
kodeksom in kulturnimi normami.
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ne predstavljajo nečesa konkretnega, temveč zajemajo ves razred pojavov. Velikokrat se
poudarja tudi družbeni in kulturni značaj vrednot; v vrednotah se odražajo družbene in
kulturne norme. In končno imajo vrednote globok osebni značaj za posameznika,
doživljamo jih z občutkom odgovornosti in zavezanosti, angažirajo nas v naši notranjosti
in globini (Musek, 2000, str. 12).
Vrednote avtorji delijo po različnih vidikih. Na najbolj splošni ravni jih delijo na (Stres v:
Ivanko in Stare, 2007, str. 201):

terminalne vrednote: zdravje, modrost, enake možnosti za vse, izobraževanje, mir na
svetu, napredek človeštva; vrednote se nanašajo predvsem na cilje;

instrumentalne vrednote: poštenost, zvestoba, iskrenost, ubogljivost, sposobnost
ustvarjanja; sem spadajo moralne vrednote ter vrednote zmožnosti in kreposti.
Musek (2000, str. 29) vrednote v grobem deli na apolonske in dionizične vrednote.
Apolonske vrednote obsegajo merila in ideale našega odnosa do sebe, drugih in do sveta:
to so etične, moralne, socialne in osebne norme, lahko bi jim rekli tudi ideali popolnosti in
harmonije. Sestavljata jih dve kategoriji vrednot večjega obsega: moralne vrednote in
vrednote izpolnitve. Dionizične vrednote pa predstavljajo dosežki, užitki in dobrine − torej
vrednote uspešnosti, doseganja, uživanja in zadovoljstva. Prav tako jih sestavljata dve
kategoriji vrednot večjega obsega: hedonske in potenčne vrednote.
Vsi družbeni sistemi temeljijo na obče človeških vrednotah, ki jih vsebujejo tudi vsi
religiozni sistemi. Obče človeške vrednote so podlaga vsake družbe in države. Poleg teh
pa vsako družbeno okolje razvije še svoj sistem vrednot, ki je lahko temelj etičnega
ravnanja. V posameznih družbenih okoljih dajejo poudarek enim vrednotam, drugod pa
drugim (Ivanko in Stare, 2007, str. 200). Nekatere najpomembnejše obče človeške
vrednote po Musku so: poštenost, svoboda, resnica, znanje, zdravje, ugled, denar,
kariera, delavnost, redoljubnost, politični uspeh, solidarnost, spolnost, zvestoba in druge.
Javna uprava je v vsaki družbi pomemben del družbe. Sistem vrednot, ki prevladuje v
družbi, prevladuje tudi v upravi. Ker javni uslužbenec odloča o vrsti zadev, ki zadevajo
posameznika, ni vseeno, kako in koliko sprejema obstoječi sistem vrednot. Poleg obče
človeških vrednot so za javne uslužbence pomembne zlasti naslednje upravne vrednote
(Ivanko in Stare, 2007, str. 202): lojalnost do delodajalca, nepristranskost pri delu,
strokovnost, spoštljivost do predstojnika/sodelavca, dovzetnost za spremembe, ažurnost
pri delu, medsebojni odnosi, javnost dela, ugled, spoštljivost do občanov, varstvo
zaposlenih, politična nevtralnost, spoštovanje kodeksa javnih uslužbence in druge.
Vrednote so temeljna sestavina kulture organizacije in so na začetku hierarhije zaporedja,
kot sledi: vrednote – norme – načela – merila – cilji – izidi. O sprejetih vrednotah je
odvisno ravnanje organizacije in njenih članov, kajti vrednota je tisto, za kar si je vredno
prizadevati, nekaj, čemur nekdo priznava veliko načelno vrednost in mu zato daje
prednost. Vrednote so sodilo za presojanje pravilnega ali napačnega ravnanja, vedenja in
obnašanja. Vrednote so spoznane kot kakovost želenega, želeno pa so cilji. Sprejete
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vrednote postanejo norme, po katerih se je treba ravnati. Načela so trajni načini ravnanja,
da bi trajno dosegali cilje, kar pomeni izide. Z merili izražamo kakovost in količino, tudi
vrednost, za enoto cilja, ob uresničitvi pa za enoto izida. Cilji so želene količine in
vrednosti v želeni kakovosti in času. Izidi so uresničeni cilji v določenem času (Kralj, 2001,
str. 106).
V definiciji varnostne kulture je uporabljen izraz vrednota. Med temeljne vrednote, ki
definirajo varnostno kulturo, sodita varnost in zdravje, kar pa je pogosto v konfliktu z
osnovnim ciljem organizacije oziroma z ustvarjanjem dobička, kar pa pomeni, da mora biti
zaveza vodstva za varnost in zdravje pri delu nedvoumna (Seražin, 2010, str. 2). Vrednote
so poleg etike sestavine varnostne kulture (Miklavčič Šumanski, 2007, str. 25) in ključno
vprašanje je, kaj in koliko, če sploh, so posamezniki pripravljeni tvegati in žrtvovati, ko gre
za varovanje določenih družbenih, osebnih in organizacijskih vrednot.
Leta 2003 je bila opravljena javnomnenjska raziskava »Nacionalna in mednarodna varnost
2003«, ki sta jo izvedla Obramboslovni raziskovalni center in Fakulteta za družbene vede,
Inštitut za družbene vede (tabela 4).
Tabela 4: Za kaj je vredno kaj tvegati in žrtvovati
Vrednota

Odstotek

Človekove pravice
Boj proti revščini

73,6
73,4

Zaščita okolja

67

Svetovni mir

65,2

Svoboda posameznika

52,5

Obramba Slovenije

43,8

Enakost med spoloma

42,1

Boj proti rasizmu

36,9

Združevanje Evrope
Versko prepričanje

29,7
19,1

Nič od tega, neodločen

1,7

Vir: Obramboslovni raziskovalni center (2003, str. 7).
Iz tabele je razvidno, da so vrednote, za katere več kot polovica respondentov meni, da je
zanje vredno nekaj tvegati in žrtvovati, tiste vrednote, ki v prvo vrsto postavljajo dobrobit
človeka – politične in socialne pravice, svoboda, mir in zaščita okolja. Šele nato pride na
vrsto obramba države, enakost med spoloma, boj proti rasizmu in tako dalje (Dobovšek et
al., 2005, str. 243).
Na prvi pogled se zdi, da smo z razvrstitvijo vrednot od največjega do najmanjšega deleža
respondentov, ki so za neko vrednoto pripravljeni tvegati in žrtvovati, dobili hierarhijo
vrednot (tabela 4), a pri tem Pogačnik (2002, str. 36) opozarja na nevarnost. Hierarhija
vrednot nikakor ne pomeni, da so ene vrednote višje, druge pa nižje, nekatere nasploh
bolj pomembne za človeštvo, druge pa manj. Nobene »nadvrednote« ni, ki bi bila
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absolutno merilo pomembnosti človekovih vrednot. Velja načelo pluralizma vrednot, in če
govorimo o vrednotnih hierarhijah, potem s tem lahko mislimo bodisi le na:
posameznikovo hierarhijo vrednot, razvojno hierarhijo vrednot, v kateri vrednote niso
»višje« in »nižje«, temveč »zgodnejše« in »kasnejše«, ter na združevanje vrednot v
kategorije, ki se pri ljudeh statistično gledano »pojavljajo skupaj« in jih poimenujemo z
nazivi, ki pa sami niso več vrednote (na primer Muskova klasifikacija vrednot).«
Vrednote so pomembne pri odločanju. Odločevalec v organizaciji je seveda pod vplivom
lastnih vrednot, vendar se mora znati prilagoditi skupinskim vrednotam okolja v
organizaciji in skupnim vrednotam organizacije ter jih privzeti kot norme in načela.
Potrebe v konfliktu z vrednotami/konfliktnost vrednot
Med najbolj prvinskimi psihološkimi dejavniki, ki se postavljajo vrednotam po robu, so po
mnenju Muska (1993, str. 230–235) temeljne potrebe. Kadar so vrednote v konfliktu s
potrebami, je povsem mogoče, da se bomo ravnali po slednjih; posebno kadar gre za
akutne in življenjsko pomembne potrebe. Potrebe usmerjajo k neposrednemu in hitremu
zadovoljstvu, vrednote in ideali pa k bolj posrednim, manj oprijemljivim in pogosto tudi
bolj oddaljenim ciljem. Nam pa potegovanje za ideale in vrednote krepi samozavest ter
prispeva k pozitivni podobi o sebi. Naše obnašanje se ne ujema vedno z vrednotami samo
zato, ker vrednotam nasprotujejo potrebe; lahko nasprotujejo tudi druge vrednote. Musek
ugotavlja, da se lahko v različnih situacijah konflikti med vrednotami razrešujejo na
različne načine, odvisno pač od trenutne prioritete vrednot, ki so v konfliktu glede na
možne načine obnašanja.
Vrednote razumemo kot »normativne standarde ali cilje, ki jih posamezniki, družbe ali
narodi zagovarjajo in skušajo udejanjiti« (Platon in Olton v: Prezelj, 2001, str. 132), ali
nekakšne smernice oziroma ideološka izhodišča, ki iz ozadja usmerjajo naše zavestno
delovanje. Na podlagi vrednot razlikujemo dobro in želeno od slabega in neželenega.
Enotnost in moč družbe temeljita na konsenzu vrednot, družbeni konflikti pa imajo
mnogokrat korenine v vrednotnem neskladju. Ogroženost temeljih vrednot največkrat
izhaja ravno iz vrednotnih neskladij (Prezelj, 2001, str. 132–133).
Vrednote ljudje ocenjujejo kot dobre, pozitivne in zaželene. Opredelimo jih lahko tudi kot
prepričanja o tem, kaj je dobro in kaj ne, kaj je vredno in kaj je treba ceniti. Zaradi teh
svojih lastnosti vrednote predstavljajo standarde za naše vedenje. Predstavljajo cilje, ki jih
v življenju želimo doseči ali se jim približati. Vrednote so za to ena najpomembnejših
silnic, ki usmerja človekovo življenje in vedenje. Vrednote so globoko zasidrane v ljudeh,
zato vodi vsako njihovo primerjanje ali tehtanje v nerazumevanje in nasprotja.
Vrednote so eden od virov motivacije in z ustrezno motivacijo lahko zaposlene usmerimo k
takemu vedenju in k izvajanju tistih aktivnosti, ki bodo vodile k doseganju zastavljenih
ciljev, k uspešnosti posameznih funkcij organizacije in k uspešnosti organizacije kot celote.
Vrednote so pomembne zlasti pri dolgoročnem življenjskem usmerjanju pa tudi pri
kratkoročnih odločitvah. Naše obnašanje ni vedno usklajeno z vrednotami, kar je
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preprosto posledica tega, da so mnoga obnašanja in odločanja pod vplivom velikega
števila dejavnikov. A bolj ko gre za osebno pomembne odločitve in bolj ko se pri
odločanju čutimo odgovorne, večjo težo ima pri tem naša vrednotna orientacija. Vrednote
v sklopu osebnosti zavzemajo pomembno mesto zlasti na motivacijskem področju.
Vrednote so del kulturne opreme posameznika, ki jo pridobimo v procesu socializacije in ki
dani družbi omogoča, da reproducira svoje bistvene prvine in vzdržuje stabilnost v
generaciji.

6.4 VARNOSTNO PREVERJANJE ZAPOSLENIH
V Republiki Sloveniji poznamo dva tipa varnostnega preverjanja oseb, in sicer kot del
kadrovskega postopka za zaposlitev v državni upravi (na primer v policiji ali vojski), drugo
pa je varnostno preverjanje kot preventivni varnostni ukrep, katerega namen je zagotoviti
ustrezno stopnjo varnosti in tajnosti podatkov.
Pogoje za zaposlitev javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti
določa Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, 86. in 88 člen); pogoji za uradniško
delovno mesto so: predpisana izobrazba, strokovni izpit, znanje uradnega jezika,
državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper osebno ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti. Eden izmed pogojev za zaposlitev v državnih organih pa je lahko tudi
uspešno opravljeno varnostno preverjanje. Varnostno se preveri kandidate za zaposlitev v
policiji, Slovenski obveščevalno varnostni agenciji ter kandidate za delo na obrambnem
področju.
Varnostno preverjanje za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov je
najpomembnejša sestavina varovanja tajnih podatkov in se izvaja tudi na sodiščih. Človek
je namreč v tem sistemu še vedno najšibkejši element, zato lahko s kvalitetnim
varnostnim preverjanjem preprečimo veliko nepravilnosti ali celo zlorab tajnih podatkov.
Sam postopek varnostnega preverjanja določa zakon, še podrobneje pa Uredba o načinu
in postopku varnostnega preverjanja (Uradni list RS, št. 110/2003). Postopek za izdajo
dovoljenja temelji na pisnem predlogu predstojnika organa, v katerem oseba opravlja
delo, pisnem soglasju preverjane osebe za varnostno preverjanje, dokazilu o opravljenem
usposabljanju s področja obravnavanja tajnih podatkov ter varnostnim vprašalnikom.
Varnostno preverjanje opravljajo z zakonom določeni organi, in sicer: Ministrstvo za
notranje zadeve in Policija, Ministrstvo za obrambno ter Slovenska obveščevalno-varnostna agencija.
Leta 2001 je bilo področje varnostnega preverjanja zaposlenih prvič celostno urejeno z
Zakonom o tajnih podatkih, ki ga je leta 2003 nasledil zakon, ki je uvedel številne
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spremembe. Tako je predvidel tri vrste varnostnega preverjanja glede na predvideni
dostop oseb do podatkov različnih stopenj tajnosti:

osnovno varnostno preverjanje za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje
zaupno (pristojni organ preveri posameznikove navedbe v vprašalniku za varnostno
preverjanje);

razširjeno varnostno preverjanje za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje
tajno (poleg osnovnega preverjanja se preveri še podatke iz posebnega vprašalnika);

razširjeno varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem za dovoljenje za
dostop do tajnih podatkov stopnje strogo tajno (pristojni organ opravi razgovor z
osebami, ki jih je v prvem delu dodatnega vprašalnika navedla preverjana oseba in ki
lahko potrdijo podatke navedene v vprašalnikih).
Zakon določa osebe, ki lahko v zvezi z opravljanjem svoje funkcije do tajnih podatkov
dostopajo brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov: predsednik republike, predsednik
vlade, poslanec, državni svetnik, župan in občinski svetnik, minister in predstojnik vladne
službe, guverner, namestnik in viceguverner centralne banke, član računskega sodišča,
državni tožilec, generalni državni pravobranilec, informacijski pooblaščenec in sodnik.
Poleg zgoraj navedenih pa imajo brez varnostnega preverjanja dostop do tajnih podatkov
stopnje interno tudi vse osebe, ki opravljajo funkcijo ali delajo v organu.
Varnostno preverjanje je ena od najpomembnejših preventivnih dejavnosti na varnostnem
področju. Varnostno se lahko preverijo podatki o osebi, ki jo je predstojnik vnaprej
seznanil s predpisi o obravnavanju tajnih podatkov, z nujnostjo dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov ustrezne stopnje, z obsegom varnostnega preverjanja ter z vsebino in s
postopkom za pridobitev tega dovoljenja.
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7 RAZISKAVA VARNOSTNE KULTURE NA SODIŠČIH

7.1 ZASNOVA RAZISKAVE
Raziskava varnostne kulture na sodiščih je temeljila na anketnem vprašalniku, ki je
sestavni del magistrskega dela (priloga 1). Poimenovala sem ga Vprašalnik za raziskavo
varnostne kulture za sodiščih. Izhodišče za oblikovanje vprašalnika je bila strokovna
literatura, ki varnostno kulturo opredeljuje kot del organizacijske kulture, povezano z
organizacijsko klimo in vrednotami, kar pomeni, da se organizacijska kultura odraža v
varnostni kulturi in obratno. Pri oblikovanju vprašalnika sem si pomagala tudi s Projektom
SiOK.
Anketni vprašalnik za raziskavo varnostne kulture na sodiščih je sestavljalo pet sklopov:
V prvem sklopu vprašalnika so se vprašanja zaprtega tipa nanašala na demografske
značilnosti anketirancev: spol, starost, delovno mesto in področje dela. Pri demografski
značilnosti delovno mesto, ki ga anketiranci zasedajo, sta bila podana dva možna
odgovora, in sicer delovno mesto sodnika in delovno mesto sodno osebje, kar so vsi
zaposleni, ki niso nepolitični funkcionarji. Delovno mesto, ki ga anketiranci zasedajo, je
bilo pomembno pri ugotavljanju odnosa do vrednot oziroma ali je odnos sodnikov do
vrednot različen od odnosa sodnega osebja do njih. Demografska značilnost področje dela
je imelo možnost treh odgovorov: kazensko in civilnopravno področje dela ter drugo
oziroma so to zaposleni v tako imenovanih skupnih službah, ki opravljajo krovna dela in
naloge za sodišče kot táko (skupna kadrovska služba, skupna finančno-računovodska
služba in podobno). Področje dela sem vključila iz enega samega razloga – zanimalo me
je, ali se zaposleni na kazenskem pravnem področju dela počutijo bolj ogrožene kot
zaposleni na civilnem pravnem področju dela. Anketiranci so pri demografskih značilnostih
ustrezen odgovor obkrožili.
V drugem in tretjem sklopu anketnega vprašalnika so bile navedene trditve, ki
predstavljajo preučevane dimenzije organizacijske klime: medosebni odnosi ter notranje
komuniciranje in informiranje. Dimenziji sta vključevali šest oziroma sedem trditev, ki so
se nanašale na preučevano področje. Pri trditvah je bila uporabljena Likertova lestvica s
petstopenjskim intervalnim razponom, na kateri so anketiranci izrazili svoje strinjanje
oziroma nestrinjanje s posamezno trditvijo. Anketiranci so pri vsaki trditvi obkrožili
ustrezno številko oziroma oceno, pri čemer je ocena ena (1) pomenila »sploh se ne
strinjam«, ocena pet (5) pa »popolnoma se strinjam«.
Četrti sklop anketnega vprašalnika je bil namenjen ugotavljanju odnosa anketirancev do
posameznih vrednot in kako jih cenijo, ko gre za vprašanje varnosti na sodišču.
Navedenih je bilo deset vrednot, večina takšnih, ki so za sodstvo ključnega pomena
(nepristranskost, poštenost in pravičnost, zakon …) − določila sem jih s pomočjo Kodeksa
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ravnanja javnih uslužbencev in Zakona o sodniški službi. Anketiranci so vsako od desetih
vrednot ovrednotili, in sicer je bila dana možnost naslednjih odgovorov: nepomembna,
malo pomembna, srednje pomembna, zelo pomembna in najbolj pomembna vrednota.
Svoje odgovore so anketiranci označili s križcem.
V petem sklopu anketnega vprašalnika je bilo podanih štirinajst vprašanj oziroma trditev,
ki so se konkretno nanašale na varnost na sodišču. Pri enajstih vprašanjih oziroma
trditvah je bila anketirancem dana možnost, da svoj odgovor obkrožijo na intervalu od 1
do 5, pri čemer je bila obrazložena vrednost odgovora ena (nestrinjanje) in odgovora pet
(strinjanje). Dve vprašanji sta bili zaprtega tipa, možnost odgovora je bila da oziroma ne,
zadnje, štirinajsto vprašanje pa je bilo odprtega tipa: anketirancem je bila dana možnost,
da na temo varnost na sodišču podajo svoje predloge oziroma mnenja.
Navodila za izpolnjevanje so bila podana v vprašalniku; pred vsakim vprašanjem je bilo
navedeno, kako se pravilno vpisuje odgovore.

7.2 IZVEDBA RAZISKAVE
Raziskavo varnostne kulture na sodiščih sem z metodo anketiranja opravila na Okrožnem
sodišču v Ljubljani. V raziskavo so bili na podlagi soglasja in dovoljenja začasne
predsednice Okrožnega sodišča v Ljubljani vključeni zaposleni na omenjenem sodišču, in
sicer je bilo anketirancem razdeljenih 200 anketnih vprašalnikov. Udeležba zaposlenih v
anketi je bila prostovoljna in anonimna. Zagotovljeni so bili vsi pogoji za anonimnost
anketirancev; v vprašalniku ni bilo osebnih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo
posameznika, vsak anketiranec pa je izpolnjen vprašalnik lahko zapečatil v priloženi
kuverti, na kateri je bil pripisan oddelek sodišča, kamor naj bi se kuverta vrnila z interno
kurirsko službo sodišča.
Podatke oziroma kuverte z izpolnjenimi anketnimi vprašalniki sem zbirala od začetka junija
2010 do začetka sodnih počitnic, to je do 15. julija 2010. Anketiranci so vrnili 105
(52,5 odstotkov) anketnih vprašalnikov.
Meritev organizacijske klime in odnosa do vrednot poteka skupinsko, kar pomeni, da me
niso zanimali podatki na nivoju posameznika, ampak na nivoju celote oziroma posameznih
organizacijskih enot. Po načelu slučajnega vzorčenja, ki je zajemalo vse preučevane
skupine, sem zagotovila reprezentativni vzorec.
Pri statistični analizi pridobljenih informacij in podatkov sem si pomagala z računalniškima
programoma Excel in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ki omogoča
primerjave in korelacije različnih podatkov. Z računalniškim programom SPSS sem
preverila v uvodu navedene hipoteze. V analizo sem vključila vse vrnjene vprašalnike
(kljub nekaterim manjkajočim podatkom). Vprašalnik je vseboval tudi odprto vprašanje, ki
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pa ga v sami analizi nisem uporabila; povzetke nekaterih predlogov povzemam v poglavju
8 z naslovom Doseženi rezultati in cilji raziskovanja.

7.3 OBRAZLOŽITEV REZULTATOV RAZISKAVE
Rezultati raziskave so pridobljeni in analizirani na podlagi Vprašalnika za raziskavo
varnostne kulture na sodiščih (priloga 1). Prikazani so v grafih in tabelah, vrstni red
prikaza pa je enak kot v anketnem vprašalniku.

7.3.1 Demografske značilnosti anketirancev
V raziskavi je sodelovalo 105 anketirancev – zaposlenih, ki so odgovorili na anketni
vprašalnik, in sicer 13 moških, kar predstavlja 12,38 odstotkov anketiranih, in 92 žensk,
kar predstavlja 87,62 odstotkov anketiranih (graf 1).
Graf 1: Struktura anketiranih po spolu

87,62%

ženske
moški

12,38%

Vir: Lastna raziskava, 2010.
Iz spodnjega grafa (graf 2) je razvidno, da je največji delež anketiranih v starosti do
30 let, in sicer 34,3 odstotkov, sledijo anketiranci v starosti od 41 do 50 let z 31,4-odstotno udeležbo ter anketiranci v starosti od 31 do 40 let s 26,7-odstotno udeležbo v
anketi. Najmanj anketiranih je v starosti nad 50 let – 7,6 odstotkov. V starostni do 30 let
od anketiranih ni sodnikov, kar je v skladu z enim od splošnih pogojev za izvolitev v
sodniško funkcijo – dopolnjena starost 30 let.
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Graf 2: Struktura anketiranih po starosti
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Vir: Lastna raziskava, 2010.
Graf (graf 3) prikazuje strukturo anketiranih glede na delovno mesto. V anketi je
sodelovalo 74,3 odstotkov sodnega osebja in 25,7 odstotkov sodnikov, kar odraža
dejansko razmerje med številom zaposlenih sodnikov in številom zaposlenega sodnega
osebja na sodišču.
Graf 3: Struktura anketiranih glede na delovno mesto
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Vir: Lastna raziskava, 2010.
Med zaposlenimi, ki so odgovorili na anketni vprašalnik, jih je 48,6 odstotkov s civilnega
področja dela in 36,2 odstotka s kazenskega področja dela. Na anketni vprašalnik je
odgovorilo tudi 10,5 odstotkov zaposlenih v tako imenovanih skupnih službah,
4,8 odstotkov anketiranih pa na to vprašanje ni podalo odgovora (graf 4).

94

Graf 4: Struktura anketiranih glede na področje dela
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Vir: Lastna raziskava, 2010.

7.3.2 Medosebni odnosi
V grafu (graf 5) so prikazane povprečne vrednosti posameznih trditev, ko gre za dimenzijo
medosebni odnosi. V preučevani dimenziji so zaposleni, ki so odgovorili na anketni
vprašalnik, najbolje ocenili trditvi o medsebojnem sodelovanju in ne toliko tekmovanju ter
o prevladovanju dobrih odnosov med sodniki in sodnim osebjem, in sicer je povprečna
vrednost trditev 3,4 (standardni odklon 1,2 in 1,1). Navedeni trditvi sta bili najvišje
ocenjeni s strani sodnikov; ti so trditev o prevladovanju dobrih odnosov med sodniki in
sodnim osebjem ocenili z visoko povprečno vrednostjo 4,0 (standardni odklon 0,8), trditev
o medsebojnem sodelovanju (in ne tekmovanju) zaposlenih pa s povprečno vrednostjo
3,8 (standardi odklon 1,3). Sodno osebje je odnose med sodniki in sodnim osebjem ter
medsebojno sodelovanje ocenilo nekoliko slabše, s povprečno vrednostjo 3,2 (standardni
odklon 1,1 in 1,2), a gre še vedno za − s strani sodnega osebja − najbolje ocenjeni trditvi
dimenzije medosebni odnosi.
Najslabše, s povprečno vrednostjo 2,9 (standardni odklon 1,2), je ocenjena trditev o
medsebojnem zaupanju. Sodno osebje trditev ocenjuje s povprečno vrednostjo 2,8
(standardni odklon 1,1), sodniki trditev o medsebojnem zaupanju ocenjujejo s povprečno
vrednostjo 3,4 (standardni odklon 1,2).
Na pozitivni strani ocenjevalne lestvice (povprečna vrednost nad 3,0) so tudi ocene trditev
o reševanju konfliktov v skupno korist, dobrih odnosih med zaposlenimi in spoštovanju
dela svojih sodelavcev. Vse tri trditve bolje ocenjujejo sodniki, s povprečno vrednostjo
3,7, sodno osebje pa nekoliko slabše, in sicer trditvi o reševanju konfliktov v skupno korist
in spoštovanju dela sodelavcev s povprečno vrednostjo 2,9, trditev o dobrih odnosih med
zaposlenimi pa s povprečno vrednostjo 3,1. Rezultati so prikazani tudi v prilogi (priloga 2).
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Celotno dimenzijo medosebni odnosi so zaposleni, ki so odgovorili na anketni vprašalnik,
ocenili s povprečno vrednostjo 3,2. Sodniki so celotno dimenzijo ocenili s povprečno
vrednostjo 3,7, sodno osebje pa s 3,0.
Graf 5: Povprečne vrednosti pri trditvah dimenzije medosebni odnosi
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Vir: Lastna raziskava, 2010.
Krivulji v spodnjem grafu (graf 6) primerjalno prikazujeta deleže sodnikov in deleže
sodnega osebja, ki so se s posameznimi trditvami dimenzije medosebni odnosi popolnoma
strinjali. Že iz samega grafa je mogoče razbrati, da je na strani sodnikov večji odstotek
tistih, ki se s posameznimi trditvami popolnoma strinjajo. Tako se na primer s trditvijo o
prevladovanju dobrih odnosov med sodniki in sodnim osebjem popolnoma strinja 25,9
odstotkov sodnikov in 6,4 odstotkov sodnega osebje. S trditvijo o sodelovanju zaposlenih
na sodišču in ne tekmovanju se popolnoma strinja 37,0 odstotkov sodnikov, sodno osebje
pa predstavlja 11,5-odstotni delež. Kar 33,3 odstotkov sodnikov je mnenja, da se konflikti
popolnoma rešujejo v skupno korist sodišča in zaposlenih, enakega mnenja pa je le 3,8
odstotkov sodnega osebja.
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Graf 6: Medosebni odnosi primerjalno sodniki – sodno osebje
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Vir: Lastna raziskava, 2010.

7.3.3 Notranje komuniciranje in informiranje
Dobra obveščenost in informiranost zaposlenih vpliva na razmišljanje in pravilno odločanje
zaposlenih, kar pa je bistvenega pomena, ko gre za vprašanje varnosti in njenega
ogrožanja. Kot je razvidno iz grafa (graf 7), so anketiranci najbolje ocenili trditev, da se
vodje in osebje pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakopravno, in sicer s povprečno
vrednostjo 3,3 (standardni odklon 1,3). Navedena trditev je s strani sodnega osebja
najbolje ocenjena trditev – povprečna vrednost 3,1 (standardni odklon 1,3), s strani
sodnikov pa je, poleg trditve, da zaposleni odkrito povedo svoje mnenje, druga najvišje
ocenjena trditev, in sicer z visoko povprečno vrednostjo 3,9 (standardni odklon 1,2).
Sodniki s povprečno vrednostjo 4,0 (standardni odklon 1,1) ocenjujejo trditev, da vodstvo
posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. Sodno osebje trditev ocenjuje s
povprečno vrednostjo 3,0 (standardni odklon 1,2), je pa ta trditev tudi druga najbolje
ocenjena trditev, gledano generalno – povprečna vrednost 3,2 (standardni odklon 1,2).
Zaposleni, ki so odgovorili na anketni vprašalnik, so se najmanj strinjali s trditvijo, da
vodstvo upošteva mnenje in poglede drugih. Navedeno trditev so ocenili s povprečno
vrednostjo 2,7 (standardni odklon 1,1). Trditev je najslabše ocenjena trditev s strani
sodnikov, s povprečno vrednostjo 3,3 (standardni odklon 1,2), ne pa tudi s strani sodnega
osebja (povprečna vrednot 2,5, standardni odklon 1,3), ki je slabše ocenilo le še
kontinuiteto delovnih sestankov.
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Sodno osebje se najmanj strinja s trditvijo, da so delovni sestanki redni – povprečna
vrednost 2,4 (standardni odklon 1,3), se pa pri tej trditvi beleži tudi največje razhajanje
povprečnih vrednosti sodnega osebja in sodnikov. S strani sodnikov gre za eno od dveh
najvišje ocenjenih trditev: sodniki trditev o rednih sestankih ocenjujejo s povprečno
vrednostjo 4,0 (standardni odklon 1,3). Na splošno so razlike povprečnih ocen sodnikov v
primerjavi s povprečnimi ocenami sodnega osebja pri trditvah dimenzije notranje
komuniciranje in informiranje velike.
Trditvi o povratnih informacijah o rezultatih svojega dela in posredovanju dovolj informacij
za dobro opravljanje dela sta ocenjeni s povprečno vrednostjo 3,0. Trditvi višje ocenjujejo
sodniki, oceni sodnega osebja pa sta pod pozitivno mejo 3,0. Rezultati so prikazani tudi v
prilogi (priloga 3).
Celotno dimenzijo organizacijske klime notranje komuniciranje in informiranje zaposleni, ki
so odgovorili na anketni vprašalnik, ocenjujejo s povprečno vrednostjo 3,0: sodniki so
dimenzijo ocenilo s povprečno vrednostjo 3,8, sodno osebje pa s povprečno oceno 2,7.
Graf 7: Povprečne vrednosti pri trditvah dimenzije notranje komuniciranje in
informiranje
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Vir: Lastna raziskava, 2010.
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Krivulji v spodnjem grafu (graf 8) primerjalno prikazujeta deleže sodnikov in deleže
sodnega osebja, ki so se s posameznimi trditvami dimenzije notranje komuniciranje in
informiranje popolnoma strinjali. Že iz samega grafa je mogoče razbrati, da je na strani
sodnikov večji odstotek tistih, ki se s posameznimi trditvami popolnoma strinjajo. Kar 55,6
odstotkov sodnikov meni, da so delovni sestanki redni, delež sodnega osebja z enakim
mnenjem je le 9,0 odstotkov. Le 2,6 odstotkov sodnega osebja in 18,5 odstotkov sodnikov
meni, da vodstvo upošteva mnenje in poglede drugih.
Graf 8: Notranje komuniciranje in informiranje primerjalno sodniki – sodno
osebje
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Vir: Lastna raziskava, 2010.

7.3.4 Vrednote
Vrednote dajejo zahtevanemu ravnanju oziroma vedenju moralno opravičilo. V tabeli
(tabela 5) je prikazana struktura odgovorov anketirancev, ko gre za vprašanje odnosa do
vrednot oziroma kako vrednote ocenjujejo, ko gre za vprašanje varnosti na sodišču.
Podatki so podani v odstotkih, za vsako vrednoto pa je podatek prikazan za vse
anketirance skupaj in ločeno po sodnikih in sodnem osebju.
Anketirani so kot najpomembnejše vrednote, ko gre za vprašanje varnosti, opredelili:
poštenost in pravičnost (76,2 odstotka), varnost (50,5 odstotkov) in strokovnost
(48,6 odstotkov). Politično nevtralnost je 17,1 odstotkov anketirancev opredelilo za
nepomembno vrednoto oziroma 7,4 odstotkov sodnikov in 20,5 odstotkov sodnega
osebje. Sodniki so kot najpomembnejše vrednote opredelili poštenost in pravičnost
(88,9 odstotkov), nepristranskost (59,3 odstotke) in strokovnost (48,1 odstotkov). Tako
kot sodniki je tudi sodno osebje kot najpomembnejšo vrednoto opredelilo poštenost in
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pravičnost (71,8 odstotkov), sledita pa varnost (55,1 odstotkov) in strokovnost (48,7
odstotkov).
Tabela 5: Struktura odgovorov anketiranih pri ugotavljanju odnosa do vrednot,
ko gre za vprašanje varnosti (v %)
Vrednota
Denar

Nepomembna
2,9

sodniki/sodno osebje

0,0

Enakopravnost

18,5

0,0

sodniki/sodno osebje

0,0

Kariera

0,0

3,7

Nepristranskost

7,7

0,0

Politična
nevtralnost

0,0

7,4

20,5

0,0
5,1

0,0

2,6

3,7

11,5

42,3

Zelo
pomembna
33,3
44,4

13,3
7,4

15,4
42,3

9,5

14,1

21,8

66,7
37,2

37,0

51,3

28,2

17,9

5,7
0,0

7,7

37,1
59,3

32,4
44,4

19,2

17,1
14,8

47,6

17,1
3,7

0,0

38,1
40,7

11,4
3,7

29,5

Najbolj
pomembna
14,3

69,5
77,8

44,8
51,9

1,9

17,1

sodnik/sodno osebje

37,0

4,8
3,7

0,0

sodniki/sodno osebje

5,1

Srednje
pomembna
41,0

0,0
0,0

6,7

sodniki/sodno osebje

Poštenost
pravičnost

3,8

Malo
pomembna
8,6

29,5

23,8
40,7

17,9

in

sodniki/sodno osebje

0,0
0,0

Strokovnost
sodniki/sodno osebje

1,3
0,0
1,3

2,9
0,0

0,0
7,7
0,0
1,3

7,7
30,8
10,3
14,1

76,2
88,9

43,6
43,6
34,6
34,6

16,7

50,5
37,0

37,1
44,4

48,7

21,9
37,0

38,1
48,1

71,8

48,6
48,1

42,9
40,7

11,4
3,7

24,4

44,8
48,1

11,4
14,8

1,0
0,0

21,0
11,4

27,6
18,5

0,0
0,0

3,8

5,7
0,0

6,7
3,7

1,0
0,0

0,0

1,0
3,7

0,0
0,0

Zakon
sodniki/sodno osebje

0,0

1,0
0,0

Varnost
sodniki/sodno osebje

0,0
0,0

0,0
0,0

Ugled
sodniki/sodno osebje

0,0

55,1

46,7
44,4

47,4

Vir: Lastna raziskava, 2010.
Odnos in cenitev vrednot, ko gre za vprašanje varnosti na sodišču, me je zanimal
predvsem z vidika delovnega področja zaposlenih, ki so odgovorili na anketni vprašalnik,
oziroma sem skušala dobiti odgovor na vprašanje, kako na vrednote kot moralno
opravičilo gledajo v anketi sodelujoči sodniki in kako sodno osebje. V nadaljevanju
natančneje analiziram odnos sodnikov oziroma sodnega osebja do posameznih vrednot.
Denar kot vrednoto je 44,4 odstotkov sodnikov opredelilo kot zelo pomembno vrednoto,
ko gre za vprašanje varnosti na sodiščih. Sodno osebje je denar z 42,3 odstotki opredelilo
kot srednje pomembno vrednoto. Nihče od sodnikov navedene vrednote ni opredelil kot
nepomembne ali najbolj pomembno vrednoto, za razliko od sodnega osebja, kjer je
3,8 odstotkov sodnega osebja denar opredelilo kot nepomembno vrednoto, hkrati pa se
jih je 19,2 odstotkov opredelilo do denarja kot najbolj pomembne vrednote z vidika
varnosti.
Enakopravnost ni nihče od sodnikov ali sodnega osebja opredelil kot malo pomembno
oziroma nepomembno vrednoto, se je pa 77,8 odstotkov sodnikov in 66,7 odstotkov

100

sodnega osebja opredelilo za enakopravnost kot zelo pomembno vrednoto z vidika
varnosti.
Kariera kot vrednota je opredeljena kot srednje pomembna vrednota, ko gre za vprašanje
varnosti na sodiščih. Tega mnenja je 51,9 odstotkov sodnikov in 42,3 odstotkov sodnega
osebja. Zanimiv je podatek, da nihče od sodnikov kariere ni opredelil kot najbolj
pomembne vrednote, zato pa 7,7 odstotkov sodnega osebja meni, da je z vidika varnosti
na sodiščih kariera najbolj pomembna vrednota.
Nepristranskost je 59,3 odstotkov sodnikov opredelilo kot najbolj pomembno vrednoto in
51,3 odstotkov sodnega osebja kot zelo pomembno vrednoto. Nihče od sodnikov
nepristranskosti ni opredelil kot malo pomembno ali nepomembno vrednoto, je pa
2,6 odstotkov sodnega osebja mnenja, da je to vrednota, ki je z vidika varnosti malo
pomembna. Ravno toliko odstotkov sodnega osebja se pri navedeni vrednoti ni opredelilo.
Politična nevtralnost kot vrednota je tako s strani sodnikov kot sodnega osebja
opredeljena v vseh petih postavkah, torej od nepomembne pa vse do najbolj pomembne
vrednote, ko gre za vprašanje varnosti na sodiščih. 85,1 odstotkov sodnikov je opredelilo
politično nevtralnost kot zelo pomembno oziroma najbolj pomembno vrednoto, 28,2
odstotkov sodnega osebja pa za zelo pomembno vrednoto.
Poštenost in pravičnost je opredeljena kot najpomembnejša vrednota, ko gre za vprašanje
varnosti na sodiščih, saj je kar 88,9 odstotkov sodnikov in 71,8 odstotkov sodnega osebja
mnenja, da gre za najbolj pomembno vrednoto. Noben od anketiranih se do poštenosti in
pravičnosti ni opredelil z »nepomembna« oziroma »malo pomembna« vrednota; sodniki
tudi niso izbrali možnosti »srednje pomembna«, je pa 3,8 odstotkov sodnega osebja
vrednoto opredelilo kot srednje pomembno.
Strokovnost je 3,7 odstotkov sodnikov opredelilo kot malo pomembno vrednoto in
7,7 odstotkov sodnega osebja kot srednje pomembno vrednoto z vidika varnosti. Ostali
anketiranci so vrednoto opredelili kot zelo pomembno in najbolj pomembno vrednoto v
približno enakem razmerju: 48,1 odstotkov sodnikov meni, da je vrednota zelo
pomembna, in prav toliko, da je najbolj pomembna; 43,6 odstotkov sodnega osebja je
mnenja, da je vrednota zelo pomembna, in 48,7 odstotkov, da je najbolj pomembna.
Ugled je 40,7 odstotkov sodnikov opredelilo kot zelo pomembno vrednoto in 37,0
odstotkov kot najbolj pomembno vrednoto. Sodniki se do ugleda kot nepomembne
vrednote z vidika varnosti niso opredelili. Ugled je za 43,6 odstotkov sodnega osebja zelo
pomembna vrednota in za 30,8 odstotkov srednje pomembna vrednota. Nekoliko več kot
odstotek sodnega osebja meni, da je ugled z vidika varnostni nepomembna vrednota.
Do varnosti kot vrednote so se anketiranci opredelili kot srednje, zelo in najbolj
pomembne vrednote, in sicer 48,1 odstotkov sodnikov meni, da je varnost zelo
pomembna vrednota, 37,0 odstotkov, da je najbolj pomembna vrednota, in 14,8
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odstotkov sodnikov, da je srednje pomembna vrednota. Več kot polovica sodnega osebja
(55,1 odstotkov) meni, da je varnost najbolj pomembna vrednota, 34,6 odstotkov, da je
zelo pomembna vrednota, in 10,3 odstotke sodnega osebja, da je srednje pomembna
vrednota.
Zakon je kot najbolj pomembno vrednoto opredelilo 47,4 odstotkov sodnega osebja in
44,4 odstotkov sodnikov, prav toliko sodnikov pa tudi meni, da je zakon zelo pomembna
vrednota. Tako meni tudi 34,6 odstotkov sodnega osebja. Sodniki se do zakona kot
nepomembne oziroma malo pomembne vrednote niso opredelili, 2,6 odstotka sodnega
osebja pa meni, da je nepomembna oziroma malo pomembna vrednota.

7.3.5 Varnost na sodišču
V petem sklopu anketnega vprašalnika varnost na sodišču so anketiranci odgovarjali na
konkretna vprašanja, oziroma so ocenjevali (od ena do pet oziroma od nestrinjanja do
strinjanja) konkretne trditve o varnostnih dogodkih, varnostni ogroženosti, varnostnih
ukrepih in podobno na sodišču.
Iz grafa (graf 9) je razvidno, da anketiranci najvišje ocenjujejo trditev, da s
samovarnostnim obnašanjem lahko odvrnemo veliko nevarnosti – trditev je ocenjena s
povprečno vrednostjo 4,2 (standardi odklon 1,0). Trditev je visoko ocenjena s strani
sodnega osebja (povprečna ocena 4,2) in tudi s strani sodnikov (povprečna ocena 4,3).
Visoko ocenjeni trditvi sta tudi, da stopnja organizacijske kulture vpliva na stopnjo
varnostne kulture na sodišču (povprečna vrednost 3,9, standardni odklon 1,2) in dolžnost
zaposlenega, da sam poskrbi za lastno varnost (povprečna vrednost 3,8, standardni
odklon 1,3).
Anketiranci so slabo seznanjeni z načrtom varovanja, saj je trditev najslabše ocenjena s
povprečno vrednostjo 2,6 (standardni odklon 1,2). Slabše je tudi sodelovanje anketirancev
pri izvajanju varnostnih ukrepov na sodišču − trditev je ocenjena s povprečno vrednostjo
2,8 (standardni odklon 1,2).
Konkretno vprašanje, ali se počutite ogrožene, so anketiranci ocenili s povprečno
vrednostjo 2,2 (standardni odklon 1,1), kar pa je glede na obliko zastavljenega vprašanja
in samoocenjevalno lestvico (ocena 1 pomeni malo) dobro ocenjena trditev.
Trditev, da smo o varnostnih dogodkih na sodišču pravočasno informirani, je ocenjena s
povprečno vrednostjo 3,3 (standardni odklon 1,3), povratne informacije o varnostni
ogroženosti na sodišču pa so ocenjene s povprečno vrednostjo 3,0 (standardni odklon
1,3), kar pomeni, da informacije niso niti dobre nit slabe.
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Zaposleni na sodišču upoštevamo varnostna navodila, tudi če okoliščine narekujejo
drugače, je trditev, ocenjena s povprečno vrednostjo 3,7 (standardni odklon 1,2);
zaposleni na sodišču smo deležni usposabljanja z vidika varnosti – povprečna vrednost
trditve je 3,1 (standardni odklon 1,3). Trditev, da samoorganizaciji varovanja ne
pripisujem velikega pomena pri zmanjševanju varnostne ogroženosti, je ocenjena s
povprečno vrednostjo 3,1 (standardni odklon 1,2). Več podatkov je razvidnih iz grafa (graf
9) in priloge (priloga 4).
Graf 9: Povprečne vrednosti pri trditvah z vidika varnosti na sodiščih
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Vir: Lastna raziskava, 2010.
Na vprašanje, ali so bili kdaj izpostavljeni grožnjam varnosti zaradi opravljanja svojega
poklica, je 55,2 odstotkov anketirancev odgovorilo, da jim niso bili izpostavljeni,
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42,9 odstotkov anketirancev je na vprašanje odgovorilo z »da«, kar pomeni, da so bili
omenjenim grožnjam pri opravljanju svojega poklica že izpostavljeni (graf 10).
Na vprašanje, ali si želijo več varnosti, je 61,9 odstotkov anketirancev odgovorilo z »da«,
želijo si več varnosti; 36,2 odstotkov anketirancev si več varnosti ne želi (graf 10).
Graf 10: Varnost – grožnje varnosti
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Vir: Lastna raziskava, 2010.
V grafu (graf 11) so za vsako trditev oziroma vprašanje glede varnosti na sodišču
prikazani deleži posameznih ocen danih s strani anketirancev. V nadaljevanju povzemam
tiste ocene trditev, pri katerih je bil delež anketirancev največji:

27,6 odstotkov anketirancev je trditev o pravočasni informiranosti o varnostnih
dogodkih na sodišču ovrednotilo z oceno 3 (niti da niti ne);

26,7 odstotkov anketirancev se do trditve, da so povratne informacije o varnostni
ogroženosti na sodišču dobre, ni moglo opredeliti – ocena 3;

32,4 odstotkov anketirancev se s trditvijo, da zaposleni na sodišču upoštevajo
varnostna navodila, tudi če okoliščine narekujejo drugače, večinoma strinja (ocena 4);

41,9 odstotkov anketirancev se popolnoma strinja, da ja vsak zaposlen dolžan sam
poskrbeti za lastno varnost (ocena 5);

44,8 odstotkov anketirancev se popolnoma strinja, da s samovarnostnim obnašanjem
lahko odvrnemo veliko nevarnosti (ocena 5);

43,8 odstotkov anketirancev meni, da so zaposleni na sodišču večinoma deležni
usposabljanja z vidika varnosti (ocena 4);

31,4 odstotkov anketirancev se ni opredelilo do trditve, da zaposleni sodelujejo pri
izvajanju varnostnih ukrepov na sodišču (oceno 3);

37,1 odstotkov anketirancev se do trditve, da se samoorganizaciji varovanja ne
pripisuje velikega pomena pri zmanjševanju varnostne ogroženosti, ni opredelilo
(ocena 3);

42,9 odstotkov anketirancev se večinoma strinja, da stopnja organizacijske kulture
vpliva na stopnjo varnostne kulture na sodišču (ocena 4);
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35,2 odstotkov anketirancev se ne počuti ogrožene;
31,4 odstotkov anketirancev z načrtom varovanja so/niso seznanjeni (ocena 3);
Graf 11: Deleži anketirancev glede na podane ocene varnostnih trditev
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Vir: Lastna raziskava, 2010.

Zadnje, 14. vprašanje je bilo vprašanje odprtega tipa, in sicer so bili anketiranci pozvani,
naj na temo varnost na sodišču podajo svoje mnenje. Le redki so svoja mnenja napisali,
povzemam pa jih v poglavju 8 – doseženi rezultati in cilji raziskovanja.

8 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKOVANJA

Medosebni odnosi
Medosebni odnosi, dimenzija organizacijske klime, je ocenjena s povprečno vrednostjo
3,2. K medosebnim odnosom največ doprinesejo še vedno bolj sodelovanje kot pa
tekmovanje med zaposlenimi ter dokaj dobri odnosi med sodniki in sodnim osebjem ter
tudi na splošno med zaposlenimi. Sodelovanje med zaposlenimi in prevladujoči dobri
odnosi med sodniki in sodnim osebjem sta trditvi, ki sta znotraj dimenzije medosebni
odnosi ocenjeni najvišje. Konflikti se delno rešujejo v skupno korist, kar velja tudi za
spoštovanje dela sodelavcev, čeprav to delo včasih tudi ni ustrezno cenjeno. Zaposleni si
včasih ne zaupajo, je pa to trditev, ki je znotraj dimenzije medosebni odnosi tudi najnižje
ocenjena. Z vidika varnosti in dejstva, da je zaupanje posameznika vase in v druge eden
ključnih elementov za dograjevanje dobre varnostne kulture, je to zaskrbljujoč podatek.
Primerjalno je med povprečjem sodnikov in sodnega osebja celotna dimenzija pri sodnikih
ocenjena višje, in sicer so bile višje ocenjene vse trditve dimenzije. Za odnose med
sodniki in sodnim osebjem so sodniki mnenja, da večinoma prevladujejo dobri odnosi.
Sodno osebje trditve ocenjuje nekoliko nad srednjo oceno, kar lahko razumemo, da so
odnosi dokaj dobri oziroma sprejemljivi. Tako sodniki kot sodno osebje so navedeno
trditev znotraj dimenzije ocenili najviše. Sodniki menijo, da zaposleni med seboj več
sodelujejo, kot pa tekmujejo, si pa tega mnenja ne delijo s sodnim osebjem, ki meni, da
je sodelovanje med zaposlenimi srednje. Sodniki tudi precej spoštujejo delo svojih
sodelavcev in rešujejo konflikte v skupno korist, za razliko od sodnega osebja, ki je trditvi
ocenilo nižje od srednje ocene, kar lahko razumem, da se konflikti včasih ne rešujejo v
skupno korist in se na trenutke delo sodelavcev ne spoštuje dovolj. Če so sodniki mnenja,
da si zaposleni še vedno zaupajo, pa sodno osebje zaupanje med zaposlenimi ocenjuje
najslabše − zaposleni si le delno zaupajo.
Za izboljšanje stanja dimenzije medosebni odnosi predlagam, naj se zaposlene občasno
napoti na usposabljanje za skupinsko in timsko delo, s čimer se bo spodbujalo timsko
delo; spodbuja naj se k sodelovanju in se vzdržuje le zdrav tekmovalni duh; med
zaposlenimi naj se spodbuja medsebojna pomoč; na strani vodij je, da zaposlenim nudijo
pomoč v primerih težav in si tako zagotovijo njihovo zaupanje; vodstvo naj načrtno
odkriva in sankcionira vse pojave mobinga; spodbuja naj se sprotno reševanje konfliktov
in sporov med zaposlenimi; vodstvo naj zagotavlja neprikrit način vodenja, občasno pa
naj prireja tudi družabna srečanja za vse zaposlene.
Notranje komuniciranje in informiranje
Dimenzija notranje komuniciranje in informiranje je ocenjena s povprečno vrednostjo 3,0
– slabše, kot je ocenjena dimenzija medosebni odnosi. Na nizko oceno vpliva mnenje, da
vodstvo premalo upošteva mnenje in poglede drugih, precej neredni pa so, po ocenah
sodeč, tudi delovni sestanki. Prav delovni sestanki so ključnega pomena za zagotavljanje
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prave informiranosti in kvalitetne komunikacije. Zaposleni bi morali dobiti informacije za
dobro opravljanje svojega dela in tudi povratne informacije o rezultatih opravljenega dela,
in to tudi v primeru, da delo ni dobro opravljeno. Navedeni dimenziji sta bili ocenjeni s
srednjo oceno (niti da niti ne), kar kaže, da zaposleni niso želeli izraziti jasnega stališča za
posamezno trditev. Zaposleni niso pripravljeni vedno odkrito povedati svojega mnenja in
tudi posredovanje informacij zaposlenim s strani vodstva je včasih nerazumljivo. Zaposleni
so komunikacijo med vodji in sodelavci ocenili kot dokaj sproščeno, prijateljsko in
enakopravno.
Primerjalno med povprečjem sodnikov in sodnega osebja je bila celotna dimenzija pri
sodnikih ocenjena višje, in sicer so bile v povprečju za eno oceno višje ocenjene vse
trditve dimenzije. Najbolj odstopa ocena trditve, da so delovni sestanki redni, s čimer se
sodniki večinoma strinjajo, in tudi najpogosteje izbrana vrednost s strani sodnikov je bila
najvišja ocena pet. Sodno osebje je navedeno trditev ocenilo najslabše oziroma je kot
največjo pomanjkljivost izpostavilo prav neredne delovne sestanke, do katerih pride le, ko
težave in nestrinjanja med zaposlenimi že nastopijo. Pri sodnem osebju je pri rednih
delovnih sestankih najpogosteje izbrana vrednost najnižja ocena ena. Sodniki menijo, da
so jim informacije s strani vodstva posredovane večinoma na razumljiv način, medtem ko
je sodno osebje pri tej trditvi izbralo vrednost 3 (niti da niti ne), kar kaže, da ni želelo
izraziti jasnega stališča. Trditve, ki so bile s strani sodnega osebja ocenjene nižje, kot je
ocena 3, so predvsem dejavniki, ki posledično izhajajo iz nerednih delovnih sestankov:
informacije za dobro opravljanje svojega dela, povratne informacije o rezultatih svojega
dela, odkrito izražanje svojega mnenja ter upoštevanje mnenja in pogledov drugih.
Sodniki se z navedenimi trditvami večinoma strinjajo in jih ocenjujejo tudi relativno
visoko, izjema je le trditev o upoštevanju mnenja in pogledov drugih. Sodniki menijo, da
vodstvo le delno upošteva njihove predloge in mnenja, kar dokazuje tudi podatek, da je
bila pri tej trditvi najpogosteje izbrana vrednost ocena 3 (sodno osebje je največkrat
izbralo najnižjo vrednost). Komunikacijo med vodji in osebjem so sodniki ocenili kot
večinoma sproščeno, prijateljsko in enakopravno, sodno osebje pa meni, da je
komunikacija z navedenimi lastnostmi le delno prisotna.
Za izboljšanje stanja dimenzije notranje komuniciranje in informiranje predlagam, naj se
uvede demokratična, dvosmerna in nehierarhična komunikacija; vodje oddelkov naj
izvajajo dnevne, tedenske in mesečne sestanke z zaposlenimi (tudi s sodnim osebjem),
zelo dobrodošli so neformalni sestanki med vodji in zaposlenimi, na katerih prevladuje
prijateljska in sproščena komunikacija; na strani vodstva je, da poskrbi, da bodo
zaposlenim vedno pravočasno posredovane informacije, ki se nanašajo na njihovo delo ali
v zvezi z njimi; zaposleni ne smejo biti sankcionirani za odkrito podajo mnenja;
zaposlenim naj se omogoči, da lahko neposrednemu vodji pravočasno poročajo o
morebitnih težavah pri delu – uvedba uradnih ur za zaposlene; vzpostavi naj se učinkovit
formalni način informiranja zaposlenih, saj se bo le tako lahko preprečilo neformalno
informiranje; predvsem pa je na strani vodstva, da uvede redno povratno informacijo
zaposlenim o njihovem delo, in nenazadnje je potrebno zagotoviti, da bodo oddelki dobro
informirani tudi o delu celotne organizacije in svojih sodelavce.
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Rezultati raziskave zgoraj navedenih dimenzij so izraženi v povprečnih vrednostih in jih
lahko razvrstimo v tri skupine (prirejeno po: Mihalič, 2007, str. 54):

dimenzije z visoko povprečno vrednostjo (med 3,8 in 5 na petstopenjski lestvici) –
zadovoljive in na ustrezni stopnji;

dimenzije s srednjo povprečno vrednostjo (med 2,4 in 3,7 na petstopenjski lestvici) –
problematične, vendar še niso kritične;

dimenzije z nizko povprečno vrednostjo (med 1,0 in 2,3 na petstopenjski lestvici) –
zaskrbljujoče in kritične.
Medosebni odnosi, notranje komuniciranje in informiranje sta tako problematični, vendar
še ne kritični dimenziji glede na izračunani povprečni vrednosti.
Vrednote
Vrednote pomenijo odgovor na vprašanje, za kaj je vredno kaj tvegati in žrtvovati.
Zaposleni na sodišču so poštenost in pravičnost opredelili kot najpomembnejšo vrednoto,
ko gre za vprašanje varnosti na sodišču. Sledijo vrednote strokovnost, varnost in
nepristranskost. Navedene vrednote so najbolj pomembne tudi ločeno pri sodnikih
oziroma sodnem osebju.
Za vrednoto poštenost in pravičnost 76,2 odstotka zaposlenih meni, da je vredno tvegati
in žrtvovati, ko gre za varnost zaposlenih na sodišču. Zakon kot vrednota je moralno
opravičilo za zahtevano ravnanje in vedenje 46,7 odstotkom zaposlenih, zanimiv pa je
podatek, da je 21,9 odstotkov zaposlenih zaradi ugleda in 5,7 odstotkov zaposlenih zaradi
kariere pripravljeno storiti zahtevano ravnanje, ko gre za vprašanje varnosti na sodišču.
Politična nevtralnost je vrednota, za katero bi se žrtvovalo 23,8 odstotkov zaposlenih, je
pa 17,1 odstotkov tudi takšnih, ki jim je politična nevtralnost povsem nepomembna.
Politična nevtralnost je vsekakor pomembna z vidika opravljanja sodniške funkcije, pri
vprašanju varnosti pa očitno ni v samem vrhu vrednotnega sistema.
Pri iskanju odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje sem ob predpostavki, da opredelitev
posamezne vrednote kot najbolj pomembne pomeni tisto vrednoto, zaradi katere je
vredno kaj tvegati in žrtvovati, določila vrednotni sistem zaposlenih na sodišču. Iz lestvice
vrednot (tabela 6) je razvidno, da vrednote poštenost in pravičnost, strokovnost, zakon
ter kariera ohranjajo mesto na hierarhični lestvici vrednot pri sodnikih, sodnem osebju in
tudi pri zaposlenih skupaj. Sodniki vrednotam nepristranskost, politična nevtralnost in
ugled na hierarhični lestvici pripisujejo višje mesto kot sodno osebje, kar je z vidika
funkcije, ki jo opravljajo, pomembno. Vse tri vrednote izpostavlja tudi Zakon o sodniški
službi. Sodno osebje pa za razliko od sodnikov na hierarhični lestvici vrednot višje
postavlja vrednote varnost, enakopravnost in denar; in vprašanje, ki se pri teh vrednotah
zastavlja meni osebno: Ali gre za vrednote, ki pri sodnem osebju izražajo strah pred
pomanjkanjem varnosti in denarja ter opozarjajo na neenakopravnost? Poudarjam, da je
hierarhična lestvica vrednot nastala na podlagi subjektivno določenega kriterija.
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Tabela 6: Hierarhična lestvica vrednot
Vrednotni
sistem
zaposlenih
(skupaj)

Vrednotni
sistem sodnikov

Vrednotni
sistem sodnega
osebja

1

Poštenost in
pravičnost

Poštenost in
pravičnost

Poštenost in
pravičnost

2

Varnost

Nepristranskost

Varnost

3

Strokovnost

Strokovnost

Strokovnost

4

Zakon

Zakon
Politična
nevtralnost

Zakon

5
6
7

Nepristranskost
Politična
nevtralnost
Ugled

Varnost
Ugled

8
Enakopravnost
9
10

Enakopravnost

Nepristranskost
Denar
Enakopravnost
Politična
nevtralnost

Denar

Denar

Ugled

Kariera

Kariera

Kariera

Vir: Lastna raziskava, 2010.
Varnost na sodišču
V raziskavi za razjasnitev stanja na področju varnosti sodišč, opravljeni ob koncu leta
1999 (raziskava je bila opravljena s strani Fakultete za policijsko-varnostne vede (Meško
in Dobovšek, 2004, str. XI–IX), sodelovalo pa je 363 sodnikov), se 84 odstotkov
anketiranih sodnikov ni počutilo ogrožene. Leta 2010 je na vprašanje, ali se počutijo
ogrožene, pritrdilno odgovorilo 11,1 odstotkov sodnikov, 14,8 odstotkov jih ni izrazilo
jasnega stališča, ali se počutijo ogrožene ali ne, 74,1 odstotkov sodnikov pa se ne počuti
ogrožene; v primerjavi z letom 1999 se je delež sodnikov, ki se ne počutijo ogrožene,
zmanjšal. 55,1 odstotkov sodnega osebja se ne počuti ogroženega.
Več kot polovica zaposlenih (še) ni bila izpostavljena grožnjam varnosti pri opravljanju
svojega poklica, si pa dobre 3/5 zaposlenih želi več varnosti, čeprav to pomeni tudi več
kontrole, omejitev in nadzora nad zaposlenimi samimi. Več varnosti si želi 44,4 odstotkov
sodnikov, in če željo po več varnosti razumemo kot neustrezno obstoječe varovanje
sodišč, je podatek primerljiv s tistim iz leta 1999, ko je približno 60 odstotkov sodnikov
menilo, da sodišča niso ustrezno varovana. Več varnosti si želi tudi 67,9 odstotkov
sodnega osebja.
Zaposleni so kritični do pomanjkljive opremljenosti prostorov s tako imenovanimi panik
stikali, povsem nesprejemljivo za zaposlene pa je dejstvo, da se stranka v postopku,
obiskovalec sodišča ali kdor koli, ki enkrat pride mimo vhodne kontrole, lahko svobodno
sprehaja po celotni sodni stavbi in ima povsem prosto pot tako do sodniških kabinetov kot
delovnih prostorov sodnega osebja. Nihče od zaposlenih pa ni bil kritičen do odsotnosti
sistema identifikacije zaposlenih.
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Zaposleni menijo, da so o varnostnih dogodkih na sodiščih večinoma pravočasno
informirani. Najpogosteje izbrana vrednost pri tej trditvi je bila srednja ocena oziroma s
strani sodnikov je bila najpogosteje izbrana vrednost najvišja ocena (modus 5). Sodniki
menijo, da so povratne informacije o varnostni ogroženosti na sodišču dobre; tudi
najpogosteje izbrana vrednost je bila najvišja ocena. Sodno osebje je največkrat podalo
oceno 3 oziroma sodno osebje povratne informacije o varnostni ogroženosti na sodišču
slabše ocenjuje kot sodniki. Zaposleni (sodniki in sodno osebje skupaj) povratne
informacije o varnostni ogroženosti na sodišču ocenjujejo kot dokaj dobre, si pa želijo
jasnejših, razumljivih, predvsem pa ne dvoumnih informacij v primeru groženj varnosti.
Kot primer pri 14. vprašanju anketnega vprašalnika navajajo zadnje nejasnosti in
nesporazume ob najavi eksplozivnega sredstva v sodni zgradbi, ko je bilo vsakemu
zaposlenemu dano v odločitev, ali na lastno odgovornost ostane v sodni zgradbi, ali pa, če
želi, lahko zgradbo tudi zapusti. Zaposleni predlagajo, da morajo biti v primeru grožnje
varnosti vsi zaposleni o tem obveščeni in zapustiti sodno zgradbo, ker je v nasprotnem
primeru zmeda popolna. Varnostna navodila zaposleni upoštevajo, tudi če okoliščine
narekujejo drugače, si pa želijo boljšo informiranost o varnostnih ukrepih na sodišču.
Trditvi, da je vsak zaposlen dolžan sam poskrbeti za lastno varnost in da s
samovarnostnim obnašanjem lahko odvrnemo veliko nevarnosti, sta dobro ocenjeni in
zaposleni se s trditvama tudi strinjajo. Pri obeh trditvah je bila s strani zaposlenih
najpogosteje izbrana vrednost najvišja ocena (modus 5). Nekoliko slabše je sicer ocenjena
dolžnost zaposlenega poskrbeti za lastno varnost, pri kateri 11,5 odstotkov sodnega
osebja in 0 odstotkov sodnikov ni mnenja, da je dolžnost posameznika poskrbeti za svojo
varnost.
Poskrbeti za lastno varnost pa med drugim tudi pomeni seznaniti se z načrtom varovanja.
Glede na dogodke v preteklih treh, štirih letih (grožnje s postavljenim eksplozivnim
sredstvom) in ocen zgornjih trditev je bilo pričakovati visok odstotek zaposlenih, ki so
seznanjeni z načrtom varovanja. Po ocenah sodeč pa je z načrtom varovanja seznanjenih
23,8 odstotkov zaposlenih oziroma 33,3 odstotkov sodnikov in 20,5 odstotkov sodnega
osebja. V raziskavi iz leta 1999 je 70 odstotkov sodnikov poznalo način varovanja sodišč.
Nič v duhu samovarnostnega obnašanja pa tudi ni komentar zaposlene, in sicer: »O tem11
do sedaj nisem razmišljala, zato so nekateri odgovori podani bolj na slepo«.
Zaposleni, še zlasti sodno osebje, si želijo več usposabljanja (seminarjev in tečajev) z
vidika varnosti, iz preprostega razloga, ker se jim to zdi koristno. Sodniki menijo, da so na
temo varnost deležni precej usposabljanja. Je pa usposabljanje, izobraževanje in udeležba
zaposlenih na tečajih na temo varnost izhodišče za sodelovanje zaposlenih pri izvajanju
varnostnih ukrepov. Zaposleni pri izvajanju varnostnih ukrepov na sodišču le občasno
sodelujejo, kar 31,4 odstotke zaposlenih pa ni želelo izraziti jasnega stališča glede

11

Predvidevam, da gre za trinajst vprašanj na temo varnost na sodišču, navedenih v anketnem
vprašalniku.
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sodelovanj. Razloge za manjše sodelovanje zaposlenih pri izvajanju varnostnih ukrepov
gre iskati tudi v medosebnih odnosih in notranji komunikaciji.
Samoorganizaciji varovanja pri zmanjševanju varnostne ogroženosti zaposleni ne
pripisujejo velikega pomena. Tako zaposleni skupaj kot tudi sodniki in sodno osebje so
samoorganizacijo ocenili kot srednje pomembno, na kar kaže tudi najpogosteje izbrana
vrednost 3.
Stopnja organizacijske kulture, s tem pa tudi organizacijska klima, vpliva na stopnjo
varnostne kulture na sodišču − trditev so zaposleni ocenili s povprečno vrednostjo 3,9.
Tako lahko sklepam, da imajo odgovori zaposlenih na vprašanja z varnostno tematiko
izhodišče v medosebnih odnosih ter notranjem komuniciranju in informiranju.
Na strani vodstva je, da izpostavi in poudari socialni support v instituciji, kajti zelo
pomembno je, da so v organizaciji dobri odnosi, ki predstavljajo neformalno kontrolo in v
prvi vrsti preprečuje varnostne dogodke. Zavedati se moramo, da smo v krizi močno
odvisni od sodelavcev.
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9 PREVERITEV HIPOTEZ

V magistrskem delu sem preverila že v uvodu postavljene štiri hipoteze. Pri statistični
analizi pridobljenih informacij in podatkov sem si pomagala z računalniškim programom
SPSS.
Hipoteza 1: Ali se zaposleni na sodiščih dovolj dobro zavedajo o pomenu
varnosti?
Pri prvi hipotezi sem preverjala, ali se zaposleni na sodišču zavedajo o pomenu varnosti.
Na podlagi narave podatkov in izpolnjenega pogoja – vse celice so zadoščale pogoju
minimalne frekvence 5, sem se odločila, da hipotezo statistično obdelam s pomočjo
statistične metode za potrjevanje hipotez – אָ2 (hi kvadrat) preizkus, in sicer z metodo za
preverjanje hipoteze enake verjetnosti. Za to statistično metodo sem potrebovala
frekvenčno porazdelitev odgovorov, ki sem jih dobila na podlagi anketnega vprašalnika in
so prikazani v prilogi (priloga 5). S pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov
SPSS sem naredila אָ2-preizkus za preverjanje hipoteze enake verjetnosti in dobila
naslednje rezultate:
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O varnostnih dogodkih na sodišču smo
pravočasno informirani.

אָ2 = 8,571 (g = 412; α = 0,073)

Povratne informacije o varnostni
ogroženosti na sodišču so (dobre/slabe).

אָ2 = 27,971 (g = 5; α = 0,000)

Zaposleni na sodišču upoštevamo
varnostna navodila, tudi če okoliščine
narekujejo drugače.

אָ2 = 26,476 (g = 4; α = 0,000)

Vsak zaposleni je dolžan sam poskrbeti za
lastno varnost.

אָ2 = 43,238 (g = 4; α = 0,000)

S samovarnostnim obnašanjem lahko
odvrnemo veliko nevarnosti.

אָ2 = 117,914 (g = 5; α = 0,000)

Zaposleni na sodišču smo deležni
usposabljanja z vidika varnosti.

אָ2 = 35,857 (g = 5; α = 0,000)

Zaposleni sodelujemo pri izvajanju
varnostnih ukrepov na sodišču.

אָ2 = 35,857 (g = 5; α = 0,000)

Samoorganizaciji varovanja ne
pripisujemo velikega pomena pri
zmanjševanju varnostne ogroženosti.

אָ2 = 49,571 (g = 5; α = 0,000)

Ali menite, da stopnja organizacijske
kulture vpliva na stopnjo varnostne kulture
na sodišču?

אָ2 = 82,257 (g = 5; α = 0,000)

Ali se počutite ogrožene?

אָ2 = 39,048 (g = 4; α = 0,000)

Stopnja prostosti.
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Ali ste bili kdaj izpostavljeni grožnjam
varnosti pri opravljanju svojega poklica?

אָ2 = 49,086 (g = 2; α = 0,000)

Ali si želite več varnosti?

אָ2 = 57,086 (g = 2; α = 0,000)

Ali ste seznanjeni z načrtom varovanja?

אָ2 = 16,476 (g = 4; α = 0,002)

Pri skoraj vseh vprašanjih, povezanih z glavnim vprašanjem, »ali se zaposleni na sodiščih
dovolj dobro zavedajo o pomenu varnosti«, ugotavljam, da so na podlagi אָ2-preizkusa
moja empirična raziskava in rezultati, povezani z njo, statistično pomembni in zato lahko s
tveganjem, manjšim kot 0 odstotkov, trdim, da se zaposleni na sodišču zavedajo pomena
varnosti. Izjema je le vprašanje, ki zaposlene sprašuje, ali so o varnostnih dogodkih
pravočasno informirani, kjer pa אָ2-preizkus ni statistično pomemben, saj je tveganje pri
posploševanju na celotno populacijo 7,3 odstotke. Kljub temu na podlagi vseh izračunov
na podlagi empiričnega dela hipotezo, »ali se zaposleni na sodiščih dovolj dobro zavedajo
o pomenu varnosti«, potrjujem v okviru celotne populacije zaposlenih na sodišču.
Hipoteza 2: Vrednotni sistem sodnikov se razlikuje od vrednotnega sistema
sodnega osebja, ko gre za vprašanje varnosti.
Pri drugi hipotezi sem preverjala, ali se vrednotni sistem sodnikov razlikuje od
vrednotnega sistema sodnega osebja, ko gre za vprašanje varnosti. Na podlagi narave
podatkov sem se odločila, da hipotezo statistično obdelam s pomočjo statistične metode
za potrjevanje hipotez – אָ2 (hi kvadrat) preizkus, in sicer z metodo za preverjanje ničelne
hipoteze. Vsako preučevano vrednoto sem statistično obdelala glede na podskupini
sodniki in sodno osebje.
Pri prvotni analizi podatkov pogoj za izračun אָ2-preizkusa glede minimalne frekvence 5 v
vsakem od analiziranih polj ni bil izpolnjen, zato sem v želji po potrditvi oziroma zavrnitvi
svoje hipoteze morala združevati odgovore podane s strani zaposlenih. Za zadostitev
pogoju sem tako združevala odgovore nepomembna in malo pomembna vrednota ter zelo
pomembna in najbolj pomembna vrednota. Kljub združevanju odgovorov pa pogoj za
uporabo אָ2-preizkusa pri vseh vrednotah še vedno ni bil izpolnjen, saj je imelo več kot 20
odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Posledično sem uporabila Kullbackov 2Î-preizkus, ki je sicer manj natančen, a statistično še zmeraj verodostojen preizkus za
potrjevanje hipotez.
Na podlagi analize vsake posamične vrednote glede na podskupini sodniki in sodno osebje
– rezultati so prikazani v prilogi (priloga 6) – ugotavljam, da statistično pomembnih razlik
v vrednotnem sistemu skorajda ni. Izjema sta le vrednoti politična nevtralnost in
strokovnost, pri katerih sem dokazala, da je med sodniki in sodnim osebjem statistično
pomembna razlika. Zavoljo teh ugotovitev zato na podlagi empirične raziskave hipotezo
"vrednotni sistem sodnikov se razlikuje od vrednotnega sistema sodnega osebja, ko gre za
vprašanje varnosti", lahko zavrnem (80 odstotkov podatkov narekuje, da se hipotezo
zavrne) in ugotovim ravno nasprotno, da se vrednotni sistem sodnikov ne razlikuje od
vrednotnega sistema sodnega osebja.
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Hipoteza 3: Slabši medosebni odnosi vplivajo na slabo komunikacijo in
informiranje zaposlenih.
Pri tretji hipotezi sem preverjala, ali slabši medosebni odnosi vplivajo na slabo
komunikacijo in informiranje zaposlenih. Na podlagi narave podatkov sem se odločila, da
hipotezo statistično obdelam s pomočjo statistične metode za potrjevanje hipotez – אָ2 (hi
kvadrat) preizkus, in sicer z metodo za preverjanje ničelne hipoteze. Vsako preučevano
trditev dimenzije notranje komuniciranje in informiranje sem statistično obdelala glede na
odnose med zaposlenimi, ki je trditev dimenzije medosebni odnosi.
Pri prvotni analizi podatkov pogoj za izračun אָ2-preizkusa glede minimalne frekvence 5 v
vsakem od analiziranih polj ni bil izpolnjen, zato sem tako kot pri preverjanju predhodne
hipoteze morala združevati odgovore, podane s strani zaposlenih, in tudi v tem primeru
sem morala pri nekaterih trditvah zaradi neizpolnjenega pogoja uporabiti Kullbackov 2Î-preizkus, ki je še vedno verodostojen preizkus za potrjevanje hipotez.
Na podlagi podrobne analize posameznih trditev na temo medsebojnih odnosov – rezultati
so prikazani v prilogi (priloga 7) – ugotavljam, da se je pri vseh izkazalo, da je v
preiskovani populaciji statistično dokazljivo, da slabši medosebni odnosi vplivajo na slabo
komunikacijo in informiranje zaposlenih. Hipotezo »slabši medosebni odnosi vplivajo na
slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih« potrjujem.
Hipoteza 4: Samovarnostnemu obnašanju zaposleni pripisujejo
pomen, ko gre za zmanjšanje občutka ogroženosti.

pozitivni

Pri četrti hipotezi sem se na podlagi narave podatkov odločila, da jo statistično obdelam s
pomočjo statistične metode Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Za to statistično
metodo sem potrebovala frekvenčno porazdelitev odgovorov, ki so prikazani v prilogi
(priloga 8). Izračuni Pearsonovega korelacijskega koeficienta so prav tako prikazani v
prilogi (priloga 9).
Na podlagi Pearsonovega korelacijskega koeficienta (φ = 0,97) ugotavljam, da
samovarnostnemu obnašanju zaposleni pripisujejo pozitivni pomen, ko gre za zmanjšanje
občutka ogroženosti. Na podlagi izračunov, ki dajejo podatkom statistično pomembnost,
ugotavljam, da gre pri preučevanih spremenljivkah za zelo močno pozitivno korelacijo,
zato hipotezo »samovarnostnemu obnašanju zaposleni pripisujejo pozitivni pomen, ko gre
za zmanjšanje občutka ogroženosti«, potrjujem.

114

10 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K ZNANOSTI IN
STROKI

Danes varnost presega klasični »fizično-represivni« kontekst, v verigi mehanizmov
zagotavljanja varnosti pa se vse bolj poudarja tudi vloga človeka, žal kot najšibkejšega
člena verige. Za zmanjšanje pečata šibkosti je treba spodbujati varnostno zavest
zaposlenih, s čimer se oblikuje varnostna kultura.
Raziskava varnostne kulture zaposlenih na sodiščih je novost na področju varnosti sodne
veje oblasti. Z raziskavo želim pri vodstvu sodišč, ko gre za reševanje varnostne
problematike, v prvi vrsti vzbuditi pozornost na varnostno kulturo zaposlenih, kot odnos
človeka do zaščite in varovanja, kot človekovo sposobnost zaznavanja realnih nevarnosti
in tveganj, razumevanje potrebe obstoja državnih in civilno-družbenih varnostnih
mehanizmov in instrumentov ter pripravljenost za sodelovanje in žrtvovanje v njih.
Odgovorni se morajo zavedati, da je varnostna kultura zaposlenih preventivna dejavnost,
za katero lahko rečemo, da kakršen je vložek, takšen je tudi rezultat.
Raziskava vrednot stroki odgovarja na vprašanje, v kolikšni meri se izvajajo Kodeks
ravnanja javnih uslužbencev, Kodeks sodniške etike in Zakon o sodniški službi, ki
poudarjajo nepristransko, nevtralno, pošteno in pravično ravnanje sodnikov in sodnega
osebja.
Prispevek magistrskega dela k znanosti in stroki so rezultati raziskave. Ključne so
ugotovitve, ki kažejo raven varnostne kulture zaposlenih na sodišču z vidika medosebnih
odnosov in komunikacije ter varnostnega interesa in zavesti. Prispevek k znanosti in stroki
so tudi trditve oziroma vprašanja dimenzije »varnostna problematika« v obliki anketnega
vprašalnika (kot so že obstoječe in uveljavljene trditve dimenzij organizacijske klime), ki
sem jih oblikovala z namenom izvedbe raziskave v svojem magistrskem delu,
predstavljajo pa osnovo za splošno in nadaljnje ugotavljanje varnostnega interesa v
organizacijah.
Zaposleni so danes kritični vir vsake organizacije. Kritični viri pa so tisti, ki dodajajo
vrednost, ki so pri konkurenci redki, jih je težko posnemati in jih ni mogoče nadomestiti z
drugimi viri. Tudi pri zagotavljanju zadovoljive stopnje varnosti je potrebno primerno
ravnanje s človeškimi viri.
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11 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE

Rezultati raziskave kažejo raven varnostne kulture zaposlenih na Okrožnem sodišču v
Ljubljani z vidika vrednot, notranje komunikacije in informiranja, medosebnih odnosov ter
varnostnega interesa oziroma zavedanja o pomenu varnosti. Sama raziskava in pridobljeni
rezultati so dobra osnova za začetek kontinuiranega merjenje in posledično neizogibnega
sistematičnega izboljševanja navedenih dimenzij in s tem varnostne kulture na sodišču.
Posamezne trditve znotraj dimenzij zelo nazorno kažejo in seznanjajo odgovorne, kaj
zaposleni pričakujejo od organizacije oziroma sodišča in katere so tiste šibke točke
varnostne problematike.
Varnostna kultura je del organizacijske kulture in je posledično povezana tudi z
organizacijsko klimo, kar pomeni, da je uporabnost rezultatov dvojna – tako za analizo in
ukrepanje na področju organizacijske kulture in klime in tudi za že omenjeno varnostno
kulturo.
Rezultati raziskave so namenjeni vodstvu sodišča, čigar naloga je, da tako na individualni
kot kolektivni ravni poskrbi za ozaveščenost in izobraženost vseh zaposlenih ter tako
spremeni varnostno kulturo na višjo raven. Varnost kot taka pa je skupna odgovornost in
vključuje vse člene hierarhične lestvice.
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12 ZAKLJUČEK

V magistrski nalogi sem sodišče predstavila ne le v vlogi nosilca varovanja, ko govorimo o
sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije, temveč tudi kot subjekt in predmet
varovanja, ki mu z grožnjami varnosti zaposlenih, predmeta poslovanja in zgradbe ni
prizaneseno. Sodišča se grožnjam varnosti lahko dokaj uspešno zoperstavijo z
organiziranjem varnostne funkcije, katere bistvo je celovit varnostni sistem, ki pa
pomembne vloge pri graditvi varnostne strategije ne določa le notranjim aktom, fizičnemu
in tehničnemu varovanju, pač pa tudi vsem zaposlenim. Varnostna kultura zaposlenih, ki
je v močni soodvisnosti z organizacijsko kulturo in s klimo, predstavlja ključni segment v
sklopu aktivnosti izvajanja varnostne politike za doseganje stabilnega in varnega okolja.
Skladno in pravočasno odzivanje države na celoten spekter sodobnih virov ogrožanja in
tveganja nacionalne varnosti se zagotavlja z organizacijsko povezanostjo posameznih
resornih politik, pomembnih z vidika zagotavljanja nacionalne varnosti, v skladno celoto
ter z organizacijsko prožnostjo in s prilagodljivostjo sistema nacionalne varnosti in
njegovih podsistemov. Najpomembnejši državni mehanizmi in instrumenti zagotavljanja
varnosti so tisti, ki sodijo v okvir varnostne strukture nacionalnovarnostnega sistema in se
kažejo v obliki obrambne, notranje varnostne in zaščitno-reševalne prvine. Dinamično
spreminjanje sodobnega varnostnega okolja ter kompleksnost varnostnih groženj in
tveganj v njem zahtevajo vzpostavitev legitimnega sistema nacionalne varnosti, v
katerega državljani zaupajo in so se pripravljeni vanj vključiti.
Sodišča kot tretja veja oblasti in tako nosilci dejanske moči, ki predstavlja sposobnost
neposrednega poseganja tako v človekovo življenje in tudi razpolaganje s fizično močjo
države, imajo svoje mesto, svoj položaj v sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije.
V podsistemu notranje varnosti na temelju medsebojnega sodelovanja z drugimi
državnimi organi in institucijami zagotavljajo večjo stopnjo notranje varnosti in širijo
vladavino prava in človekovih pravic. Sodišča pa potrebujejo tudi ustrezno zagotavljanje
varnosti pred grožnjami ne le zaposlenim, pač pa tudi samemu predmetu poslovanja, ki je
porok za normalno funkcioniranje države in ohranjanje demokracije. Zavedati se moramo,
da imata globalna kriza in vsesplošna recesija številne stranske produkte, kot so več
kriminala, več korupcije, duševne stiske, razdraženost posameznikov in podobno, in vsa ta
deviantna vedenja posledično vplivajo na sodišče in njegovo osebje, saj se »zasučejo«
skozi sodišče, skozi sodne dvorane, kar vse kreira varnostno okolje sodišč. Varovanje
sodišč zahteva sistemske rešitve varovanja, nekakšne stand-by mehanizme, ki
zagotavljajo delovanje varnostnega sistema ne glede na varnostno situacijo. Potrebno je
predvideti različne možne dogodke in situacije, ki bi se lahko dogodili neposredno ali
posredno v zvezi s sodiščem, v sami stavbi ali njeni okolici. In stand-by mehanizme
imenujemo nacionalni varnostni sistem, v katerem imajo sodišča že omenjeno dvojno
vlogo.
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Varnost sodišč je v prvi vrsti pod drobnogledom ministrstva, pristojnega za pravosodje,
sámo varovanje sodišč pa je pogojeno s številnimi dejavniki, in sicer od splošne varnostne
situacije, stopnje razvitosti politične in varnostne kulture v državi, razmerja med
potrebami in zmogljivostmi države, izkušenj in tradicije pri varovanju sodišč, interesov in
pričakovanj sodišč ter vse do normativno-pravnih dejavnikov, ki determinirajo vsebino in
način varovanja državnih institucij. Vse do varnostnih dogodkov, kot so lažne najave
podtaknjenih eksplozivnih sredstev na sodiščih v letu 2006, je bila problematika varnosti
na sodiščih obravnavana stihijsko. Zakonsko je bilo zagotavljanje varnosti sodišč
opredeljeno (šele) z novelo Zakona o sodiščih v letu 2004, in je danes določeno, da
varnost na sodiščih določa Sodni red v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
Sodni red zakonskim določbam vse do leta 2010 ni sledil, v praksi pa je bil za sodišča
obvezujoč Zakon o zasebnem varovanju, ki določa, da se naloge varovanja na sodiščih
izvajajo z izvajalci zasebnega varovanja. Sodišča imajo tako vzpostavljene varnostne
službe s pogodbeno najetimi varnostniki, si je pa naročnik oziroma sodišče s pogodbo in
notranjimi akti zagotovilo popolno avtonomnost glede rednosti, zanesljivosti in
strokovnosti izvajanja pogodbenih obveznosti; vodenje varnostnikov je domena
varnostnega menedžerja s strani sodišča.
Sodišča varnostne funkcije kot relativno samostojne in prepletajoče poslovne funkcije
nimajo, čeprav bi bilo zaradi posebnosti nalog s področja varovanja in naraščajočega
pomena vseh oblik varstva ljudi in premoženja, obrambnih priprav in samozaščite ter
drugih varnostnih nalog vendarle primerno, da se varstvene posle strne v posebno
varstveno funkcijo. Na sodiščih so v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju
vzpostavljene že omenjene varnostne službe s pogodbeno najetimi varnostniki, ki jih vodi
varnostni menedžer sodišča, kar pomeni področje varovanja brez nove organizacijske
enote oziroma varnostne funkcije, saj so vsa področja varovanja na podlagi pogodbe
prenesena na zunanje izvajalce. Varnostniki izbranega varnostnega podjetja so formalno-pravno zaposleni pri varnostnem podjetju, ki so mu tudi pravno odgovorni, strokovna
odgovornost varnostnikov pa je prenesena na naročnika oziroma varnostnega menedžerja
sodišča. Ker pa sodišča nimajo varnostnega menedžerja, so varnostniki strokovno
odgovorni direktorju oziroma predsedniku sodišča, ki pa po svojem poklicu praviloma nista
strokovnjaka s področja varnosti. Tako se dogaja, da sodišča povsem nekritično prepustijo
vsa vprašanja v zvezi z varovanjem zasebnemu varnostnemu podjetju ali pa to zaradi
konkurenčnosti popušča naročniku in so tako sprejete varnostne rešitve, ki so z vidika
varnostne stroke pomanjkljive. Šele v zadnjem času se zaradi vse večje zahtevane
odgovornosti in pomembnosti varnostne problematike razmišlja o imenovanju odgovorne
osebe na delovno mesto varnostnega menedžerja sodišča.
Posebnost zagotavljanja varnosti pa vsekakor predstavljajo tudi sodne dvorane. Tako
Zakon o kazenskem postopku kot tudi Zakon o pravdnem postopku nalagata sodniku
posamezniku dolžnost skrbeti za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča. Sodniki so
varnostni menedžerji v razpravnih dvoranah in (so)kreirajo ustrezno varnostno okolje.
Vsak sodnik je glede na konkretni sodni postopek dolžan preučiti zadostnost varnostnih
ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti ostalih udeležencev v postopku.
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Varnosti na sodiščih pa ne zagotavljajo le pravni dokumenti in varnostne službe z
organiziranjem oblik fizičnega in tehničnega varovanja, zanjo so odgovorni vsi zaposleni –
varnostna kultura zaposlenih. Raziskavo varnostne kulture na sodiščih sem opravila ob
predvidevanju, da je varnostna kultura del organizacijske kulture in se tako značilnosti
slednje odražajo tudi na varnostni kulturi.
Organizacijsko kulturo predstavlja celovit sistem vrednot, norm, predstav, prepričanj in
simbolov, ki določajo način obnašanja in odzivanje na težave vseh zaposlenih in s tem
oblikujejo pojavno obliko neke organizacije. Kultura v organizaciji nastaja kot proizvod
skupinskega življenja, nastaja iz interakcije med posamezniki. Skupno reševanje
problemov, iskanje odgovorov na številna vprašanja organizacijskega delovanja ustvarjajo
zgodovino organizacije in oblikujejo njeno identiteto – njeno kulturo. Kulturo sestavljajo le
tisti elementi, s katerimi se posamezniki strinjajo. Pripadati določeni kulturi pomeni verjeti
in delati iste stvari na podoben način kot vsi ostali. Ko se ustanovi nova organizacija, ta še
ne razpolaga s svojo lastno kulturo. Ko pa začne organizacija delovati in se spopadati z
reševanjem zunanjih in notranjih problemov, se prične tudi proces oblikovanja kulture.
Kulturo lahko opredelimo kot rezultat skupinskega učenja. Ko se člani skupine
vsakodnevno soočajo s problemi in morajo skupno najti rešitve zanje, imamo temeljno
situacijo oblikovanja in nastajanja kulture.
Organizacijska kultura, s tem pa tudi varnostna kultura, je tesno povezana z vrednotami,
ki dajejo nekemu zahtevanemu ravnanju oziroma vedenju posameznika moralno
opravičilo. Z raziskavo stanja vrednot zaposlenih na sodiščih oziroma kako zaposleni
ocenjujejo vrednote, ki jih pojmujemo kot prepričanje o tem, kaj je dobro in prav in za kaj
si je vredno prizadevati, sem ugotovila, da so najpomembnejše vrednote, ko gre za
vprašanje varnosti, poštenost in pravičnost, varnost in strokovnost. Navedene vrednote
izpostavlja Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in tudi Kodeks sodniške etike.
V zvezi z vrednotami pa sem preverjala tudi hipotezo o razlikovanju vrednotnega sistema
sodnikov od vrednotnega sistema sodnega osebja, ko gre za vprašanje varnosti. Na
podlagi analize vsake posamične vrednote (denar, enakopravnost, kariera,
nepristranskost, politična nevtralnost, poštenost in pravičnost, strokovnost, ugled, varnost
in zakon) glede na podskupini sodniki in sodno osebje ugotavljam, da statistično
pomembnih razlik v vrednotnem sistemu skorajda ni. Izjema sta le vrednoti politična
nevtralnost in storilnost, pri kateri sem dokazala, da je med sodniki in sodnim osebjem
statistično pomembna razlika. Zavoljo teh ugotovitev zato na podlagi empirične raziskave
hipotezo "vrednotni sistem sodnikov se razlikuje od vrednotnega sistema sodnega osebja,
ko gre za vprašanje varnosti", zavrnem in ugotavljam ravno nasprotno, da se vrednotni
sistem sodnikov ne razlikuje od vrednotnega sistema sodnega osebja, kar pa je z vidika
varnosti vsekakor dobrodošla ugotovitev, saj lahko trdim, da je varnostna kultura
sodnikov in sodnega osebja z vidika vrednot enotna.
Zgolj razmišljanje o kulturi, brez upoštevanja klime, osiromaši prizadevanje za poglobljeno
razumevanje procesov, ki se dogajajo in se bodo dogajali v organizaciji. Kultura in klima
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organizacije sta medsebojno tesno povezani, vplivata ena na drugo in se vedno
manifestirata skupaj. Navedeno je razlog, da sem v nalogi predstavila tudi organizacijsko
klimo.
Organizacijska klima je skupek zaznav organizacijskega ozračja in okolja in vpliva na
zadovoljstvo ter učinkovitost zaposlenih, njihovo medsebojno delovanje in obnašanje.
Klima je ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz
preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na vedenje ljudi in uporabo
njihovih zmožnosti. Je odsev tistega, kar zaposleni pričakujejo od organizacije,
sodelavcev, predpostavljenih, podrejenih, in tudi odsev tistega, kar dejansko dobijo ali kar
pogrešajo. Organizacijsko klimo določajo dimenzije organizacijske klime, ki omogočajo
primerjave klime med organizacijami oziroma med njenimi posebni enotami. Preučevanje
organizacijske klime omogoča vodstvu organizacije vpogled v mnenje oziroma prepričanje
zaposlenih o njihovem delu, delovnem okolju in pogojih dela ter o sami organizaciji.
Merjenje organizacijske klime je namenjeno ugotavljanju elementov, ki pozitivno ali
negativno vplivajo na delovno zadovoljstvo in delovno učinkovitost oziroma z merjenjem
organizacijske klime dobi vodstvo organizacije povratne informacije, kako dobro
organizacija izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih.
Z vidika varnostne kulture sta pomembni predvsem dve dimenziji organizacijske klime, in
sicer notranje komuniciranje in informiranje ter medosebni odnos, ki sta opredeljeni kot
najpomembnejše gibalo varnostne kulture. Medosebni odnosi so stalno prisotni in
prežemajo vse naše delo in življenje. Neposredna, odprta in pravočasna komunikacija pa
povečuje zaupanje zaposlenih, jim pomaga razumeti poslovanje organizacije in spoznati,
kako lahko sami doprinesejo k večjemu uspehu organizacije in tudi k večji varnosti.
K medosebnim odnosom zaposlenih na sodiščih še vedno največ doprinese bolj
sodelovanje kot pa tekmovanje med zaposlenimi ter dokaj dobri odnosi med sodniki in
sodnim osebjem in na splošno med zaposlenimi. Znotraj dimenzije medosebni odnosi pa
je najslabše ocenjeno zaupanje med zaposlenimi, kar pa je z vidika varnosti zaskrbljujoč
podatek. Zaupanje vase in zaupanje v druge je eden ključnih elementov dograjevanja
spirale dobre varnostne kulture oziroma kultura zaupanja, pri kateri se ljudi spodbuja, da
seznanjajo ostale z bistvenimi informacijami v povezavi z varnostjo, kar je značilnost
učinkovite varnostne kulture. Na strani vodstva je, da zaposlenim nudi podporo in pomoč
zlasti v primerih težav, saj bo le tako zagotovljeno zaupanje s strani zaposlenih.
Notranje komuniciranje in informiranje je slabše ocenjena dimenzija organizacijske klime
kot medosebni odnosi. Nizka ocena je posledica mnenja zaposlenih, da vodstvo premalo
upošteva mnenje in poglede drugih, precej neredni pa so tudi delovni sestanki, ki so
ključnega pomena za zagotavljanje prave informiranosti in kvalitetne komunikacije. Na
strani vodij je, da zagotovijo izvajaje rednih in krajših dnevnih in tedenskih sestankov z
namenom obojestranskega informiranja; na nivoju oddelkov pa naj se zagotovijo skupni
mesečni informativni sestanki. Rezultati raziskave kažejo, da je sodno osebje tisto, ki si
želi več rednih delovnih sestankov (sodniki so mnenja, da je sestankov relativno dovolj),
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kar je po mojem mnenju posledica dejstva, da sodno osebje oziroma njihovi vodje ne
sodelujejo na oddelčnih sestankih (tako imenovanih kolegijih), kjer so praviloma prisotni
le sodniki. Sestanki sodnega osebja so sklicani le v primeru kritičnih situacij.
Upoštevajoč povprečne vrednosti dimenzij organizacijske klime in tudi posamezne trditve
znotraj dimenzij ugotavljam, da gre za problematične, vendar še ne kritične dimenzije
oziroma trditve, ki so vse po vrsti slabše ocenjene s strani sodnega osebja. Problematične
dimenzije je potrebno sistematično izboljševati, sicer pa velja, da vsaka izmed dimenzij
zahteva stalno izboljševanje ne glede na izmerjeno povprečno vrednost, saj se lahko tudi
dimenzije z izmerjeno visoko stopnjo dokaj hitro spremenijo. Organizacija ni le tehnično-ekonomski sistem, zato mora vodstvo pri svojem delu upoštevati tudi psihološke in
sociološke vidike, ki so določeni z medsebojnimi odnosi, komunikacijo in medsebojno
povezanostjo vseh, ki delajo v organizaciji.
Opredelitev »problematično« pa tudi ni združljiva z varnostjo kot dobrino posameznika, ki
na lestvici potreb neposredno sledi potrebi po zadovoljevanju temeljnih fizioloških potreb.
Varnost je ena izmed najbolj osnovnih in najpomembnejših vrednot, na kateri človeštvo
gradi svoja individualna in kolektivna življenja.
Da slabši odnosi vplivajo na slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih, je ena od
hipotez, ki sem jih preverila v raziskovalnem delu. Na podlagi podrobne analize
posameznih vprašanj na temo medsebojnih odnosov ugotavljam, da se je pri vseh
izkazalo, da je v preiskovani populaciji statistično dokazljivo, da slabši medosebni odnosi
vplivajo na slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih. Hipotezo potrjujem.
Varnostna kultura je del kulture organizacije. Gre za spoznanja s področja varnosti, ki
omogočajo posamezniku, skupini ali organizaciji, da prepozna metode, oblike in sredstva,
ki jih ogrožajo. Kot preventivna dejavnost je varnostna kultura usmerjena v odvračanje in
preprečevanje določenih oblik ogrožanja, ki lahko povzročijo ter izzovejo manjšo ali večjo
škodo posamezniku, organizaciji ali državi. Vodenje, skrb in odgovornost za varnost in
varnostno kulturo v organizaciji zadevajo vodstvene in vodilne delavce, ki morajo tako na
individualni kot kolektivni ravni poskrbeti za ozaveščenost in izobraženost vseh zaposlenih.
Potrebni so dobri zgledi, občuteno vodenje, uporaba dokaznih elementov varnostne
kulture, kot so varnostni standardi, politika, naloge, cilji, načrti in tako dalje. Najbolje je
začeti z napisanimi postopki, politikami in usposabljanjem vseh zaposlenih. Varnost je
skupna odgovornost in vključuje vse člene hierarhične lestvice, stvar vodstva pa je, da
spremenijo varnostno kulturo na višjo raven.
Varnostni interes in varnostna zavest zaposlenih sta poleg tehničnih rešitev nujni pogoj za
zagotavljanje čim boljše varnosti organizacije. Zato sem v raziskovalnem delu naloge
preverjala hipotezo o zavedanju pomena varnosti zaposlenih na sodiščih. Na podlagi
vrednotenja konkretnih vprašanj o varnosti na sodišču ugotavljam, da se zaposleni na
sodišču zavedajo pomena varnosti. Izjema je le vprašanje, ki zaposlene sprašuje, ali so o
varnostnih dogodkih pravočasno informirani, kjer je tveganje pri posploševanju na celotno
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populacijo 7,3-odstotno. Prekoračitev še sprejemljivega tveganja ni velika, zato na podlagi
vseh izračunov na podlagi empiričnega dela hipotezo »ali se zaposleni na sodiščih dovolj
dobro zavedajo o pomenu varnosti« potrjujem v okviru celotne populacije zaposlenih na
sodišču.
Oblika preventivne dejavnosti je med drugim tudi samovarnostno obnašanje zaposlenih.
Rezultati kažejo, da zaposleni na sodišču (tako sodniki kot sodno osebje)
samovarnostnemu obnašanju pripisujejo velik pomen in je bila tudi hipoteza
»samovarnostnemu obnašanju zaposleni pripisujejo pozitivni pomen, ko gre za
zmanjšanje občutka ogroženosti«, potrjena. Zaposleni na sodišču se tudi strinjajo, da so v
prvi vrsti za lastno varnost dolžni poskrbeti sami. Upoštevajo varnostna navodila, tudi če
okoliščine narekujejo drugače, si pa želijo, da bi pri izvajanju varnostnih ukrepov
sodelovali tudi sami.
Varnostna kultura zaposlenih na sodišču ni dobra, ni pa tudi slaba. Stanje vrednot
zaposlenih na sodišču je v skladu s kodeksoma tako javnih uslužbencev kot sodnikov, še
bolj zadovoljujoč pa je podatek, da sodniki in sodno osebje sledijo skupnim vrednotam kot
moralnemu opravičilo za svoja ravnanja in vedenja. Dimenziji notranje komuniciranje in
informiranje ter medosebni odnosi sta na petstopenjski lestvici ocenjeni s povprečno
vrednostjo tri, kar označujem kot problematično. Zaposleni si medsebojno ne zaupajo,
vodstvo premalo upošteva mnenje in poglede drugih, premalo pa je tudi rednih delovnih
sestankov in posledično je tudi manj povratnih informacij o rezultatih dela, informacij in
podatkov za dobro opravljanje dela in tudi manj informacij o varnostni ogroženosti in
varnostnih dogodkih na sodiščih. V prid dobri varnostni kulturi je zavest zaposlenih, da s
samovarnostnim obnašanjem lahko odvrnejo veliko nevarnosti, si pa slabih 62 odstotkov
zaposlenih želi tudi več varnosti. Slednje gre pripisati vedno novim vse bolj prikritim in
abstraktnim grožnjam varnosti.
Razlika v vrednotenju dimenzij notranje komuniciranje in informiranje ter medosebni
odnosi in tudi konkretnih trditev na temo varnost na sodišču med sodniki in sodnim
osebjem nakazuje obstoj subkultur tako organizacijske kot varnostne kulture zaposlenih
na sodišču.
Na vprašanje, ali stopnja organizacijske kulture vpliva na stopnjo varnostne kulture na
sodišču, so zaposleni odgovorili pritrdilno, kar potrjuje mojo predpostavko o soodvisnosti
kultur, na kateri temelji magistrsko delo.
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14 PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
VPRAŠALNIK ZA RAZISKAVO VARNOSTNE KULTURE NA SODIŠČIH
Prosim vas za sodelovanje v anonimni anketi. Vzemite si nekaj minut svojega
dragocenega časa in z odgovori na spodaj zastavljena vprašanja pomagajte raziskati
varnostno kulturo zaposlenih na sodišču.

I.

Demografske značilnosti anketirancev (obkrožite ustrezen odgovor).

Spol

Delovno mesto
•
•

ženski
moški

Starost

•
•

sodnik
sodno osebje

•
•
•

kazensko področje
civilno področje
drugo

Področje dela
•
•
•
•

Do 30 let.
Od 31 do 40 let.
Od 41 do 50 let.
Nad 50 let.

Zap. št.

II.
Medosebni odnosi
Ocenite svojo stopnjo strinjanja za vsako od spodaj navedenih trditev. Pri vsaki trditvi
obkrožite oceno, ki najbolj ustreza vašemu strinjanju s posamezno trditvijo.

Trditev

ocena
ocena
ocena
ocena
ocena

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

sploh se ne strinjam
delno se strinjam
niti da niti ne
večinoma se strinjam
popolnoma se strinjam

1

Med sodniki in sodnim osebjem
prevladujejo dobri odnosi.

1

2

3

4

5

2

Na našem sodišču med seboj mnogo
bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo.

1

2

3

4

5

3

Na našem sodišču cenimo delo svojih
sodelavcev.

1

2

3

4

5

4

Odnosi med zaposlenimi so dobri.

1

2

3

4

5

5

Konflikte rešujemo v skupno korist.

1

2

3

4

5

6

Zaposleni si medsebojno zaupamo.

1

2

3

4

5
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Zap. št.

III. Notranje komuniciranje in informiranje
Ocenite svojo stopnjo strinjanja za vsako od spodaj navedenih trditev. Pri vsaki trditvi
obkrožite oceno, ki najbolj ustreza vašemu strinjanju s posamezno trditvijo.
ocena
ocena
ocena
ocena
ocena

Trditev

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

sploh se ne strinjam
delno se strinjam
niti da niti ne
večinoma se strinjam
popolnoma se strinjam

1

Delovni sestanki so redni.

1

2

3

4

5

2

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj
informacij za dobro opravljanje našega
dela.

1

2

3

4

5

3

Na našem sodišču se vodje in
sodelavci pogovarjamo sproščeno,
prijateljsko in enakopravno.

1

2

3

4

5

4

Zaposleni odkrito povemo svoje
mnenje.

1

2

3

4

5

5

Zaposleni dobimo povratne informacije
o rezultatih svojega dela.

1

2

3

4

5

6

Vodstvo upošteva mnenje in poglede
drugih.

1

2

3

4

5

7

Vodstvo posredujejo informacije
zaposlenim na razumljiv način.

1

2

3

4

5

Zap. št.

IV.
Vrednote
Vrednote dajejo zahtevanemu ravnanju oziroma vedenju moralno opravičilo. Kakšen je
vaš odnos do spodaj navedenih vrednot in kako jih cenite, ko gre za vprašanje varnosti
na sodišču? V tabeli označite odgovor s križcem.

Vrednota

1

Denar

2

Enakopravnost

3

Kariera

4

Nepristranskost

5

Politična
nevtralnost

Nepomembna

Malo
pomembna
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Srednje
pomembna

Zelo
pomembna

Najbolj
pomembna

Zap. št.

Vrednota

6

Poštenost in
pravičnost

7

Strokovnost

8

Ugled

9

Varnost

1
0

Zakon

Nepomembna

Malo
pomembna

Srednje
pomembna

Zelo
pomembna

Najbolj
pomembna

V.
Varnost na sodišču
Prosim, obkrožite oceno, ki najbolj ustreza vašemu strinjanju s posamezno trditvijo
oziroma vprašanjem:
1. O varnostnih dogodkih na sodišču smo pravočasno informirani.
se ne strinjam
1
2
3
4
5
se strinjam
2. Povratne informacije o varnostni ogroženosti na sodišču so
slabe
1
2
3
4
5
dobre
3. Zaposleni na sodišču upoštevamo varnostna navodila, tudi če okoliščine
narekujejo drugače.
se ne strinjam
1
2
3
4
5
se strinjam
4. Vsak zaposlen je dolžan sam poskrbeti za lastno varnost.
se ne strinjam
1
2
3
4
5
se strinjam
5. S samovarnostnim obnašanjem lahko odvrnemo veliko nevarnosti.
se ne strinjam
1
2
3
4
5
se strinjam
6. Zaposleni na sodišču smo deležni usposabljanja z vidika varnosti.
malo
1
2
3
4
5
veliko
7. Zaposleni sodelujemo pri izvajanju varnostnih ukrepov na sodišču.
slabo
1
2
3
4
5
dobro
8. Samoorganizaciji varovanja ne pripisujemo velikega pomena
zmanjševanju varnostne ogroženosti.
se ne strinjam
1
2
3
4
5
se strinjam
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pri

9. Ali menite, da stopnja organizacijske kulture vpliva na stopnjo varnostne
kulture na sodišču?
se ne strinjam
1
2
3
4
5
se strinjam
10. Ali se počutite ogrožene?
malo
1

2

3

4

5

zelo

11. Ali ste bili kdaj izpostavljeni grožnjam varnosti zaradi opravljanja svojega
poklica?
DA
NE
12. Ali si želite več varnosti?
DA

NE

13. Ali ste seznanjeni z načrtom varovanja?
slabo
1
2
3

4

5

dobro

14. Bi na temo varnost na sodišču radi kaj dodali?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.

Priloga 2: Rezultati dimenzije medosebni odnosi
Med sodniki in sodnim osebjem prevladujejo dobri odnosi
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Frequency
0

Vrednost
0

1

2

5
14

15
56

7

35

27
7

108
7

14

28

22
30

66
120

5

25

78

246

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
0,0
3,7
18,5
51,9

4,0

4,0

0,8

25,9
100,0
9,0
17,9
28,2
38,5
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3,2

4,0

1,1

6,4
100,0

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

Frequency
7

Vrednost
7

15

30

27
44

81
176

12

60

105

354

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
6,7
14,3
25,7
41,9

3,4

4,0

1,1

11,4
100,0

Na našem sodišču med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

1

Vrednost
1

5

10

3
8

9
32

10

50

27
7

102
7

15

30

19
28

57
112

9

45

78

251

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

Delež v %
3,7

2
3
4

18,5
11,1
29,6

5

1

3,8

5,0

1,3

37,0
100,0
9,0

2
3
4

19,2
24,4
35,9

5

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Frequency
1

1
2
3
4
5

3,2
Aritmetična
sredina

4,0

Modus

1,2
Standardni
odklon

11,5
100,0

Frequency
8

Vrednost
8

20

40

7,6
19,0

22
36

66
144

21,0
34,3

19

95

18,1

105

353

3,4

4,0

1,2

Delež v %

100,0

Na našem sodišču cenimo delo svojih sodelavcev
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
0

1
2
3
4
5

Frequency
3

Vrednost
3

1

2

5
11

15
44

7

35

27
1

99
0

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
11,1
3,7
18,5
40,7
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3,7

4,0

1,2

25,9
100,0
1,3

osebje

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1

14

14

28

19
25

57
100

5

25

77

224

17,9

2
3
4

17,9
24,4
32,1

5

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

14

1
2
3
4
5

2,9
Aritmetična
sredina

4,0

Modus

1,3
Standardni
odklon

6,4
100,0

Frequency
17

Vrednost
17

15

30

16,2
14,3

24
36

72
144

22,9
34,3

12

60

11,4

104

323

3,1

4,0

1,3

Delež v %

99,1

Odnosi med zaposlenimi so dobri
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1

Frequency
1

Vrednost
1

2

4

6
12

18
48

6

30

27
9

101
9

13

26

22
32

66
128

2

10

78

239

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

Delež v %
3,7

2
3
4

7,4
22,2
44,4

5

1

3,7

4,0

1,0

22,2
100,0
11,5

2
3
4

16,7
28,2
41,0

5

1
2
3
4
5

3,1
Aritmetična
sredina

4,0

Standardni
odklon

2,6
100,0

Frequency
10

Vrednost
10

15

30

9,5
14,3

28
44

84
176

26,7
41,9

8

40

7,6

105

340

134

3,2

Modus

1,1

4,0

1,1

Delež v %

100,0

Konflikte rešujemo v skupno korist
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

1

Vrednost
3

2

4

5
8

15
32

9

45

27
15

99
15

14

28

18
28

54
112

3

15

78

224

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

Delež v %
11,1

2
3
4

7,4
18,5
29,6

5

1

3,7

5,0

1,3

33,3
100,0
19,2

2
3
4

17,9
23,1
35,9

5

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Frequency
3

1
2
3
4
5

2,9
Aritmetična
sredina

4,0

Modus

1,2
Standardni
odklon

3,8
100,0

Frequency
18

Vrednost
18

16

32

17,1
15,2

23
36

69
144

21,9
34,3

12

60

11,4

105

323

3,1

4,0

1,3

Delež v %

100,0

Zaposleni si medsebojno zaupamo
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in

sploh se ne
strinjam

1

Frequency
2

Vrednost
2

4

8

5
12

15
48

4

20

27
14

93
14

17

34

21
25

63
100

1

5

78

216

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
7,4

2
3
4

14,8
18,5
44,4

5

1

3,4

4,0

1,2

14,8
100,0
17,9

2
3
4

21,8
26,9
32,1

5

1

Frequency
16

Vrednost
16

2,8
Aritmetična
sredina

4,0

Modus

1,1
Standardni
odklon

1,3
100,0

Delež v %
15,2

135

sodno
osebje

delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

2
3
4

21

42

20,0

26
37

78
148

24,8
35,2

5

25

4,8

105

309

5

2,9

4,0

1,2

100,0

Priloge 3: Rezultati dimenzije notranje komuniciranje in informiranje
Delovni sestanki so redni
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Frequency
2

Vrednost
2

2

4

4
4

12
16

15

75

27
29

109
29

14

28

18
10

54
40

7

35

78

186

Frequency
31

Vrednost
31

16

32

22
14

66
56

22

110

105

295

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
7,4
7,4
14,8
14,8

4,0

5,0

1,3

55,6
100,0
37,2
17,9
23,1
12,8

2,4
Aritmetična
sredina

1,0

Modus

1,3

9,0
100,0

Standardni
odklon

Delež v %
29,5
15,2
21,0
13,3

2,8

1,0

1,5

21,0
100,0

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

Frequency
2

Vrednost
2

5

10

3
9

9
36

8

40

27

97

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
7,4
18,5
11,1
33,3

136

3,6

4,0

1,3

29,6
100,0

sodno Valid
osebje

Delovno mesto
sodnik Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

19

19

16

32

16
20

48
80

7

35

78

214

Frequency
21

Vrednost
21

21

42

19
29

57
116

15

75

105

311

24,4
20,5
20,5
25,6

2,7
Aritmetična
sredina

1,3

9,0
100,0

Standardni
odklon

Delež v %

4,0

Modus

20,0
20,0
18,1
27,6

3,0

4,0

1,4

14,3
100,0

Na našem sodišču se vodje in osebje pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in
enakopravno
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Frequency
1

Vrednost
1

4

8

3
9

9
36

10

50

27
13

104
13

13

26

20
21

60
84

11

55

78

238

Frequency
14

Vrednost
14

17

34

23
30

69
120

21

105

105

342

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
3,7
14,8
11,1
33,3

3,9

5,0

1,2

37,0
100,0
16,7
16,7
25,6
26,9

3,1
Aritmetična
sredina

1,3

14,1
100,0

Standardni
odklon

Delež v %

4,0

Modus

13,3
16,2
21,9
28,6

137

3,3

4,0

1,3

20,0
100,0

Zaposleni odkrito povemo svoje mnenje
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Frequency
1

Vrednost
1

2

4

5
11

15
44

8

40

27
15

104
15

13

26

23
22

69
88

5

25

78

223

Frequency
16

Vrednost
16

15

30

28
33

84
132

13

65

105

327

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
3,7
7,4
18,5
40,7

3,9

4,0

1,1

29,6
100,0
19,2
16,7
29,5
28,2

2,9
Aritmetična
sredina

1,2

6,4
100,0

Standardni
odklon

Delež v %

3,0

Modus

15,2
14,3
26,7
31,4

3,1

4,0

12,4
100,0

1,3

Zaposleni dobimo povratne informacije o rezultatih svojega dela
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Frequency
1

Vrednost
1

4

8

4
9

12
36

9

45

27
20

102
20

19

38

10
24

30
96

5

25

78

209

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
3,7
14,8
14,8
33,3

3,8

4;5

1,2

33,3
100,0
25,6
24,4
12,8
30,8

Frequency

Vrednost

138

2,7
Aritmetična
sredina

4,0

Modus

1,3

6,4
100,0

Standardni
odklon

Delež v %

sodnik Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

21

21

23

46

14
33

42
132

14

70

105

311

20,00
21,90
13,33
31,43

3,0

4,0

1,4

13,33
100,00

Vodstvo upošteva mnenje in poglede drugih
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Frequency
2

Vrednost
2

4

8

10
6

30
24

5

25

27
26

89
26

13

26

17
20

51
80

2

10

78

193

Frequency
28

Vrednost
28

17

34

27
26

81
104

7

35

105

282

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
7,4
14,8
37,0
22,2

3,3

3,0

1,2

18,5
100,0
33,3
16,7
21,8
25,6

2,5
Aritmetična
sredina

1,0

Modus

1,3

2,6
100,0

Standardni
odklon

Delež v %
26,7
16,2
25,7
24,8

2,7

1,0

1,3

6,7
100,0

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da

1
2
3
4
5

1
2
3

Frequency
1

Vrednost
1

2

4

4
10

12
40

10

50

27
10

107
10

18

36

22

66

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Delež v %
3,7
7,4
14,8
37,0

4,0

4;5

1,1

37,0
100,0
12,8

139

23,1
28,2

večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

20

80

8

40

78

232

Frequency
11

Vrednost
11

20

40

26
30

78
120

18

90

105

339

4

25,6

5

1

3,0
Aritmetična
sredina

1,2

10,3
100,0

Standardni
odklon

Delež v %

3,0

Modus

5,4

2
3
4

9,8
12,7
14,6

5

3,2

4,0

8,8
51,2

1,2

Priloge 4: Rezultati – varnost na sodišču
O varnostnih dogodkih na sodišču smo pravočasno informirani.
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

1

Frequency
2

Vrednost
2

2

4

8

3
4

8
4

24
16

5

9

45

1

27
12

95
12

2

10

20

3
4

21
20

63
80

5

15

75

78

250

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

Frequency
14

Vrednost
14

14

28

29
24

87
96

24

120

105

345

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

3,5

5,0

1,3

3,2

3,0

1,3

Aritmetična
sredina

Modus

3,3

3,0

Standardni
odklon

1,3

Povratne informacije o varnostni ogroženosti na sodišču so…
Delovno mesto
sodnik Valid
slabe

1

Frequency
2

Vrednost
2

140

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

sodno Valid
osebje

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

bolj slabe
niti eno niti
drugo
bolj dobre
dobre
Total
0
slabe
bolj slabe
niti eno niti
drugo
bolj dobre
dobre
Total

2
3

5
6

10
18

4
5

6
8
27
1
17
11
22

24
40
94
0
17
22
66

21
6
77

84
30
219

1
2
3
4
5

slabe
bolj slabe
niti eno niti
drugo
bolj dobre
dobre
Total

1
2
3
4
5

Frequency
19
16
28

Vrednost
19
32
84

27
14
104

108
70
313

3,5

5,0

1,3

2,8

3,0

1,3

Aritmetična
sredina

Modus

3,0

3,0

Standardni
odklon

1,3

Zaposleni na sodišču upoštevamo varnostna navodila, tudi če okoliščine
narekujejo drugače.
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Frequency
1

Vrednost
0

2

0
5

10

3
4

5
9

15
36

5

8

40

1

27
5

101
5

2

9

18

3
4

17
25

51
100

5

22

110

78

284

1
2
3
4
5

Frequency
5

Vrednost
5

14

28

22
34

66
136

30

150

105

385

141

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

3,7

4,0

1,1

3,6

4,0

1,2

Aritmetična
sredina

3,7

Modus

4,0

Standardni
odklon

1,2

Vsak zaposlen je dolžan sam poskrbeti za lastno varnost.
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
sploh se ne
osebje
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

Frequency
1

Vrednost
0

2

0
1

2

3
4

11
5

33
20

5

10

50

1

27
9

105
9

2

5

10

3
4

13
17

39
68

5

34

170

78

296

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1

Frequency
9

Vrednost
9

6

12

24
22

72
88

44

220

105

401

2
3
4
5

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

3,9

3,0

1,0

3,8

5,0

1,4

Aritmetična
sredina

Modus

3,8

5,0

Standardni
odklon

1,3

S samovarnostnim obnašanjem lahko odvrnemo veliko nevarnosti.
Delovno mesto
sodnik Valid
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
0
osebje
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Frequency
1

Vrednost
0

2

0
1

2

3
4

3
9

9
36

5

14

70

1

27
1
1

117
0
1

2

4

8

3
4

9
30

27
120

5

33

165

77

321

142

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

4,3

5,0

0,8

4,2

5,0

1,0

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1

Frequency
1

Vrednost
1

5

10

12
39

36
156

47

235

104

438

2
3
4
5

Aritmetična
sredina

Modus

4,2

5,0

Standardni
odklon

1,0

Zaposleni na sodišču smo deležni usposabljanja z vidika varnosti.
Delovno mesto
sodnik Valid
malo
bolj malo
niti eno niti
drugo
bolj veliko
veliko
Total
sodno Valid
0
osebje
malo
bolj malo
niti eno niti
drugo
bolj veliko
veliko
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

Frequency
2
2
6

Vrednost
2
4
18

12
5
27
1
15
11
22

48
25
97
0
15
22
66

20
9
77

80
45
228

Frequency
17

Vrednost
17

13

26

28
32

84
128

14

70

104

325

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

3,6

4,0

1,1

3,0

3,0

1,3

Aritmetična
sredina

Modus

3,1

4,0

Standardni
odklon

1,3

Zaposleni sodelujemo pri izvajanju varnostnih ukrepov na sodišču.
Delovno mesto
sodnik Valid
slabo
bolj slabo
niti eno niti
drugo
bolj dobro
dobro
Total
sodno Valid
0
osebje
slabo
bolj slabo
niti eno niti
drugo
bolj dobro
dobro
Total

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Frequency
3
4
10

Vrednost
3
8
30

8
2
27
1
14
21
23

32
10
83
0
14
42
69

11
8
77

44
40
209

143

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

3,1

3,0

1,1

2,7

3,0

1,3

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

Frequency
17

Vrednost
17

25

50

33
19

99
76

10

50

104

292

Aritmetična
sredina

Modus

2,8

3,0

Standardni
odklon

1,2

Samoorganizaciji varovanja ne pripisujemo velikega pomena pri zmanjševanju
varnostne ogroženosti.
Delovno mesto
sodnik Valid
0
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total
sodno Valid
0
osebje
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

1

Frequency
2
1

Vrednost
0
1

2

4

8

3
4

10
7

30
28

5

3

15

1

25
1
10

82
0
10

2

11

22

3
4

29
20

87
80

5

7

35

77

234

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5

Frequency
11

Vrednost
11

15

30

39
27

117
108

10

50

102

316

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

3,3

3,0

1,3

3,0

3,0

1,2

Aritmetična
sredina

Modus

3,1

3,0

Standardni
odklon

1,2

Ali menite, da stopnja organizacijske kulture vpliva na stopnjo varnostne
kulture na sodišču?
Delovno mesto
sodnik Valid
0
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam

1

Frequency
2
0

Vrednost

2

0

0

3
4

1
14

3
56

144

0

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

sodno Valid
osebje

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

popolnoma se
strinjam
Total
0
sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

5

10

50

1

25
1
5

109
0
5

2

4

8

3
4

18
31

54
124

5

19

95

77

286

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1

Frequency
5

Vrednost
5

4

8

19
45

57
180

29

145

102

395

2
3
4
5

4,4

4,0

1,3

3,7

4,0

1,2

Aritmetična
sredina

Modus

3,9

4,0

Standardni
odklon

1,2

Ali se počutite ogrožene?
Delovno mesto
sodnik Valid
malo
bolj malo
niti eno niti
drugo
nekoliko
zelo
Total
sodno Valid
malo
osebje
bolj malo
niti eno niti
drugo
nekoliko
zelo
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Frequency
10
10
4

Vrednost
10
20
12

3
0
27
27
16
26

12
0
54
27
32
78

5
4
78

20
20
177

Frequency
37

Vrednost
37

26

52

30
8

90
32

4

20

105

231

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

2,0

1;2

1,0

2,3

1,0

1,2

Aritmetična
sredina

Modus

2,2

1,0

Standardni
odklon

1,1

Ali ste bili kdaj izpostavljeni grožnjam varnosti pri opravljanju svojega
poklica?
Delovno mesto
sodnik Valid
DA
NE

Frequency
14
13
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Percent
51,9
48,1

Valid
Cumulative Standardni
Percent
Percent
odklon
51,9
51,9
48,1
100,0

sodno Valid
osebje

Total
0
DA
NE
Total

27
2
31
45
76

100,0
2,6
39,7
57,7
100,0

100,0
2,6
39,7
57,7
100,0

0,5
2,6
42,3
100,0
0,6

Ali si želite več varnosti?
Delovno mesto
sodnik Valid
0
DA
NE
Total
sodno Valid
DA
osebje
NE
Total

Frequency
2
12
13
25
53
25
78

Valid
Cumulative Standardni
Percent
Percent
odklon
7,4
7,4
44,4
51,9
48,1
100,0
100,0
0,6
67,9
67,9
32,1
100,0
100,0
0,5

Percent
7,4
44,4
48,1
100,0
67,9
32,1
100,0

Ali ste seznanjeni z načrtom varovanja?
Delovno mesto
sodnik Valid
slabo
bolj slabo
niti eno niti
drugo
bolj dobro
dobro
Total
sodno Valid
slabo
osebje
bolj slabo
niti eno niti
drugo
bolj dobro
dobro
Total

Delovno mesto
sodnik
Valid
in
sodno
osebje

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti da
večinoma se
strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Frequency
5
5
8

Vrednost
5
10
24

6
3
27
20
17
25

24
15
78
20
34
75

11
5
78

44
25
198

Frequency
25

Vrednost
25

22

44

33
17

99
68

8

40

105

276

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Modus

2,9

3,0

1,3

2,5

3,0

1,2

Aritmetična
sredina

Modus

2,6

Standardni
odklon

3,0

1,2

Priloge 5: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o pomenu varnosti
O varnostnih dogodkih na sodišču smo pravočasno informirani.

sploh se ne strinjam

Observed N
14

Expected N
21,0

delno se strinjam

14

21,0

-7,0

niti ne niti da

29

21,0

8,0

večinoma se strinjam

24

21,0

3,0

popolnoma se strinjam

24

21,0

3,0
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Residual
-7,0

Total

105
Povratne informacije o varnostni ogroženosti na sodišču so …
Observed N
1

Expected N
17,5

slabe

19

17,5

1,5

bolj slabe

16

17,5

-1,5

niti eno niti drugo

28

17,5

10,5

bolj dobre

27

17,5

9,5

dobre

14

17,5

-3,5

Total

105

0

Residual
-16,5

Zaposleni na sodišču upoštevamo varnostna navodila, tudi če okoliščine
narekujejo drugače.
Observed N
5

Expected N
21,0

Residual
-16,0

delno se strinjam

14

21,0

-7,0

niti ne niti da

22

21,0

1,0

večinoma se strinjam

34

21,0

13,0

popolnoma se strinjam

30

21,0

9,0

sploh se ne strinjam

Total

105
Vsak zaposleni je dolžan sam poskrbeti za lastno varnost.

sploh se ne strinjam

Observed N
9

Expected N
21,0

Residual
-12,0

delno se strinjam

6

21,0

-15,0

niti ne niti da

24

21,0

3,0

večinoma se strinjam

22

21,0

1,0

44

21,0

23,0

popolnoma se strinjam
Total

105
S samovarnostnim obnašanjem lahko odvrnemo veliko nevarnosti.

0

Observed N
1

Expected N
17,5

Residual
-16,5

sploh se ne strinjam

1

17,5

-16,5

delno se strinjam

5

17,5

-12,5

niti ne niti da

12

17,5

-5,5

večinoma se strinjam

39

17,5

21,5

popolnoma se strinjam

47

17,5

29,5

Total

105
Zaposleni na sodišču smo deležni usposabljanja z vidika varnosti.
Observed N
1

Expected N
17,5

Residual
-16,5

malo

17

17,5

-,5

bolj malo

13

17,5

-4,5

niti eno niti drugo

28

17,5

10,5

bolj veliko

32

17,5

14,5

veliko

14

17,5

-3,5

Total

105

0
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Zaposleni sodelujemo pri izvajanju varnostnih ukrepov na sodišču.
Observed N
1

Expected N
17,5

Residual
-16,5

slabo

17

17,5

-,5

bolj slabo

25

17,5

7,5

niti eno niti drugo

33

17,5

15,5

bolj dobro

19

17,5

1,5

dobro

10

17,5

-7,5

Total

105

0

Samoorganizaciji varovanja ne prepisujemo velikega pomena pri
zmanjševanju varnostne ogroženosti.
Observed N
3

Expected N
17,5

Residual
-14,5

sploh se ne strinjam

11

17,5

-6,5

delno se strinjam

15

17,5

-2,5

niti ne niti da

39

17,5

21,5

večinoma se strinjam

27

17,5

9,5

10

17,5

-7,5

0

popolnoma se strinjam
Total

105

Ali menite, da stopnja organizacijske kulture vpliva na stopnjo varnostne
kulture na sodišču?

0

Observed N
3

Expected N
17,5

Residual
-14,5

sploh se ne strinjam

5

17,5

-12,5

delno se strinjam

4

17,5

-13,5

niti ne niti da

19

17,5

1,5

večinoma se strinjam

45

17,5

27,5

29

17,5

11,5

popolnoma se strinjam
Total

105
Ali se počutite ogrožene?

malo

Observed N
37

Expected N
21,0

bolj malo

26

21,0

5,0

niti eno niti drugo

30

21,0

9,0

nekoliko

8

21,0

-13,0

zelo

4

21,0

-17,0

Total

Residual
16,0

105

Ali ste bili kdaj izpostavljeni grožnjam varnosti pri opravljanju svojega
poklica?
Observed N
2

Expected N
35,0

Residual
-33,0

DA

45

35,0

10,0

NE

58

35,0

23,0

0

Total

105
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Ali si želite več varnosti?
Observed N
2

Expected N
35,0

Residual
-33,0

DA

65

35,0

30,0

NE

38

35,0

3,0

0

Total

105
Ali ste seznanjeni z načrtom varovanja?

slabo

Observed N
25

Expected N
21,0

bolj slabo

22

21,0

1,0

niti eno niti drugo

33

21,0

12,0

bolj dobro

17

21,0

-4,0

8

21,0

-13,0

dobro
Total

Residual
4,0

105

Priloga 6: Analiza vrednot glede na podskupini sodniki in sodno osebje
Politična nevtralnost * Delovno mesto
Crosstab

Politična nevtralnost

nepomembna

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
3
25

Count

srednje
pomembna
zelo pomembna

najbolj
pomembna
Total

% within Politična
nevtralnost
Count

10,7 %

% within Politična
nevtralnost
Count

5,6 %

% within Politična
nevtralnost
Count

35,3 %

% within Politična
nevtralnost
Count

44,0 %

% within Politična
nevtralnost

25,7 %

89,3 % 100,0 %

1

17

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

df

12

22

34

64,7 % 100,0 %

11

14

25

56,0 % 100,0 %

27

78

105

74,3 % 100,0 %

Asymp. Sig. (2-sided)
3
,004
3
,002
1
,002

105

a) 1 cells (12,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,63.

149

18

94,4 % 100,0 %

Chi-Square Tests
Value
13,137a
14,472
9,405

Total
28

Na podlagi izračuna אָ2-preizkusa sem ugotovila, da je אָ2 pri g = 3 in α = 0,004 enak 13,137. Pogoj za
uporabo אָ2-preizkusa je izpolnjen, saj ima manj kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Na podlagi
teh ugotovitev lahko ničelno hipotezo o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim osebjem ne
razlikuje, zavrnem in sprejmem alternativo, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo razlike med
preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata אָ2-preizkusa zato s tveganjem, manjšim kot 0,4 odstotkov,
ugotavljam, da so razlike med podskupinama statistično pomembne, in trdim, da se vrednotni sistem med
sodniki in sodnim osebjem razlikuje.

Varnost * Delovno mesto
Crosstab

Varnost

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
4
8

srednje
pomembna

Count
% within Varnost

zelo pomembna

Count

33,3 %
13

% within Varnost
najbolj
pomembna

32,5 %

Count

10

% within Varnost

Total

18,9 %

Count

27

% within Varnost

25,7 %

Total
12

66,7 % 100,0 %
27

40

67,5 % 100,0 %
43

53

81,1 % 100,0 %
78

105

74,3 % 100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Value
2,629a

df

Asymp. Sig. (2-sided)
2
,269

Likelihood Ratio

2,651

2

,266

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

2,184

1

,139

105

a) 1 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,09.
Na podlagi izračuna אָ2-preizkusa sem ugotovila, da je אָ2 pri g = 2 in α = 0,269 enak 2,629. Pogoj za uporabo
אָ2-preizkusa je izpolnjen, saj ima manj kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Na podlagi teh
ugotovitev ničelne hipoteze o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim osebjem ne razlikuje, ne
morem zavrniti in posledično ne morem sprejeti alternative, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo
razlike med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata אָ2-preizkusa zato s tveganjem, večjim kot 5
odstotkov (26,9 odstotke), ugotavljam, da razlike med podskupinami niso statistično pomembne, zato
predvidevanj, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim osebjem razlikuje, ne morem posplošiti na
celotno populacijo.

Ugled * Delovno mesto
Crosstab

Ugled

nepomembna

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
1
7

Count

150

Total
8

% within Ugled
srednje
pomembna

12,5 %

Count

5

% within Ugled

zelo pomembna

17,2 %

Count

11

% within Ugled
najbolj
pomembna

24,4 %

Count

10

% within Ugled

Total

43,5 %

Count

27

% within Ugled

25,7 %

87,5 % 100,0 %
24

29

82,8 % 100,0 %
34

45

75,6 % 100,0 %
13

23

56,5 % 100,0 %
78

105

74,3 % 100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Value
5,659a

df

Asymp. Sig. (2sided)
3
,129

Likelihood Ratio

5,474

3

,140

Linear-by-Linear
Association

4,239

1

,040

N of Valid Cases

105

a) 1 cells (12,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,06.
Na podlagi izračuna אָ2-preizkusa sem ugotovila, da je אָ2 pri g = 3 in α = 0,129 enak 5,659. Pogoj za uporabo
אָ2-preizkusa je izpolnjen, saj ima manj kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Na podlagi teh
ugotovitev ničelne hipoteze o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim osebjem ne razlikuje, ne
morem zavrniti in posledično ne morem sprejeti alternative, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo
razlike med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata אָ2-preizkusa zato s tveganjem, večjim kot 5
odstotkov (12,9 odstotke), ugotavljam, da razlike med podskupinama niso statistično pomembne, zato
predvidevanj, da se vrednostni sistem med sodniki in sodnim osebjem razlikuje, ne morem posplošiti na
celotno populacijo.

Denar * Delovno mesto
Crosstab

Denar

nepomembna

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
5
7

Count
% within Denar

srednje
pomembna

Count
% within Denar

zelo pomembna

Count

10
23,3 %
12

% within Denar
Total

41,7 %

Count

24,0 %
27

% within Denar

Chi-Square Tests

151

25,7 %

Total
12

58,3 % 100,0 %
33

43

76,7 % 100,0 %
38

50

76,0 % 100,0 %
78

105

74,3 % 100,0 %

Value

df
1,812a
1,659
,825

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

2
2
1

Asymp. Sig. (2-sided)
,404
,436
,364

105

a) 1 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,09.
Na podlagi izračuna אָ2-preizkusa sem ugotovila, da je אָ2 pri g = 2 in α = 0,404 enak 1,812. Pogoj za uporabo
אָ2-preizkusa je izpolnjen, saj ima manj kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Na podlagi teh
ugotovitev ničelne hipoteze o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim osebjem ne razlikuje, ne
morem zavrniti in posledično ne morem sprejeti alternative, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo
razlike med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata אָ2-preizkusa zato s tveganjem, večjim kot 5
odstotkov (40,4 odstotke), ugotavljam, da razlike med podskupinama niso statistično pomembne, zato
predvidevanj, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim osebjem razlikuje, ne morem posplošiti na
celotno populacijo.

Kariera * Delovno mesto
Crosstab

Kariera

nepomembna

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
2
10

Count
% within Kariera

srednje
pomembna

16,7 % 83,3 % 100,0 %

Count

14

% within Kariera

zelo pomembna

33

47

29,8 % 70,2 % 100,0 %

Count

11

% within Kariera
Total

Total
12

35

46

23,9 % 76,1 % 100,0 %

Count

27

% within Kariera

78

105

25,7 % 74,3 % 100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
1,001a
1,039
,007

df
2
2
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,606
,595
,932

105

a) 1 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,09.

Na podlagi izračuna  אָ-preizkusa sem ugotovila, da je אָ2 pri g = 2 in α = 0,606 enak 1,001. Pogoj za uporabo
אָ2-preizkusa je izpolnjen, saj ima manj kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Na podlagi teh
ugotovitev ničelne hipoteze o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim osebjem ne razlikuje, ne
morem zavrniti in posledično ne morem sprejeti alternative, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo
razlike med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata אָ2-preizkusa zato s tveganjem, večjim kot 5
odstotkov (60,6 odstotkov), ugotavljam, da razlike med podskupinama niso statistično pomembne, zato
predvidevanj, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim osebjem razlikuje, ne morem posplošiti na
celotno populacijo.

152

Enakopravnost * Delovno mesto
Crosstab

Enakopravnost

srednje
pomembna

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
2
12

Count

zelo
pomembna
Total

85,7 %

Total
14

% within
Enakopravnost
Count

14,3 %

100,0 %

25

66

91

% within
Enakopravnost
Count

27,5 %

72,5 %

100,0 %

27

78

105

% within
Enakopravnost

25,7 %

74,3 %

100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson ChiSquare
Continuity
Correctionb
Likelihood Ratio

1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,293

,522

1

,470

1,228

1

,268

Value
1,105a

Fisher's Exact
Test
Linear-by-Linear
Association

df

Exact
Sig. (2-sided)

Exact
Sig. (1-sided)

,511
1,094

N of Valid Cases

1

,242

,296

105

a) 1 cells (25,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,60.
b) Computed only for a 2 x 2 table
Pogoj za uporabo אָ2-preizkusa ni izpolnjen, saj ima več kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov (25
odstotkov). Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa in izračuna ugotavljam, da je 2Î pri g = 1 in α = 0,268
enak 1,228. Na podlagi teh ugotovitev ničelne hipoteze o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim
osebjem ne razlikuje, ne morem zavrniti in posledično ne morem sprejeti alternative, da se na vzorcu, ki je
transparenten, kažejo razlike med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata Kullbackovega 2Î-preizkusa in zaradi tveganja, večjega kot 5 odstotkov (26,8 odstotkov), ugotavljam, da razlike med
podskupinama niso statistično pomembne, zato predvidevanj, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim
osebjem razlikuje, ne morem posplošiti na celotno populacijo.

Nepristranskost * Delovno mesto
Crosstab

Nepristranskost

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
0
2

nepomembna

Count

srednje

% within
Nepristranskost
Count

153

Total
2

,0 % 100,0 % 100,0 %
1

11

12

pomembna
zelo pomembna

Total

% within
Nepristranskost
Count

8,3 %

% within
Nepristranskost
Count

29,2 %

% within
Nepristranskost

26,2 %

26

27

91,7 % 100,0 %
63

89

70,8 % 100,0 %
76

103

73,8 % 100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
3,108a
4,102

2
2

Asymp. Sig.
(2-sided)
,211
,129

1

,084

df

2,982
103

a) 3 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,52.
Pogoj za uporabo אָ2-preizkusa ni izpolnjen, saj ima več kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov (50
odstotkov). Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa in izračuna ugotavljam, da je 2Î pri g = 2 in α = 0,129
enak 4,102. Na podlagi teh ugotovitev ničelne hipoteze o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim
osebjem ne razlikuje, ne morem zavrniti in posledično ne morem sprejeti alternative, da se na vzorcu, ki je
transparenten, kažejo razlike med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata Kullbackovega 2Î-preizkusa in zaradi tveganja, večjega kot 5 odstotkov (12,9 odstotkov), ugotavljam, da razlike med
podskupinama niso statistično pomembne, zato predvidevanj, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim
osebjem razlikuje, ne morem posplošiti na celotno populacijo.

Poštenost in pravičnost * Delovno mesto
Crosstab

Poštenost in
pravičnost

Total

srednje
pomembna

Count
% within Poštenost
in pravičnost
zelo pomembna Count
% within Poštenost
in pravičnost
Count
% within Poštenost
in pravičnost

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
0
3
,0 % 100,0 %

Total
3
100,0 %

27
26,5 %

75
73,5 %

102
100,0 %

27
25,7 %

78
74,3 %

105
100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson ChiSquare
Continuity
Correctionb
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
1,069a

df
1

Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
(2-sided)
(2-sided) (1-sided)
,301

,132

1

,716

1,814

1

,178

1,059

1

,303

,567

105

154

,406

a) 2 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77.
b) Computed only for a 2x2 table
Pogoj za uporabo אָ2-preizkusa ni izpolnjen, saj ima več kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov (50
odstotkov). Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa in izračuna ugotavljam, da je 2Î pri g=1 in α=0,178 enak
1,814. Na podlagi teh ugotovitev ničelne hipoteze o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim
osebjem ne razlikuje, ne morem zavrniti in posledično ne morem sprejeti alternative, da se na vzorcu, ki je
transparenten, kažejo razlike med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata Kullbackovega 2Î-preizkusa in zaradi tveganja, večjega kot 5 odstotkov (17,8 odstotkov), ugotavljam, da razlike med
podskupinama niso statistično pomembne, zato predvidevanj, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim
osebjem razlikuje, ne morem posplošiti na celotno populacijo.

Strokovnost * Delovno mesto
Crosstab

Strokovnost

nepomembna

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
1
0

Count
% within Strokovnost

srednje
pomembna

Count
Count

Total

6

Count

26,5 %

72

25,7 %

98

73,5 % 100,0 %

27

% within Strokovnost

6

,0 % 100,0 % 100,0 %
26

% within Strokovnost

1

,0 % 100,0 %

0

% within Strokovnost

zelo pomembna

100,0 %

Total

78

105

74,3 % 100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
5,000a
6,317
,002

df

Asymp. Sig. (2sided)
2
,082
2
,042
1
,966

105

a) 4 cells (66,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26.
Pogoj za uporabo אָ2-preizkusa ni izpolnjen, saj ima več kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov (66,7
odstotkov). Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa in izračuna ugotavljam, da je 2Î pri g=2 in α=0,042 enak
6,317. Na podlagi teh ugotovitev ničelno hipotezo o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim
osebjem ne razlikuje, zavrnem in sprejmem alternativo, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo razlike
med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata Kullbackovega 2Î-preizkusa zato s tveganjem,
manjšim kot 5 odstotkov (4,2 odstotkov), ugotavljam, da so razlike med podskupinama statistično pomembne,
in trdim, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim osebjem razlikuje.

Zakon * Delovno mesto
Crosstab

Zakon

nepomembna

Delovno mesto
sodno
sodnik
osebje
0
2

Count

155

Total
2

% within Zakon
srednje
pomembna

Count

zelo pomembna

Count

,0 % 100,0 % 100,0 %
1

% within Zakon

8,3 %

64

27,3 %

Count

88

72,7 % 100,0 %

25

% within Zakon

12

91,7 % 100,0 %

24

% within Zakon
Total

11

77

24,5 %

102

75,5 % 100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

Value
2,710a
3,593

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

df

2,612

Asymp. Sig. (2-sided)
2
,258
2
,166
1

,106

102

a) 3 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.
Pogoj za uporabo אָ2-preizkusa ni izpolnjen, saj ima več kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov (50
odstotkov). Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa in izračuna ugotavljam, da je 2Î pri g=2 in α=0,166 enak
3,593. Na podlagi teh ugotovitev ničelne hipoteze o tem, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim
osebjem ne razlikuje, ne morem zavrniti in posledično ne morem sprejeti alternative, da se na vzorcu, ki je
transparenten, kažejo razlike med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata Kullbackovega 2Î-preizkusa in zaradi tveganja, večjega kot 5 odstotkov (16,6 odstotkov), ugotavljam, da razlike med
podskupinama niso statistično pomembne, zato predvidevanj, da se vrednotni sistem med sodniki in sodnim
osebjem razlikuje, ne morem posplošiti na celotno populacijo.

Priloga

7:

Analiza trditev dimenzije notranje komuniciranje
informiranje na temo medsebojnih odnosov

in

Delovni sestanki so redni * Odnosi med zaposlenimi
Crosstab
Odnosi med zaposlenimi
se ne
strinjam
Delovni sestanki so
redni

sploh se
ne
strinjam
delno se
strinjam
niti ne niti
da
se
strinjam

Total

13

7

se
strinjam
11

% within Delovni
sestanki so redni
Count

41,9 %

22,6 %

35,5 %

100,0 %

6

3

7

16

% within Delovni
sestanki so redni
Count

37,5 %

18,8 %

43,8 %

100,0 %

5

6

11

22

% within Delovni
sestanki so redni
Count

22,7 %

27,3 %

50,0 %

100,0 %

1

12

23

36

% within Delovni
sestanki so redni
Count

2,8 %

33,3 %

63,9 %

100,0 %

25

28

52

105

Count

156

niti ne
niti da

Total
31

% within Delovni
sestanki so redni

23,8 %

26,7 %

49,5 %

100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Value
16,252a

6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,012

df

Likelihood Ratio

19,446

6

,003

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

11,951

1

,001

105

a) 2 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,81.
Na podlagi izračuna אָ2-preizkusa sem ugotovila, da je אָ2 pri g = 6 in α = 0,012 enak 16,252. Pogoj za
uporabo אָ2-preizkusa je izpolnjen, saj ima manj kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Na podlagi
teh ugotovitev lahko ničelno hipotezo o tem, da slabši medosebni odnosi ne vplivajo na slabo komunikacijo in
informiranje zaposlenih, zavrnem in sprejmem alternativo, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo vplivi
med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata אָ2-preizkusa zato s tveganjem, manjšim kot 1,2
odstotka, ugotavljam, da so razlike statistično pomembne, in trdim, da slabši medosebni odnosi vplivajo na
slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih.

Naši nadrejeni podajajo dovolj informacij za naše delo * Odnosi med
zaposlenimi
Crosstab
Odnosi med zaposlenimi

Naši nadrejeni
podajajo dovolj
informacij za naše
delo

sploh se
ne
strinjam

Count

niti ne
niti da
2

se
strinjam
5

Total
21

% within Naši
nadrejeni podajajo
dovolj informacij za
naše delo
Count

66,7 %

9,5 %

23,8 %

100,0 %

6

7

8

21

% within Naši
nadrejeni podajajo
dovolj informacij za
naše delo
niti ne niti Count
da
% within Naši

28,6 %

33,3 %

38,1 %

100,0 %

delno se
strinjam

se
strinjam

Total

se ne
strinjam
14

3

6

10

19

15,8 %

31,6 %

52,6 %

100,0 %

2

13

29

44

% within Naši
nadrejeni podajajo
dovolj informacij za
naše delo
Count

4,5 %

29,5 %

65,9 %

100,0 %

25

28

52

105

% within Naši
nadrejeni podajajo
dovolj informacij za
naše delo

23,8 %

26,7 %

49,5 %

100,0 %

nadrejeni podajajo
dovolj informacij za
naše delo
Count

Chi-Square Tests

157

6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000

Likelihood Ratio

31,902

6

,000

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

23,385

1

,000

Pearson Chi-Square

Value
32,524a

df

105

a) 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,52.
Na podlagi izračuna אָ2-preizkusa sem ugotovila, da je אָ2 pri g = 6 in α = 0,000 enak 32,524. Pogoj za
uporabo אָ2-preizkusa je izpolnjen, saj ima manj kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Na podlagi
teh ugotovitev lahko ničelno hipotezo o tem, da slabši medosebni odnosi ne vplivajo na slabo komunikacijo in
informiranje zaposlenih, zavrnem in sprejmem alternativo, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo vplivi
med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata אָ2-preizkusa zato s tveganjem, manjšim kot 0
odstotkov, ugotavljam, da so razlike statistično pomembne, in trdim, da slabši medosebni odnosi vplivajo na
slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih.

Na našem sodišču se vodje in osebje pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in
enakopravno * Odnosi med zaposlenimi
Crosstab
Odnosi med zaposlenimi
se ne
strinjam
Na našem sodišču se
vodje in osebje
pogovarjamo
sproščeno, prijateljsko
in enakopravno

sploh se
ne
strinjam

delno se
strinjam

niti ne niti
da

se
strinjam

Total

12

2

se
strinjam
0

% within Na našem
sodišču se vodje in
osebje pogovarjamo
sproščeno,
prijateljsko in
enakopravno
Count

85,7 %

14,3%

,0%

100,0%

9

5

3

17

% within Na našem
sodišču se vodje in
osebje pogovarjamo
sproščeno,
prijateljsko in
enakopravno
Count

52,9 %

29,4 %

17,6 %

100,0 %

3

8

12

23

% within Na našem
sodišču se vodje in
osebje pogovarjamo
sproščeno,
prijateljsko in
enakopravno
Count

13,0 %

34,8 %

52,2 %

100,0 %

1

13

37

51

% within Na našem
sodišču se vodje in
osebje pogovarjamo
sproščeno,
prijateljsko in
enakopravno
Count

2,0 %

25,5 %

72,5 %

100,0 %

25

28

52

105

Count

158

niti ne
niti da

Total
14

% within Na našem
sodišču se vodje in
osebje pogovarjamo
sproščeno,
prijateljsko in
enakopravno

23,8 %

26,7 %

49,5 %

100,0 %

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Value
57,299a

6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000

df

Likelihood Ratio

61,397

6

,000

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

49,877

1

,000

105

a) 4 cells (33,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,33.
Pogoj za uporabo אָ2-preizkusa ni izpolnjen, saj ima več kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov (33,3
odstotkov). Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa in izračuna ugotavljam, da je 2Î pri g = 6 in α = 0,000
enak 61,397. Na podlagi teh ugotovitev ničelno hipotezo o tem, da slabši medosebni odnosi ne vplivajo na
slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih, zavrnem in sprejmem nasprotno hipotezo o tem, da vplivi so
statistično pomembni. Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa zato s tveganjem, manjšim kot 0 odstotkov,
trdim, da slabši medosebni odnosi vplivajo na slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih.

Zaposleni odkrito povemo svoje mnenje * Odnosi med zaposlenimi
Crosstab
Odnosi med zaposlenimi
se ne
strinjam
Zaposleni odkrito
povemo svoje mnenje

sploh se
ne
strinjam
delno se
strinjam

niti ne niti
da

se
strinjam

Total

13

2

se
strinjam
1

% within Zaposleni
odkrito povemo
svoje mnenje
Count

81,3 %

12,5 %

6,3 %

100,0 %

5

6

4

15

% within Zaposleni
odkrito povemo
svoje mnenje
Count

33,3 %

40,0 %

26,7 %

100,0 %

6

13

9

28

% within Zaposleni
odkrito povemo
svoje mnenje
Count

21,4 %

46,4 %

32,1 %

100,0 %

1

7

38

46

% within Zaposleni
odkrito povemo
svoje mnenje
Count

2,2 %

15,2 %

82,6 %

100,0 %

25

28

52

105

% within Zaposleni
odkrito povemo
svoje mnenje

23,8 %

26,7 %

49,5 %

100,0 %

Count

Chi-Square Tests

159

niti ne
niti da

Total
16

Pearson Chi-Square

Value
59,927a

6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000

df

Likelihood Ratio

59,639

6

,000

Linear-by-Linear
Association

46,034

1

,000

N of Valid Cases

105

a) 4 cells (33,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,57.
Pogoj za uporabo אָ2-preizkusa ni izpolnjen, saj ima več kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov (33,3
odstotke). Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa in izračuna ugotavljam, da je 2Î pri g = 6 in α = 0,000 enak
59,639. Na podlagi teh ugotovitev ničelno hipotezo o tem, da slabši medosebni odnosi ne vplivajo na slabo
komunikacijo in informiranje zaposlenih, zavrnem in sprejmem nasprotno hipotezo o tem, da vplivi so
statistično pomembni. Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa zato s tveganjem, manjšim kot 0 odstotkov,
trdim, da slabši medosebni odnosi vplivajo na slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih.

Zaposleni dobimo povratne informacije o svojem delu * Odnosi med
zaposlenimi
Crosstab
Odnosi med zaposlenimi
se ne
strinjam
Zaposleni dobimo
povratne informacije o
svojem delu

sploh se
ne
strinjam

delno se
strinjam

niti ne niti
da

se
strinjam

Total

11

5

se
strinjam
5

% within Zaposleni
dobimo povratne
informacije o svojem
delu
Count

52,4 %

23,8 %

23,8 %

10

6

7

23

% within Zaposleni
dobimo povratne
informacije o svojem
delu
Count

43,5 %

26,1 %

30,4 %

100,0 %

3

5

6

14

% within Zaposleni
dobimo povratne
informacije o svojem
delu
Count

21,4 %

35,7 %

42,9 %

100,0 %

1

12

34

47

% within Zaposleni
dobimo povratne
informacije o svojem
delu
Count

2,1 %

25,5 %

72,3 %

100,0 %

25

28

52

105

% within Zaposleni
dobimo povratne
informacije o svojem
delu

23,8 %

26,7 %

49,5 %

100,0 %

Count

niti ne
niti da

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

Value
30,332a
34,300

df
6
6

160

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
,000

Total
21
100,0 %

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

27,245

1

,000

105

a) 2 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,33.
Na podlagi izračuna אָ2-preizkusa sem ugotovila, da je אָ2 pri g = 6 in α = 0,000 enak 30,332. Pogoj za
uporabo אָ2-preizkusa je izpolnjen, saj ima manj kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Na podlagi
teh ugotovitev lahko ničelno hipotezo o tem, da slabši medosebni odnosi ne vplivajo na slabo komunikacijo in
informiranje zaposlenih, zavrnem in sprejmem alternativo, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo vplivi
med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata אָ2-preizkusa zato s tveganjem, manjšim kot 0
odstotkov, ugotavljam, da so razlike statistično pomembne, in trdim, da slabši medosebni odnosi vplivajo na
slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih.

Vodstvo upošteva mnenje in poglede drugih * Odnosi med zaposlenimi
Crosstab
Odnosi med zaposlenimi
se ne
strinjam
Vodstvo upošteva
mnenje in poglede
drugih

sploh se
ne
strinjam
delno se
strinjam

niti ne niti
da

se
strinjam

Total

17

6

se
strinjam
5

% within Vodstvo
upošteva mnenje in
poglede drugih
Count

60,7 %

21,4 %

17,9 %

6

4

7

17

% within Vodstvo
upošteva mnenje in
poglede drugih
Count

35,3 %

23,5 %

41,2 %

100,0 %

1

5

21

27

% within Vodstvo
upošteva mnenje in
poglede drugih
Count

3,7 %

18,5 %

77,8 %

100,0 %

1

13

19

33

% within Vodstvo
upošteva mnenje in
poglede drugih
Count

3,0 %

39,4 %

57,6 %

100,0 %

25

28

52

105

% within Vodstvo
upošteva mnenje in
poglede drugih

23,8 %

26,7 %

49,5 %

100,0 %

Count

niti ne
niti da

Total
28
100,0 %

Chi-Square Tests

6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000

Likelihood Ratio

43,478

6

,000

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

26,605

1

,000

Pearson Chi-Square

Value
41,248a

df

105

a) 2 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,05.
Na podlagi izračuna אָ2-preizkusa sem ugotovila, da je אָ2 pri g = 6 in α = 0,000 enak 41,248. Pogoj za
uporabo אָ2-preizkusa je izpolnjen, saj ima manj kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov. Na podlagi
teh ugotovitev lahko ničelno hipotezo o tem, da slabši medosebni odnosi ne vplivajo na slabo komunikacijo in
informiranje zaposlenih, zavrnem in sprejmem alternativo, da se na vzorcu, ki je transparenten, kažejo vplivi
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med preučevanima podskupinama. Na podlagi rezultata אָ2-preizkusa zato s tveganjem, manjšim kot 0
odstotkov, ugotavljam, da so razlike statistično pomembne, in trdim, da slabši medosebni odnosi vplivajo na
slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih.

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način * Odnosi med
zaposlenimi
Crosstab
Odnosi med zaposlenimi
se ne
strinjam
Vodstvo posreduje info. sploh se
zaposlenim na razumljiv ne
način
strinjam

Count

delno se
strinjam

Count

niti ne niti
da

Count

se
strinjam

Count

Total

% within Vodstvo
posreduje info.
zaposlenim na
razumljiv način
% within Vodstvo
posreduje info.
zaposlenim na
razumljiv način
% within Vodstvo
posreduje info.
zaposlenim na
razumljiv način
% within Vodstvo
posreduje info.
zaposlenim na
razumljiv način
Count
% within Vodstvo
posreduje info.
zaposlenim na
razumljiv način

niti ne
niti da
9

1

se
strinjam
1

81,8 %

9,1 %

9,1 %

100,0 %

11

4

5

20

55,0 %

20,0 %

25,0 %

100,0 %

4

11

11

26

15,4 %

42,3 %

42,3 %

100,0 %

Total
11

1

12

35

48

2,1 %

25,0 %

72,9 %

100,0 %

25

28

52

105

23,8 %

26,7 %

49,5 %

100,0 %

Chi-Square Tests

6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000

Likelihood Ratio

49,814

6

,000

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

39,428

1

,000

Pearson Chi-Square

Value
49,689a

df

105

a) 3 cells (25,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,62.
Pogoj za uporabo אָ2-preizkusa ni izpolnjen, saj ima več kot 20 odstotkov celic manj kot 5 predstavnikov (25,0
odstotkov). Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa in izračuna ugotavljam, da je 2Î pri g = 6 in α = 0,000
enak 49,814. Na podlagi teh ugotovitev ničelno hipotezo o tem, da slabši medosebni odnosi ne vplivajo na
slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih, zavrnem in sprejmem nasprotno hipotezo o tem, da vplivi so
statistično pomembni. Na podlagi Kullbackovega 2Î-preizkusa zato s tveganjem, manjšim kot 0 odstotkov,
trdim, da slabši medosebni odnosi vplivajo na slabo komunikacijo in informiranje zaposlenih.
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Priloga

8:

Frekvenčna
porazdelitev
odgovorov
samovarnostnega obnašanja

o

pomenu

Ali se počutite ogrožene?
Frequency
Valid

malo
bolj malo
niti eno niti drugo
nekoliko
zelo
Total

Percent
37
26
30
8
4
105

35,2
24,8
28,6
7,6
3,8
100,0

Valid Percent
35,2
24,8
28,6
7,6
3,8
100,0

Cumulative Percent
35,2
60,0
88,6
96,2
100,0

S samovarnostnim obnašanjem lahko odvrnemo veliko nevarnosti
Frequency
Valid

0
sploh se ne strinjam
delno se strinjam
niti ne niti da
večinoma se strinjam
popolnoma se
strinjam
Total

Percent

Valid Percent

1
1
5
12
39
47

1,0
1,0
4,8
11,4
37,1
44,8

1,0
1,0
4,8
11,4
37,1
44,8

105

100,0

100,0

Cumulative Percent
1,0
1,9
6,7
18,1
55,2
100,0

Priloga 9: Pearsonov korelacijski koeficient: samovarnostno obnašanje *
ogroženost
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

S samovarnostnim obnašanjem lahko
odvrnemo veliko nevarnosti

4,17

,985

105

Ali se počutite ogrožene?

2,20

1,121

105

Correlations

S samovarnostnim obnašanjem lahko odvrnemo
veliko nevarnosti
S samovarnostnim obnašanjem lahko
odvrnemo veliko nevarnosti

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

,972

Sum of Squares and Cross-products
Covariance
N
Ali se počutite ogrožene?

Ali se počutite
ogrožene?
,003

100,914

,400

,970

,004

105

105

Pearson Correlation

,003

1

Sig. (2-tailed)

,972

Sum of Squares and Cross-products

,400

130,800

Covariance

,004

1,258

105

105

N

163

