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POVZETEK 

 

Skrb prometnikov za varen, reden in urejen železniški promet je poslanstvo, ki skriva številne 

pasti, ki onemogočajo uresničitev teh nalog, zato je strogo upoštevanje navodil, pravilnikov, 

aktov in protokolov nujno, če želijo speljati delovni proces, ki uporabnikom nudi kakovostno 

storitev. Prometniki se vsakodnevno soočajo s situacijami, ki so nepredvidljive in imajo 

velikokrat tudi negativne posledice. Te sprejemajo na svojstven način. Prav tako se tudi vsak 

po svoje soočajo s posledicami, ki iz tega izhajajo. 

 

Izpostavljenost stresu predstavlja vzrok za številne bolezni in težave, ki uničujejo naše 

življenje. Ker največji del svojega življenja preživimo na delovnem mestu, je naš namen 

osvetliti panogo železniškega prometa in delovno mesto prometnika v tem kontekstu. Dejstvo, 

da je področje železniškega prometa slabo zastopano v segmentu družboslovnega 

raziskovanja, nas je pri tem še dodatno motiviralo. 

 

V diplomski nalogi ugotavljamo prisotnost stresa na delovnem mestu prometnika na železnici, 

posledice, ki iz tega izhajajo, dejansko stanje poznavanja programa pomoči s strani 

prometnikov in mnenje stroke, še posebej zato, ker sem tudi sam prometnik in me 

problematika tega področja toliko bolj zanima. 

 

Ključne besede: stres na delovnem mestu, železniški promet, posledice, težave, prometnik, 

življenje. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Concern of signalmen for safe, regular and settled railway traffic is a mission which hides 

many traps that prevent the realization of these tasks; therefore it is strict adherence to 

instructions, regulations, acts and protocols necessary if they want to carry out the work 

process, which provides users with a quality service. The signalmen daily face with situations 

that are unpredictable and often have negative consequences. These are taken in their own 

way. Moreover, everybody confronts on his/her own with the consequences arising therefrom. 

 

Exposure to stress represents a cause for numerous diseases and problems that destroy our 

lives. Since one spends the largest part of one’s life in the workplace, our intention is to 

present the railway traffic and workplace of railroad signalman in this context. We were even 

more motivated by the fact that the field of railway traffic is badly represented in the segment 

of social research. 

 

In this diploma thesis we find out the presence of stress in the workplace of railroad 

signalman, the consequences arising therefrom, factual knowledge of the aid program by the 

signalmen and the opinion of experts, especially because I am a signalman myself, therefore I 

am even more interested in the problems of this area. 

 

Keywords: stress at work, railway traffic, consequences, problems, signalman, life. 
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1 UVOD 

 

 

Na delovnem mestu preživimo največ svojega časa, zato je zelo pomembno, da so pogoji na 

delu in za delo dostojni. V mislih imamo pozitivno vzdušje, prijazno okolje in urejene odnose, 

saj le na tak način lahko zadovoljimo potrebe delavcev. Železnica pri tem ne bi smela biti 

izjema. 

 

Prvenstvena naloga prometnika je skrb za varen, reden in urejen železniški promet. Že iz 

opisa osnovnih nalog se kaže, da je prometnik pod stresom že od nastopa službe naprej. 

Zaradi specifičnosti dela prometnika na železnici smo za temo diplomske naloge izbrali stres 

na delovnem mestu prometnika na železnici. Razlogov za to je več. Tema o stresu je vedno 

bolj v ospredju, prav tako ugotovitve raziskav kažejo na vedno večjo prisotnost stresa kot 

vzroka težav tako pri delu kakor tudi v privatnem življenju. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge je bilo največ dela namenjenega zbiranju in študiju 

literature. Pri tem smo se oprli na tujo in slovensko literaturo, ki se ukvarja s področjem 

stresa. Dotaknili smo se tudi sekundarnih virov, še posebej informacij, pridobljenih s spletnih 

strani, ki obravnavajo omenjeno tematiko. V prvem delu teoretičnega dela naloge   

predstavljamo stres, na kratko opišemo njegovo zgodovino in pojasnimo, da stres ni vedno 

negativen in škodljiv. Vseskozi poudarjamo, da je čezmerna izpostavljenost stresu za 

posameznika škodljiva in vzrok za številne bolezni. Nadaljujemo z negativnim in škodljivim 

stresom, saj je pozitiven stres, za razliko od negativnega, prijeten in zaželen. Pojasnjujemo 

dejavnike stresa in predstavljamo simptome, ki so posledica izpostavljenosti negativnemu 

stresu. Drugi del je namenjen psihosocialnim tveganjem na delovnem mestu, kamor 

prištevamo stres na delovnem mestu, izgorevanje, absentizem, prezentizem, fluktuacijo in 

usklajevanje poklicnega življenja z družinskim. Sledi predstavitev podjetja Slovenske 

železnice, d. o. o. (v nadaljevanju SŽ), podrobneje spoznamo odvisno družbo Slovenske 

železnice – Infrastruktura d. o. o. (v nadaljevanju SŽ Infrastruktura), znotraj nje Službo za 

vodenje prometa (v nadaljevanju SVOP) in sestavo pisarne za vodenje prometa (v 

nadaljevanju PVP) na primeru PVP Postojna, kjer svoje delo opravljajo progovni prometniki 

v centru za vodenje prometa (v nadaljevanju CVP). Predstavljamo tudi lokacijo za vodenje 

prometa (v nadaljevanju LVP) na primeru LVP Nova Gorica, kjer delajo prometniki na 
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postajah znotraj LVP. Na kratko opišemo naloge prometnika na njegovem delovnem mestu in 

nadaljujemo z opredeljevanjem nekaterih strokovnih pojmov. Obdelamo doslej znane podatke 

o stresu na delovnem mestu prometnika na železnici ter se seznanimo z do zdaj znanimi 

posledicami, ki iz tega izhajajo. Podrobneje pogledamo izredne dogodke (v nadaljevanju ID) 

ter gibanje števila zaposlenih prometnikov in bolniških za obdobje 2010–2014. Ta del 

zaključimo s predstavitvijo ene od alternativ, ki jo SŽ ponujajo zaposlenim delavcem v 

izvršilnih službah. V ta kontekst spada tudi delovno mesto prometnika, alternativo pa 

predstavlja pomoč delavcem, kadar se ti znajdejo v čustvenih težavah na delu in tudi drugače. 

 

Teoretičnemu delu sledi empirični del, ki je podobno kot teoretični sestavljen iz treh sklopov. 

Na začetku pojasnjujemo, kaj je botrovalo nastanku diplomske naloge, predstavimo njene 

začrtane cilje in njen namen z izvedbo raziskovalnega dela. Predstavimo glavna raziskovalna 

vprašanja, načrt raziskave in opredelimo metodološke pojme, ki so vključeni v našo 

raziskavo. Nadaljujemo s pojasnjevanjem pomembnosti izbora metodoloških pojmov in 

njihovo vključitev v diplomsko nalogo. Predstavimo metodo zbiranja podatkov in pripravo 

raziskovalnih vprašanj za polstrukturirane intervjuje, s katerimi nadgradimo pridobljene 

podatke. Veliko pozornost smo namenili izbiri intervjuvancev, saj morajo pridobljeni 

odgovori nositi težo v dobrih povratnih informacijah. V drugem delu predstavimo kvalitativno 

analizo vsebine in urejanje kvalitativnega gradiva. Za interpretacijo rezultatov, mnenje v 

obliki zaključka in tematski prikaz kvalitativne raziskave je rezerviran tretji del empiričnega 

dela. Tako oblikovana struktura nam je omogočila kakovostno interpretacijo dobljenih 

rezultatov in sestavo zaključka. Diplomsko nalogo zaključujemo z viri in literaturo ter   

prilogami. 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Stres 

Beseda stres se je v angleškem jeziku začela uporabljati v 17. stoletju. Z njo so opisovali 

razne težave, nadloge, muke in pritiske (Spielberger 1985), v fiziki pa je najprej predstavljal 

mehanski napor (Newhouse 2000). V 18. in 19. stoletju so z njo definirali sile, ki delujejo na 

stvari ali ljudi z močnim vplivom in s pritiskom. Že takrat so torej menili, da zunanja sila v 

predmetu ustvarja napetost. Ker predmet skuša ohraniti svojo nedotakljivost, se posledično 

upira moči te sile (Spielberger 1985). Danes za zunanjo silo uporabljamo besedo obremenitev 
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oziroma silo, ki deluje na neko točno določeno površino (Starc 2007). Za notranjo silo je 

prikladna beseda stres, medtem ko beseda raztezanje predstavlja napetost. Posledično zato 

danes stres obravnavamo kot zunanji dražljaj (Černigoj Sadar 2002) in predstavlja »odziv 

organizma na vsak stresogeni dejavnik. Pri tem je odziv biološki in zajame celotno telo, ne 

samo duše« (Starc 2007, 23). Tudi na področju medicine so se s tematiko stresa začeli 

ukvarjati v 19. stoletju, ko je britanski zdravnik William Osler izenačil stres s težaškim delom 

in z vznemirjenostjo in pri tem uporabil tudi besedne zveze iz fizike, ki jih je prenesel v okvir 

človeškega vedenja in prilagajanja (Spielberger 1985). Na začetku tridesetih let 20. stoletja je 

z raziskovalnim delom na področju stresa začel Valter Cannon (Starc 2007), ki je potrdil 

povezavo med zunanjimi dejavniki, ki povzročajo trajne bolezni in ne samo kratkotrajno 

nelagodje (Černigoj Sadar 2002). Ob tem je ugotovil, da so ljudje naravno usmerjeni k 

upiranju negativnim zunanjim dejavnikom (Černigoj Sadar 2002), hkrati pa je predstavil tudi 

nagonski »odziv spopad – ali – umik« (Starc 2007, 27), poimenovan tudi kot »refleks boj – 

beg« (Černigoj Sadar 2002, 83). Ob tem osrednje živčevje skozi regulacijo notranjega okolja 

na odzive zunanjih vplivov omogoča telesu optimalno delovanje in njegovo stabilnost 

(Černigoj Sadar 2002). Možgani si tako sami poiščejo odgovor, ki omogoča ravnotežje v 

telesu, ali pa z odgovorom poskrbi za spremembo v zunanjem okolju. Tako pride zaradi 

posledic nevarnosti do odziva telesa, bodisi za umik ali spopad (Černigoj Sadar 2002; Starc 

2007; Kocjan Pajk 2014). V psihologijo je pojem stres leta 1930 uvedel Hans Selye (Treven 

2005; Starc 2007), ki ga je označil kot odziv organizma na pritisk (Selye 1956). Na osnovi 

Cannovih ugotovitev je pripravil tristopenjski model in z njim pojasnil odziv posameznika na 

zunanji obremenjujoč položaj (Černigoj Sadar 2002; Starc 2007). Selye je ob iskanju 

spolnega hormona po naključju odkril, da zaradi škodljivih dražljajev nastanejo na tkivu 

poškodbe (Treven 2005; Starc 2007). Prav tako je ugotovil, da se v ljudeh vzpostavi notranji 

mehanizem, ki se bori proti škodljivim dejavnikom (Starc 2007). Označi ga kot »specifičen 

odgovor telesa na nespecifične vzroke« (Starc 2007, 26). 

 

Stres in njegovi dražljaji negativno vplivajo na osebno ravnotežje posameznika. Le s 

prilagoditvijo organizma na te nove dražljaje se poskuša telo posameznika prilagoditi novim 

okoliščinam. Zato se mora posameznik odzvati na napore, kar se kaže skozi odzive njegove 

duševnosti na telo. Nekaj teh odzivov lahko predstavlja utrujenost, jezo ali razočaranje. Pri 

tem je pomembno dejstvo, da ti odzivi pomagajo pri uravnavanju napetosti v organizmu. Ta 

proces je poimenoval prilagoditev (Graf 2.1), ki je sestavljena iz treh faz. Prvo fazo 

predstavlja alarm oziroma odziv telesa na pojavnost stresorjev. V drugi fazi prihaja do odpora 
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oziroma prilagoditve, ki se odraža kot odziv organizma. Ob nadaljnjem delovanju stresorja pa 

nastopi izčrpanost kot tretja faza, saj je človeški prilagoditveni mehanizem odpovedal 

(Youngs 2001; Černigoj Sadar 2002; Schmidt 2003; Treven 2005; Starc 2007). Prav ta 

njegova postavljena interpretacija stresa je omogočila besedi pot v vsakodnevno življenje in 

njeno razlago, saj so jo kmalu prevzeli številni psihologi in znanstveniki družboslovnih 

znanosti (Kralj et al. 2011). 

 

Graf 2.1: Faze prilagoditve 

 

Vir: Prirejeno po Rakovec Felser (2002, 54); Cox (1978); povzeto po Žibert et al. (2008, 9); 

Kocjan Pajk (2014, 6). 

Obstaja številna strokovna literatura, v kateri so opisane in predstavljene definicije stresa. 

Najpogosteje pravi, da stres predstavlja obremenitev organizma, ki je lahko tako telesna kot 

psihološka, nastaja pa kot posledica prilagoditve organizma na dražljaje v okolju (Statt 1990; 

Tomori 1990; Fontana in Abouserie 1993). Stres lahko opišemo tudi kot dogajanja v ljudeh, 

ki ga sprožijo spremembe, katerih namen je zmotiti notranje ravnotežje in aktivirati njihovo 

prilagoditev. Zaradi celostnega odzivanja ljudi na stres je prav to odigralo osrednjo vlogo pri 

pojmovanju stresa kot fenomena (Spielberg 1985; Selič 1999). Stres je odziv posameznika in 

predstavlja posameznikov notranji odgovor na zunanje dogodke, ki vplivajo nanj. Ker ljudje 

različno sprejemajo, zaznavajo in se odzovejo ob stresnih dogodkih, je stres z dejavniki 

različen in ni za vse ljudi enako težak in rešljiv. Pomembno vlogo pri tem igra posameznikova 

osebnost, njegove življenjske izkušnje, okoliščine, v katerih se stres pojavi, in okolje, v 

katerem posameznik živi. Prav tako je zelo pomembna sposobnost in energijska opremljenost 

posameznika, njegova življenjska naravnanost in trdnost ter kakovost medosebnih odnosov, ki 

ga obdajajo skozi življenje (Šfiligoj 1999; Stritih in Možina 2000). Temu se pridružuje tudi 

Starc, ki pravi, da stres predstavlja »del življenja in je koristen, saj omogoča prilagajanje 
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človeka na okolje, nove situacije, spodbuja spopadanje s problemi, reševanje težav, 

delovanje, kreativnost in dinamičnost« (Starc 2007, 30). Skozi prilagajanje telesa okolju, ki je 

zaznamovano s spremembami, stres razumeta tudi Looker in Gregsonova, ki pri tem 

ugotavljata, da prihaja do konflikta med razumevanjem oziroma dojemanjem zahtev na eni 

strani in sposobnostjo za obvladovanje le-teh na drugi strani. Prav to razmerje pa predstavlja 

ključen vpliv na doživljanje stresa (Looker in Gregson 1993). Tudi Kezele predstavi stres kot 

odziv na okoliščine, ki nas obdajajo. Pri tem okoliščine v posamezniku ustvarjajo psihične in 

fizične zahteve, ki izzovejo čustvene odzive. Posledice so lahko tako pozitivne kot negativne. 

Pozitivne običajno pri tem ne beležijo večje pozornosti, medtem ko je popolnoma drugače z 

negativnimi, ki so deležne vedno večje pozornosti. Sodobna medicina navaja, da je v svetu 

več kot 80 % bolezni psihosomatskega izvora, ki so posledica stresa (Kezele 1995). Naloga 

ogroženosti je, da ustvarja stres, ki posameznika aktivira v obrambni položaj, položaj umika 

ali napada. V tem primeru je njegov izvor posledica naravne reakcije, ki nam ni škodljiva. 

Aktivira se pripravljenost telesa, da lahko v hipu odreagira. To nam omogoča večjo pozornost 

in pripravljenost, hitrejše razmišljanje in hiter odziv. Ko nevarnost mine, se telo uravnoteži in 

deluje normalno naprej. V zgodovini je stres omogočal človeku preživetje, danes pa je naše 

življenje zaradi hitrosti ritma in pogojev življenja popolnoma drugačno od življenja, ki so ga 

živeli naši predniki. Posledično telo danes sprejema stres kot nevarnost, ki je večinoma 

psihološke in ne več toliko fizične narave, kar je vzrok, da stres dejansko postaja težava 

(Meško 2011). Zanimivo je tudi, da so odzivi v telesu na dražljaje enaki kot v preteklosti, 

razlika je predvsem v stresnih situacijah, zato telo obsedi in se vede razumno, saj telesne 

fizične aktivnosti niso več nujne oziroma niso potrebne (Starc 2007; Meško 2011). Lahko ga 

pojasnimo tudi skozi tri vidike, pri čemer prvi vidik opozarja, da so reakcije na stres 

individualne, drugi vidik govori o tem, da je stres bolj določen z dojemanjem stresne situacije 

kot pa s samo situacijo in tretji, da je obseg stresa odvisen od individualnih sposobnosti 

posameznika, kako se s stresom sooča (Mikhail 1985). Za Hilla, Lazarusa in Folkmana je 

stres najpogostejša bolezen moderne dobe, saj v življenje posameznika vnaša negativna 

fiziološka stanja in psihološke odzive, ki se pojavijo ob naši zaznavi ogroženosti in kadar 

začutimo, da se z nastajajočimi težavami, izzivi in dogodki ne moremo kosati (Lazarus in 

Folkman 1984; Hill 2001). 

 

Stres je torej telesni, duševni in fizični odziv organizma na obremenitve, vplive in dražljaje 

vseh vrst. Če posameznik v procesu prilagajanja ni uspešen, stres uniči njegov organizem, kar 

se kaže skozi posledice fizične, vedenjske in psihične narave (Božič 2003). Uletova pa 
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poudarja, da ko govorimo o stresu, imamo v mislih zapletene povezave, ki se dotikajo 

posameznikov in najrazličnejših dejavnikov v njihovem fizičnem in socialnem okolju. Te 

lahko kot posledice pri posamezniku povzročajo različne pretrese in celo trajne motenje. 

Zaradi hitrega odziva posameznika na spremembe, ki rušijo njegovo ravnotežje v okolju, ga to 

lahko pripelje do stresnih položajev, ki se kažejo skozi razburjanje, izčrpanost in odpor (Ule 

1993). Kraljeva pa meni, da sam stres ni bolezen, vendar lahko, če je močan in traja dlje časa, 

bistveno poslabša duševno in fizično zdravje posameznika, kar se kaže kot psihična napetost v 

posamezniku in je za organizem nevaren (Kralj 2003). Podobno interpretacijo uporabljata tudi 

Heller in Hindle, ki opozarjata, da stres pri posamezniku vpliva na njegovo telesno in duševno 

počutje in se kaže kot motnja, ki se aktivira, ko od telesa zahtevamo, da dela več, kot zmore v 

danem trenutku (Heller in Hindle 2001). 

 

V Sloveniji raziskave kažejo, da 37,2 % zaposlenih opozarja, da sta njihovo zdravje in varnost 

ogrožena zaradi dela, 44,5 % jih meni, da delo negativno vpliva na njihovo zdravje in 37,7 %, 

da je stres na delu glavni vzrok težav pri delu (Trbanc 2007; Evropska agencija za varnost in 

zdravje na delu 2009). Prav tako je stresna služba v razvitem svetu eden največjih in 

najpomembnejših povzročiteljev stresa. Kar 64 % delodajalcev je prepričanih, da je pretiran 

stres dejavnik, ki najbolj ogroža zdravje zaposlenih (Powell 1999). Stres prizadene 

posameznika, posameznik pa posledično povzroča stres drugim v okolici. Podatek, ki ga 

navaja ameriško združenje družinskih zdravnikov, je alarmanten, saj ugotavljajo, da je 

približno dve tretjini vseh obiskov v zdravstvenih ambulantah zelo tesno povezanih s stresom 

(Youngs 2001). V Združenih državah Amerike gospodarski sektor ocenjuje, da je letno za več 

kot 150 milijard dolarjev izpada zaradi posledic delovanja stresa, v Veliki Britaniji pa 

ocenjujejo, da je kar 60 % odsotnosti z dela zaradi motenj, ki so prepoznane kot posledice 

stresa (Heller in Hindle 2001). 

 

Trend, ki je danes v ospredju in je aktualen, je narediti čim več s čim manj zaposlenimi. Zato 

je delo vedno bolj obremenjeno, intenzivno in zapleteno (Ihan in Simončič Vidrih 2005). Za 

večino ljudi stres predstavlja stisko, ki jih sili v hitrejše ukrepanje in razmišljanje kot 

običajno. Povzroča ga človeška reakcija na vzrok, ki ga imenujemo stresor. Predstavlja tako 

telesno kot duševno reakcijo na spremembo. Če se spremembi prilagodimo, stresa skorajda ne 

občutimo, a težava nastane, v kolikor se spremembi ne znamo oziroma ne zmoremo 

prilagoditi. V tem primeru stres ne popušča, dokler nam popolnoma ne uniči duševnega in 

telesnega zdravja (Tyrer 1987). Stres ne prizanaša nikomur in v nobenem primeru. Vsak ga je 
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v življenju deležen tako ali drugače. Na nekatere vpliva močneje, spet drugi imajo prag 

zaznavanja zelo visok in ga zato ne občutijo tako obremenjujoče. Pa vendar, če ga ne 

prepoznamo dovolj zgodaj, lahko na dolgi rok zlomi vsakega izmed nas. 

 

2.1.1 Vrste stresa 

V življenju je nujno potrebno uravnavanje razmerja med zunanjimi okolijskimi izzivi na eni 

in z našo usposobljenostjo za njihovo obvladovanje na drugi strani. Gre za prisotnost dveh 

različnih ravni stresa, ki imata vsak svojo funkcijo in namen (Schmidt 2003). Vedeti je 

potrebno, da kratkotrajne ali dolgotrajne izpostavljenosti stresnim situacijam, ki se ne nehajo, 

predstavljajo vzrok za številna obolenja. Govorimo o negativnem stresu, ki ga posameznik 

občuti, ko doživi na delu preveliko obremenitev in za delo potrebuje preveč časa. To se 

odraža preko psihičnih pritiskov in šokov. Telo odreagira s signali bolečine, kot so glavobol 

in pritisk v prsih, ki se povečuje, napetost z znojenjem in bolečine v želodcu. Psihično počutje 

posameznika postane nemirno, je žalosten in razdražljiv, prestrašen in zelo težko ostaja zbran. 

Pravo nasprotje je, kadar stvari opravljamo z navdušenjem, ko smo motivirani, ko dajemo vse 

od sebe in vemo, da je naše delo cenjeno. Takrat pravimo, da smo pod oblastjo pozitivnega 

stresa. To doživljamo kot pomemben občutek, da osebno rastemo. Posameznik, ki je pod 

vplivom pozitivnega stresa, je nasmejan in živahnejši, zelo motiviran in umirjen, prijazen, 

ljubezniv in ustvarjalen. Že na daleč izžareva tudi veliko mero samozavesti ter odločnosti 

(Božič 2003). 

 

Graf 2.2: Pozitivni in negativni stres 

 

Vir: George in Jones (1996, 258); povzeto po Kovač (2009, 15). 
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To ponazarja graf 2.2, kjer je stres na začetku pozitivna komponenta, ki posameznika motivira 

za čim kvalitetnejše in intenzivnejše delo do točke, ko se prelomi ter prevesi v negativno 

komponento (George in Jones 1996). 

 

Poznamo tudi družbeni stres. Sestavljata ga osebni stres, ki ga najlažje razpoznamo z 

zadržanostjo oziroma z nazadovanjem splošnega obnašanja, posamezniku povzroča izgubo 

nadzora in sposobnost, da bi deloval na razumni ravni, ter organizacijski stres, ki vpliva na 

splošno moralo organizacije in se odraža skozi finančne in kadrovske težave. Rezultati se 

kažejo v večji odsotnosti z dela in s fluktuacijo zaposlenih, s slabimi odnosi med zaposlenimi 

in delodajalci, z zniževanjem varnosti pri delu in s slabim nadzorom kakovosti ter z drugimi 

podobnimi znaki. Vzroke za to je treba iskati v nejasnosti opisanih del in nalog, v 

pomanjkanju komunikacije in slabih delovnih razmerah, čezmernih bolezenskih pojavih in 

odsotnostjo z dela (Heller in Hindle 2001). Vzrok, da prihaja do umetnega oziroma 

škodljivega stresa, je treba iskati v življenjskem slogu posameznikov in urejenosti družbe, ki 

nam vedno znova postavlja vse višje zahteve. Še izrazitejši je, kadar so zahteve višje od naših 

sposobnosti. Posameznik je takrat v nenehni napetosti in skrbi. Prevzame ga občutek 

nesposobnosti, ki onemogoča uravnoteženost življenja med zahtevami na eni strani in 

zadovoljstvom, ki mu ga nudi kvalitetno opravljeno delo in navdušenje nad čudovitimi 

stvarmi, za katere je vredno živeti, na drugi strani. Podoživljanje prijetnega stresa je najboljša 

obramba pri umetnem stresu (Božič 2003; Schmidt 2003). Ko stresne obremenitve ne 

popuščajo, ampak so konstantne ali se celo povečujejo, se pojavi kumulativni stres. Takrat 

telo slabi in se vedno težje upira nadaljnjim obremenitvam. Neobčutljivost in težje zaznavanje 

učinkov nadaljnjega stresa s strani posameznika je njegova glavna značilnost. Ujame se v 

začaran krog, iz katerega ne najde izhoda. Kot posledico opazimo telesno in fizično 

propadanje posameznika (Kezele 1995; Meško 2011). Hrup in pomanjkanje kisika, 

vzburjenost živčnega sistema ter vse, kar vpliva na naše telo, predstavlja fiziološki stres, 

medtem ko prekinitev čustvene zveze in menjava službe ter psihično nasilje predstavljajo 

vzroke za psihični stres (Newhouse 2000). Značilnosti mentalnega stresa nastopijo pred 

javnimi nastopi in zagovori ter izpiti, ob gledanju tekem in pomanjkanju časa, denarja, skrbi 

za bližnjega in ob adrenalinskih športih ter avanturah. Mentalni stres torej označuje »stanja, 

okoliščine, ki jih oseba oceni kot problem, izziv, zahtevo, na kar se je potrebno odzvati« 

(Starc, 2007, 67). Tudi eksogeni stres deluje od zunaj. Njegovi najbolj razširjeni dejavniki, ki 

vplivajo nanj, so tesno povezani s službo in delovnim časom ter potjo na delo in z dela 

domov. Te dejavnike je nujno potrebno sprejeti, nevšečnosti, povezane z njimi, pa čim bolj 
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omejiti (Newhouse 2000). Nasprotje predstavlja endogeni stres, ki deluje od znotraj. Pri njem 

nastajajo stresne situacije, ki si jih posameznik ustvari sam, vendar ga lahko laže preprečimo. 

Bistveno je, da si ne ustvarjamo takšnih situacij, ampak se jim izogibamo (Newhouse 2000). 

Koristnemu stresu, ki je sestavljen iz dveh različnih skrajnosti, pravimo tudi naravni stres. 

Prvo skrajnost predstavlja stres, ki nastaja kot posledica občutka ogroženosti in ima glavno 

nalogo vzpostavitve obrambe, napada ali pobega oziroma naravne reakcije, ki telesu ni 

škodljiva. Takoj po končani nevarnosti se nato telo samo uravnoteži in začne z normalnim 

delovanjem naprej. Značilnost druge skrajnosti pa predstavlja stres, ki nastaja iz občutka 

ugodja, je prijeten, prijazen in zaželen. O njem govorimo, ko sposobnosti za obvladovanje 

presegajo zahteve. Takrat v nas prevladuje občutek, da smo kos vsem izzivom in tudi naša 

želja po soočenju z njimi je takrat velika. Ustvari se neravnovesje, ki je prijetno, navdaja nas s 

samozavestjo, ki nam daje občutek, da držimo vse v svojih rokah in ugodno vpliva na našo 

telesno in duševno sposobnost, ustvarjalnost in produktivnost. Na zunaj se to opazi kot 

zanesljivost in motiviranost, družabnost in ljubeznivost, umirjenost in odločnost, 

samozavestnost, marljivost, živahnost ter nasmejanost (Božič 2003; Schmidt 2003). 

 

Osebnost posameznika se izoblikuje v zgodnjem otroštvu in nas nato spremlja skozi življenje. 

Ta pot prinaša prtljago, ki se kopiči, če je sproti ne odlagamo in prečistimo. Tudi v življenju 

je tako. Vsakodnevno se srečujemo s težavami, ki jih moramo razreševati. Če nam to uspeva 

in dokler nam uspeva, življenje teče svojo pot in mi zadovoljno z njim naprej. Smo veseli, 

srečni in zadovoljni, ker obvladujemo svoje življenje in uživamo. Pozitivno se odziva tudi 

okolica in osebe v naši bližini. A kljub zavedanju, da je vse v redu, se ta slika lahko v trenutku 

spremeni in znajdemo se pred zidom, ki ga ne upamo preplezati ali obiti. Vsi napori, ki jih 

vlagamo za razrešitev težave, postanejo neuspešni. Včasih majhne težave, ki smo jih z lahkoto 

premagali, postanejo nepremagljive. Posledično začnemo dvomiti o sebi in črv nas začne 

razjedati od znotraj, zato smo nezadovoljni, razočarani in sami sebi odveč. Podobno je 

zagrenjena tudi okolica, saj postanemo svoje nasprotje, ki ga naši bližnji ne poznajo, zato ne 

prihaja do prave pomoči, težave pa se poglabljajo, kopičijo in uničujejo. 

 

2.1.2 Viri stresa 

Stres je resničnost našega vsakdanjega življenja, ki nastaja v glavah posameznika. Obstajajo 

okoliščine, ki so popolnoma neodvisne od naših presoj in jih zato opredeljujemo kot 

objektivni vzrok stresa. Mednje uvrščamo okoliščine, ki so plod odnosov med ljudmi, zlasti v 
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domačem in delovnem okolju. Vire stresa lahko poimenujemo tudi stresorji, ki posamezniku 

predstavljajo zahtevo, obremenitev ali odziv. Stresorji so dogodki, ki jih zaznamo kot 

ogrožajoče in škodljive, povzročijo pa napetost v posamezniku (Looker in Gregson 1993). 

 

Da je neka stvar za posameznika stresna, govorimo, ko so izpolnjeni trije pogoji. Pripetiti se 

nam mora dogodek, ki mora biti za nas nekaj pomembnega in vsebovati mora za nas neugodni 

razplet. Le tako lahko posameznik doživlja svojo nesposobnost, ker meni, da je zanj položaj 

neobvladljiv (Ihan in Simonič Vidrih 2005). Za povzročitelje stresa štejejo dražljaji, ki nas 

pripeljejo v stresno reakcijo. Ti so različni, vendar ustvarjajo skoraj vedno enak odziv pri 

posameznikih (Luban Plozza in Pozzi 1994). Spilberger pojasnjuje stresorje kot splet 

dogodkov, ki so fizično ali psihično škodljivi in nevarni (Spilberger 1985). Mednje uvrščamo 

vse fizične, kemične, družbene in psihične dejavnike, ki lahko ogrozijo našo telesno in 

psihično stabilnost, njihova naloga pa je, da privedejo do reakcije, ki je za posameznika ali 

skupino ljudi stresna (Luban Plozza in Pozzi 1994). Če stresorje razvrščamo glede na vzrok 

(Tabela 2.1), jih lahko razdelimo v skupino vzrokov iz domačega in širšega okolja ter v 

skupino, ki jo imenujemo prelomnice v življenju (Šarotar Žižek in Treven 2010). V dejavnike 

širšega okolja spadajo dejavniki okolja s trajnimi dražljaji, kot so naravne nesreče, prehod iz 

osnovne v srednjo šolo in vstop na fakulteto, izbira poklica in zaposlitev, selitev in bivalne 

razmere, materinstvo in vpliv medijev (Battison 1999). 

 

Tabela 2.1: Stresnost življenjskih dogodkov 

 

Vir: Holmes in Rahe (1967); povzeto po Treven (2005, 31); Kocjan Pajk (2014, 12). 

Stresorji predstavljajo tudi različne situacije, ki so lahko namišljene ali pa predstavljajo 

možne grožnje (Ihan 2004). Smrt partnerja in ločitev, poškodbe otrok in nezaželena 

nosečnost, upokojitev ter vsakodnevni napori, ki jih prinaša življenje, predstavljajo dogodke, 

ki povzročajo stres. V to skupino spadajo tudi manjša vznemirjenja, ki so v življenju toliko 
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bolj prisotna (Treven 2005).  

 

Stresorje lahko razdelimo tudi v skupino nepredvidljivih dogodkov, ki se pripetijo skupinam 

ljudi hkrati. Nanje imajo močan vpliv in zahtevajo veliko moči za obvladovanje. Pravimo jim 

tudi kataklizmični stresorji, kamor uvrščamo naravne ali tehnološke katastrofe. Potem so tukaj 

stresorji, ki delujejo na posameznika in jih je zelo težko predvideti ali napovedati. Zahtevajo 

veliko tvornega delovanja za obvladovanje in imajo pogosto hujše posledice kot kataklizmični 

stresorji. Imenujemo jih tudi osebni stresorji. Potem so tukaj še na videz zelo majhni in 

zanemarljivi, a stalno prisotni stresorji, ki povzročajo kronično vznemirjenje ali negativni 

stres. Tej skupini pravimo stresorji ozadja (Selič 1999). Lahko pa jih razvrstimo (Tabela 2.2) 

tudi na osnovi odpravljanja oziroma nadzorovanja vzrokov stresa. 

 

Tabela 2.2: Razvrstitev stresorjev 

 

Vir: Stranks (2005, 21); povzeto po Kocjan Pajk (2014, 17). 

Ob negativnih pa ima stres tudi pozitivne učinke, saj spodbuja različne, hkrati pa tudi nove 

načine spoprijemanja z določeno situacijo. Vse to omogoča in spodbuja osebnostno rast, s 

pomočjo katere posameznik dozori v odraslo in odgovorno osebnost. Ob tem ne smemo 

pozabiti, da je stres lahko tudi alarmni sistem, ki opozarja pred nevarnostjo. Ali bo stres na 

posameznika vplival pozitivno oziroma negativno, pa je odvisno predvsem od vsakega 

posameznika in številnih stresnih dejavnikov, saj le-ti nimajo enakih učinkov na vse (Cohen 

1985; Aldwin 1994). 

 

V življenju je virov stresa prav toliko, kolikor je težav, s katerimi se soočamo. Nekateri viri so 

močnejši, spet drugi blažji, a vsem je skupno, da najedajo naše zdravje, zato jim je treba 

posvetiti pozornost in jih v največji možni meri izločiti iz našega življenja oziroma več storiti 

na ozaveščanju, kako se z njimi soočati in jih nevtralizirati, tako da je njihovo delovanje čim 

manj prisotno v našem življenju. 
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2.1.3 Simptomi stresa 

Če želimo obvladovati stres, ga je treba najprej spoznati in ugotoviti, kaj ga povzroča in 

kakšni so simptomi, na katere moramo biti pozorni. Velikokrat je žal tako, da so prvi znaki 

stresa našim očem neopazni, kar pomeni, da se z njim začnemo spopadati, ko za nas ta že 

predstavlja težavo (Looker in Gregson 1993). Zmogljivost posameznika je odvisna od 

pričakovanj oziroma zahtev ter njegovega počutja oziroma reakcije ob stopnjevanju teh (Graf 

2.3). 

 

Graf 2.3: Stres in zmogljivost 

 

Vir: Looker in Gregson (1993, 85), povzeto po Košmrlj (2004, 18). 

Že v nekaj minutah po stresnem dogodku se razvijejo simptomi reakcije na stres, ki lahko 

trajajo od nekaj ur do nekaj dni. Začetno stanje opažamo kot osuplost posameznika oziroma 

njegovo zbeganost. Prisotna je njegova zmanjšana pozornost, lahko tudi zmedenost. Prizadeti 

ima občutek, kot da ni popolnoma pri zavesti in kot da ne dojema v celoti, kaj se dogaja okoli 

njega. Njegovo stanje vzdraženosti ga pripravlja na boj ali beg. Lahko sledi umik iz stresnih 

okoliščin in huda vznemirjenost, ki lahko posameznika za krajši čas tudi ohromi (Dernovšek, 

Gorenc in Jeriček Klanjšček 2006). Zaradi prikritega delovanja stresorjev smo toliko bolj 

izpostavljeni negativnim posledicam, ki nam jih stres prinaša. Če govorimo o skrajnih 

primerih, lahko stres povzroči tudi smrt. Prav zaradi tega je pomembno, da se naučimo 

prepoznavati simptome stresa, ki se velikokrat manifestirajo skozi vrsto sumljivih znamenj 

hkrati (Looker in Gregson 1993). Značilna telesna znamenja stresa (Slika 2.1), ki so opazna 

pri ljudeh, so pretirano hujšanje ali prenajedanje, neredno spanje ali težave z dihanjem. Pri 

nekaterih so v ospredju duševne stiske, zaradi katerih so vase zaprti in pobiti, zanemarjajo 
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družino, zaostajajo za pričakovanji pri delu in nenehno nihajo v razpoloženju ter vedenju 

(Battison 1999). 

 

Slika 2.1: Simptomi stresa 

 

Vir: Dernovšek, Gorenc in Jeriček Klanjšček (2006, 10). 

Simptomi stresa posamezniku pomenijo opozorilo, da mora nekaj storiti za zmanjšanje 

negativnih zunanjih ali notranjih vplivov. Da pridobi nadzor nad lastnim življenjem nazaj, 

zahteva od človeka veliko mero dejavnosti in angažiranja (Teržan 2002). Med škodljiva 

znamenja psihičnega stresa uvrščamo zaskrbljenost in občutek vznemirjenosti, pobitost in 

občutek nemoči, obupanost, jokavost, vzkipljivost in razdraženost, nepotrpežljivost, 

agresivnost z jezo, nataknjenost, zlovoljnost in zdolgočasenost, nezadovoljstvo, občutek 

krivde, odrinjenosti in pretirano občutljivost, nezadostnost, pomanjkanje varnosti in 

pozornosti, pomanjkanje zanimanja za zdravje in prehrano, spolnost in urejeno zunanjost, 

nezanimanje za ljudi in pomanjkanje samospoštovanja, naglica in lotevanje več stvari hkrati, 

nedokončane naloge in lotevanje vedno novih, pomanjkanje jasnega mišljenja in težave s 

koncentracijo, raztresenost in pozabljivost, pomanjkanje ustvarjalnosti, omahljivost in 

občutek preobremenjenosti, neuspešnost in neučinkovitost, pretirano kritičnost in togost 

(Looker in Gregson 1993). 

 

Na čustvenem področju se simptomi stresa pri posamezniku manifestirajo tudi kot nizka 

sposobnost koncentracije in težave s pomnjenjem, pretirana čustvenost in občutek krivde, 

agresija, brezbrižnost, žalost in depresija (Mihalič 2006). Izražajo se tudi kot pomanjkanje 



Bezjak, Milan. 2015. Stres na delovnem mestu prometnika na železnici. Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

14 

energije, psihična in fizična utrujenost, zaskrbljenost, anksioznost, napetost in živčnost, težave 

s koncentracijo in razdražljivost, zmanjšana produktivnost ter kakovost dela (Braham 1994; 

Luban Plozza in Pozzi 1994; Černelič Bizjak 1999; Powell 1999). V skupino škodljivih 

telesnih simptomov stresa (Tabela 2.3) uvrščamo pospešeno bitje srca, plitvo dihanje in suha 

usta, zasoplost, cmok v grlu, želodčne krče, bruhanje in prebavne motnje, škripanje z zobmi in 

zategnjenost mišic, povešenost ramen, hiperaktivnost in nemir, stiskanje pesti, zapeko ali 

drisko in vetrove, grizenje nohtov in bobnanje s prsti, prestopanje in tresoče dlani, vročinske 

valove, potne in mrzle dlani ter stopala, pretirano ješčost ali izgubo teka, pretirano kajenje in 

povečano uživanje alkohola, nespečnost ter izgubo potrebe po spolnosti (Looker in Gregson 

1993). V to skupino sodijo tudi utrujenost, glavoboli, slabost, prebavne motnje in težave s 

spanjem (Mihalič, 2006). 

Tabela 2.3: Odzivnost na stres 

 

Vir: Stranks (2005, 42), povzeto po Kocjan Pajk (2014, 30). 

S simptomi, ki jih vsak od nas razume po svoje, nas stres opozarja, da je porušeno naše 

notranje ravnovesje. Nekdo je nanje pozoren, dovzeten in poskrbi, da z njimi zaživi, se z njimi 

sooča, jih predela in jih postopno odpravi. Težava nastopi pri tistih, ki simptomov ne opazijo 

in jih počasi, a vztrajno uničujejo. Ker nič ne naredijo, da bi jih izločili, se lahko znajdejo v 

začaranem krogu, iz katerega ne najdejo izhoda, v skrajnem primeru se lahko konča tudi 

tragično. 
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2.2 Psihosocialna tveganja na delovnem mestu 

2.2.1 Stres na delovnem mestu 

Na delovnem mestu povzročajo stres naslednji temeljni dejavniki: nerealni cilji in preveliko 

število delovnih nalog v prekratkem obdobju, visoka stopnja zahtevnosti del in previsoka 

pričakovanja delodajalca, pogosto spreminjanje dela in uvajanje novih tehnologij, previsoke 

zahteve do sebe in organizacijske spremembe, nerazumevanje s sodelavci, nadrejenimi, 

visoka tekmovalna klima, menjava delovnega mesta in neustrezni delovni prostori (Mihalič 

2006). Ob vstopu v delovno okolje imamo pričakovanja, ki se kažejo skozi delovno mesto, ki 

ga imamo. V veliki meri so vezana na napredovanje, plačo in varnost zaposlitve. Če se ta 

pričakovanja ne uresničijo, lahko zaposleni izgubijo občutek vrednosti, pripadnosti in 

samospoštovanja. Majhne težave postajajo vedno večje, so dnevno prisotne in zato neprijetne. 

To so lahko že zametki stresa na delovnem mestu (Černigoj Sadar 2002). Prav zaradi tega ima 

posameznikovo videnje, prepričanje in pristop k težavi pomembno vlogo pri stopnji stresa, ki 

smo mu izpostavljeni na delu. Na nekatere odločilno vpliva že zmerna doza stresa, spet drugi   

lahko kljubujejo močnemu stresu brez negativnih posledic. Če k temu dodamo še poklic, ki ga 

posameznik opravlja, dokaj hitro ugotovimo, da so nekateri poklici bolj stresni kot drugi. 

Tako je delo medicinske sestre ali kirurga veliko bolj stresno kot delo knjižničarke (Pettinger 

2002). Dejstvo je tudi, da je dobro počutje, jasnost opredeljenih del in nalog ter meja osebne 

odgovornosti, kjer se začnejo in končajo pristojnosti, predpogoj za manj konfliktov in 

negotovosti. Če se zavedamo, da boljše kot je počutje na delu, večja je učinkovitost, boljša 

kot je klima, manj je konfliktov ter nezadovoljstva, s tem pa tudi manj škodljivega stresa, ki 

povzroča škodo, smo že veliko naredili. Za delavce je najhujši stresni dejavnik strah, da bodo 

izgubili službo, na takšen ali drugačni način pa se z njim srečujemo vsi, ki smo zaposleni 

(Ihan in Simončič Vidrih 2005). 

 

Ker je delo v svetu vedno bolj izpostavljeno globalni ekonomiji in novim tehnologijam, ga 

moramo obravnavati kot enega najpomembnejših vzrokov za stres na delovnem mestu. Prav 

tako je treba poudariti, da se zelo spreminja družbeno okolje, v katerem živimo, ki s svojimi 

demografskimi dejavniki prinese veliko mero stresa v naše življenje. Bolj kot smo se sposobni 

prilagajati tem spremembam v delovnem okolju, manj smo dovzetni za stres in obratno. Torej 

stres na delovnem mestu predstavlja situacijo, ko dejavniki, ki so povezani z delom, vplivajo 

na delavca oziroma njegov organizem v takšni meri, da poruši njegovo fizično in psihično 
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stanje, kar pomeni, da se poruši njegovo ustaljeno delo (Sutherland in Cooper 2000). Čeprav 

stres ni bolezen, lahko močno vpliva na duševno ali telesno zdravje, če je dolgotrajen in 

močan. Vsak izmed nas ima določeno raven, ki omogoča, da smo bolj storilni, kar ustvarja 

zadovoljstvo ob izpolnitvi začrtanih ciljev. Težava nastane, ko zahteve in pritiski postanejo 

prevelik zalogaj za delavca. Takrat stres negativno vpliva na ljudi, kar je slabo za delavce in 

njihovo delovno organizacijo (Kavšek in Klemenčič 2009). 

 

Kot glavni vzrok za porast težav v duševnem zdravju je pri srednji generaciji prav v 

preobremenjenosti na delu, ki zaradi zagotavljanja socialne varnosti vpliva na duševno stanje 

zaposlenih. V novih okoliščinah večina zaposlenih dela več kot v preteklosti. Vzrok za to 

najdemo v ohranjanju nekega zadovoljivega standarda in zaradi strahu pred revščino. To se 

nato kaže v izčrpanosti in obolelosti zaposlenih, ki so fizične in tudi psihične narave. Za 

Slovence pa lahko rečemo, da se uvrščamo med najbolj obolele narode v Evropi (Podgornik 

2014). 

 

Po znanih podatkih o dojemanju stresa na delovnem mestu so zaposleni v Sloveniji v samem 

vrhu Evropske unije. 45,6 % zaposlenih pri nas meni, da je njihovo zdravje ogroženo zaradi 

dela. Za najpogostejši razlog je označen stres s 37,7 %, kar je drugi največji odstotek, takoj za 

Grčijo. Da je tako, gre velik del krivde pripisati gospodarski krizi in globalizaciji, ki dnevno 

prinašata velike spremembe v obliki pritiskov in prekomernih zahtev na delu, negotovosti 

zaposlitve, slabem nadzoru in podpori pri delu (Lužar Šajt 2011). 

 

Tudi zahtevna služba in malo nadzora nad tem, kaj se tam dogaja, je lahko smrtonosna 

kombinacija, pravijo raziskovalci iz Velike Britanije, ki so analizirali 13 obstoječih študij, ki 

vključujejo skoraj dvesto tisoč posameznikov. Pri tem so ugotovili, da stres na delovnem 

mestu za 23 odstotkov povečuje tveganje za srčni infarkt ali smrt zaradi bolezni srca in ožilja 

(Stres na delovnem mestu pomeni veliko tveganje za bolezni srca 2012). Pomembno je tudi 

dejstvo, da je stres pri delu s strani Mednarodne organizacije dela in Svetovne zdravstvene 

organizacije priznan kot eden izmed pomembnih izzivov v kontekstu zdravja delavcev (ZSSS 

in IRI 2012). 

 

Viri stresa na delovnem mestu predstavljajo vedno večjo težavo za posameznike pa tudi za 

delovno organizacijo (Slika 2.2). 
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Slika 2.2: Viri stresa na delovnem mestu 

 

Vir: Cooper in Marshall (1978), povzeto po Stranks (2005, 23); Kovač (2009, 20); Kocjan 

Pajk (2014, 18). 

Stres je bil do nedavno označen kot posameznikova notranja psihična težava, ki opozarja na 

njegovo šibkost in neuspešnost sočustvovanja. V novem valu raziskovanja, ki se je sprožil v 

devetdesetih letih, je zajeto tudi stanje na delovnih mestih. Ugotovili so, da je stres na 

delovnem mestu sestavljen iz mešanice pritiskov, ki nastajajo v delovnem okolju, in odzivov, 

ki jih posameznik ob tem doživlja. Zaznali so tudi neskladja stresa na delovnih mestih 

(Mesner Andolšek 2002). Delovno mesto je torej pomemben vir stresa. Razlog za to je lahko 

tudi slaba usposobljenost posameznika za delovno mesto in njegova nesposobnost za 

spopadanje s pritiski na delu. Velika količina stresa je zelo škodljiva in ustvarja fizične ter 

psihične motnje med zaposlenimi, prav tako pa vpliva tudi na zmanjšanje družbenega 

prihodka (Bushara in Parvaiz 2011). V vrsto nezaželenih posledic spadajo tudi višji stroški 

organizacij in njihova produktivnost dela, ki je posledično na nižji ravni. Tudi kakovost 

opravljenega dela je slabša, veliko je izostankov z dela, okrnjen je ugled podjetja v javnosti in 

veliko je nezadovoljstvo med zaposlenimi (Heller in Hindle 2001). Ena pogostih posledic 

sprememb, ki v organizaciji nastanejo, je potreba podjetij po prestrukturiranju. Ta prinaša 

stresne dogodke, ki se kažejo kot kratkoročno in dolgoročno poslabšanje zdravstvenega stanja 
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zaposlenih, saj delo in zaposlitev zagotavljata finančno varnost in socialno vključenost, 

občutek koristnosti ter nadzor nad pomembnim delom svojega življenja. Odločilnega pomena 

je torej ustvarjanje ravnotežja pri zahtevah in nadzoru dela ter prizadevanjih posameznika in 

nagrajevanju, saj je v nasprotnem primeru porušeno razmerje, delovno mesto pa bolj stresno, 

kar zagotovo negativno vpliva na fizično in duševno zdravje zaposlenih. Govorimo lahko o 

dokazani povezanosti med položajem, ki ga imamo na delu, in zdravjem, kjer so tisti, ki so na 

nižjih položajih, slabšega zdravja od tistih, ki so na višjih položajih (Marmot in Wilkinson 

2006). 

 

Ameriški strokovnjaki ocenjujejo, da zaradi posledic stresa letno na svetu izgubijo približno 

40 milijonov delovnih ur (Kavšek in Klemenčič 2009). Raziskave sindikalnih organizacij 

razkrivajo, da v veliki večini primerov visoko stopnjo stresa na delovnem mestu povzročajo 

slabi delovni pogoji, premalo avtonomije zaposlenih in negotovost zaposlitve. S tem se je 

odgovornost preusmerila tudi na delodajalca in ne več samo na zaposlenega (Mesner 

Andolšek 2002). Ugotovitve problematike doživljanja stresa pri udeleženih v raziskavi IDO 

Primorske so pokazale, da večina udeleženih, 62,43 %, doživlja srednjo mero stresa pri delu, 

5,17 % udeleženih pa doživlja visoko mero stresa. 55,8 % udeleženih odgovarja, da se 

pogosto zalotijo pri razmišljanju o službenih težavah tudi takrat, ko niso v službi (IDO 

Primorska 2012). Raziskava Eurofounda ugotavlja, da zaradi izboljšanega zdravja, varnosti in 

dobrega počutja zaposlenih produktivnost v nekaterih podjetjih narašča celo za 20 %, večjo 

uspešnost pa podjetje dosega predvsem preko zmanjšanja odsotnosti z dela in večjega 

zadovoljstva zaposlenih (Podjed 2012). 

 

Evropska komisija stres pri delu opredeljuje kot emocionalno, vedenjsko, kognitivno in 

fizično reakcijo na škodljive vire dela, delovnega okolja in delovne organizacije. Gre za 

stanje, za katerega je značilna povišana mera vzburjenja in nelagodja, ki jo pogosto spremljajo 

občutki nezmožnosti soočenja z obremenilno situacijo (Gyllensten in Palmer 2005). Na 

Norveškem ocenjujejo, da stanejo poklicne bolezni 10 % bruto celotnega narodnega 

proizvoda (Heller in Hindle 2001). Zato je pomembno, da se navedena tematika celostno 

obravnava na ravni družbe in da se razvijejo smernice za preprečevanje in zmanjšanje stresa 

(Bushara in Parvaiz 2011). Zanimiva je tudi interpretacija (Slika 2.3) dinamičnega modela 

stresa po Cooperju. 
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Slika 2.3: Dinamični model stresa po Cooperju 

 

Vir: Cooper in Marshall (1976), povzeto po Cox et al. (2000, 44); Kocjan Pajk (2014, 27). 

Vsako delovno mesto je izpostavljeno stresu, ki na posameznika vpliva na različne načine, 

vendar ni vsako enako stresno. Glavno vlogo pri tem igra delovna organizacija, ki mora 

poskrbeti, da so pogoji za delo in odnosi urejeni, da se delavec na delu počuti sproščeno, 

zadovoljno in do neke mere tudi pomembno. Le tako bo delavec dajal od sebe tisto, kar se od 

njega tudi pričakuje. 

 

2.2.2 Izgorevanje na delovnem mestu 

Najpomembnejši vzrok izgorelosti, ki ga prepoznamo po fizičnih, psihičnih in vedenjskih 

spremembah, predstavlja dolgotrajna izpostavljenost stresu na delovnem mestu. Med fizične 

znake prištevamo spremenjene prehranjevalne in spalne navade, nenehno utrujenost, oslabljen 

imunski sistem in pogostejše obolevanje. Znaki psihičnih sprememb se prepoznajo kot 

občutek neuspeha in dvom vase, nemoč in negativnost, izguba motivacije, občutek 

osamljenosti in nezadovoljstvo, medtem ko vedenjske spremembe opažamo kot izogibanje 

stikom z ljudmi in avtodestruktivno vedenje, kamor uvrščamo zlorabo drog in drugih 

škodljivih snovi, izogibanje odgovornostim in delovnim nalogam. V podjetjih se posledice 

izgorelosti kažejo kot povečana stopnja absentizma in večja fluktuacija kadra ter nizka 

delovna zavzetost. Raziskave kažejo, da izgorevanje pripelje do zlorabe alkohola in drog, do 

fizične izčrpanosti in nespečnosti ter do težav v družini in širšem družbenem okolju. V 

Evropski uniji je približno 3–4 odstotke bruto družbenega proizvoda porabljenega za 
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odpravljanje posledic, ki jih povzroča izgorevanje na delovnem mestu (Kralj et al. 2011). Do 

izgorelosti pride zaradi posledic dolgotrajne izpostavljenosti stresu. Veže se na občutja, ki jih 

ljudje izkusijo ob daljši izpostavljenosti čustveno obremenjujočim situacijam. Sestavljena je 

iz čustvene izčrpanosti, razosebljenja in zmanjšanega občutka osebne izpolnitve (Maslach in 

Leiter 2002). Izgoreli delavci so brez energije, so preutrujeni, oslabljeni in zgarani, kar se 

izraža v odnosu s sodelavci in strankami ter z domačimi in drugimi ljudmi, s katerimi so v 

stiku. Značilnosti se kažejo skozi razdražljivost, delavci so brez volje za delo, cinični in 

preobčutljivi. Postajajo vedno bolj nezadovoljni sami s seboj, saj imajo občutek nezmožnosti 

soočenja s situacijo, zaradi čustvene izčrpanosti pa je v njih prisotna namera po zapustitvi 

poklica ali prekinitvi trenutne zaposlitve. Tudi raziskovalci pojasnjujejo, da gre pri 

izgorevanju za proces samoizčrpavanja kot posledice neuspešnega prizadevanja delavca za 

dosežki, ki dvigujejo samovrednotenje in ohranjajo pozitivno samopodobo. Posledično ga 

povezujejo z naprezanjem zaradi doseganja delovnih uspehov. Delavec zato dela, da bi se 

izognil občutkom neuspehu, krivdi in tesnobi. Do izgorelosti prihaja tudi zato, ker   

deloholikov ne nagrajujejo za njihov trud, ki po njihovem prepričanju vodi do nagrade in 

družbenega priznanja. Ker se človek, katerega samopodoba je odvisna od zunanjih potrditev, 

boji, da bo razočaral sebe in druge, se nenehno trudi za priznanje, s tem pa psihično in telesno 

izgoreva. Ko človek izčrpa svoje energetske rezerve do te mere, da se ne zmore več truditi, se 

psihično zlomi (Pšeničny, Osterman in Perat 2005). 

 

Izgorelost torej predstavlja produkt čezmerne izpostavljenosti stresu, ki posameznika izčrpa 

kot celoto, zato zanj predstavlja veliko težavo. Na udaru sta njegova psiha in telo, spremeni pa 

se tudi njegovo vedenje. Če ni pravočasne pomoči, se dokončno poruši notranje ravnotežje, 

kar ima za posledico dolgotrajno odsotnost z delovnega mesta. 

 

2.2.3 Absentizem – izostajanje z delovnega mesta 

Začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov in bolniški dopust sta pojma, ki 

označujeta čas, ko zaposleni ne dela. Vzrok za to predstavlja bolezen, poškodba ali nega 

družinskega člana, kjer naj bi njegova nezmožnost za delo trajala omejen čas. Zdravstveni 

absentizem predstavlja predmet proučevanja, saj z vzroki in s posledicami sega na številna 

področja. Predstavlja tako družbeni kot tudi organizacijski in pravni problem, ki ima velike 

ekonomske posledice za vse prizadete, med katere vključujemo tako delavce in delodajalce 

kot tudi gospodarstvo in področje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako pojav 
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povezuje zdravstveno stanje prebivalstva z ekonomskimi in delovnimi, s socialno-

demografskimi pa tudi s kulturnimi dejavniki. Nanj vplivajo številni dejavniki delovnega in 

socialnega okolja, v manjši meri pa tudi zdravstveno stanje zaposlenih (Vučković 2010). 

 

Številne študije dokazujejo, da (Vučković 2010): 

 se s starostjo absentizem zmanjšuje; 

 so nekadilci manj odsotni kot kadilci; 

 so moški manjkrat odsotni kot ženske, ki pa so zato v povprečju odsotne krajši čas kot 

moški; 

 so več odsotni ljudje, ki niso zadovoljni s svojim delom; 

 je pri telesno aktivnih manj absentizma; 

 se zveča odsotnost v času manjše brezposelnosti in 

 je stopnja absentizma močno odvisna od odnosa do tega pojava v določenem okolju. 

 

Za zmanjšanje stopnje absentizma je najpogostejši ukrep, ki povečuje varnost in zdravje pri 

delu ter odgovornost delodajalcev, da zagotovi ustrezno in zdravju prijazno delovno okolje ter 

poskrbi za dvig motivacije in stimulacija zaposlenih. Zdravstveni absentizem je pomemben, 

saj ima za posledico številne negativne posledice, ki se pri zaposlenih kažejo v (Vučković 

2010): 

 nižjem dohodku, 

 manjših možnostih napredovanja, 

 nezadovoljstvu z delovnim okoljem in 

 izgubi delovnih navad ter spretnosti. 

 

Pri delodajalcu se to manifestira skozi neposredne stroške za plačila nadomestil, stroške za 

nadomestne delavce in zmanjšano produktivnost. Na ravni gospodarstva kot celote je 

prisotnost zdravstvenega absentizma očitna v nižjem bruto domačem proizvodu (Vučković 

2010). 

 

Absentizem kaže na težavo delovne organizacije, ki ne zna oziroma ne zmore urediti 

delovnega okolja delavcu prijazno, izboljšati pogojev za delo in ustvariti prijazne 

organizacijske klime, ki je zgrajena na dobrih medsebojnih odnosih, spoštovanju delavcev, 

sodelavcev in nadrejenih. 
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2.2.4 Prezentizem – zmanjšanje produktivnosti na delovnem mestu 

Zmanjšana učinkovitost posameznika na delovnem mestu pomeni, da delavec dela manj in 

manj učinkovito, kot bi lahko. Zavedati se je potrebno, da sama prisotnost na delovnem mestu 

ne pomeni, da bo posameznik tudi dovolj motiviran za delo in pri svojem delu tudi učinkovit. 

Ključne vzroke za pojav prezentizma je potrebno iskati v stresu in izgorevanju na delovnem 

mestu, v enoličnosti delovnih opravil in slabi organizaciji dela, v prisotnosti na delovnem 

mestu kljub bolezni in v nezadostnem nagrajevanju dela. Prav tako pa s tem označujemo 

vedenje delavcev, ki prihajajo na delo kljub slabemu počutju, z obolenji ali s kakšnimi 

drugimi dejavniki iz svojega osebnega življenja. Posledično svojega dela ne opravljajo tako 

učinkovito, kot bi ga lahko (Levin Epstein 2005; Sitter 2005). McFedries prezentizem pojasni 

kot občutek potrebe po delu preko delovnega časa tudi takrat, ko to ni nujno potrebno, ali ko 

nadurno delo ni več učinkovito zaradi preobremenjenosti. Žal takšne trende narekuje kultura 

podjetij, ki takšna dejanja spodbuja in celo nagrajuje. Vzrok za prezentizem predstavlja tudi 

strah zaposlenih, da če se ne bodo zavzeli in žrtvovali za dobro podjetja, ne bodo napredovali 

ali obdržati svoje zaposlitve (McFedries 2000). Nekatere študije kažejo, da je število ljudi, ki 

z dela izostanejo zaradi bolezni, manjše od števila zaposlenih, ki prihajajo na delo kljub 

bolezni. Prezentizem za podjetje ne predstavlja neposredne nevarnosti, saj se posledice kažejo 

dolgoročno in počasi vplivajo na zdravje delavcev, a sčasoma privede do zmanjšanja 

produktivnosti (Smith 2005). 

 

Delavci v današnjem času, ko je ekonomski položaj daleč od idealnega, pa tudi zaradi svojega 

socialnega položaja sledijo ciljem, ki za njih in njihovo zdravje kakor tudi za delovno 

organizacijo niso najbolj ugodni. Hodijo namreč na delo, čeprav so zboleli in s tem vztrajajo, 

dokler bolezni ne premagajo ali pa jih položi v posteljo. V tem primeru škodijo predvsem sebi 

in zdravju, posledično pa tudi podjetju, v katerem so zaposleni, saj njihova zbranost in 

storilnost ni na ravni zdravega delavca. Na drugi strani pa je veliko breme odgovornosti tudi 

na podjetjih, ki takšno prakso zagovarjajo in celo nagrajujejo z različnimi stimulacijami, kot 

je dodatek »brez bolniške«, ki ga delavec prejme, če v tekočem letu ni bil na bolniškem 

dopustu in to za leto nazaj. 

 

2.2.5 Fluktuacija na delovnem mestu 

Gibanje zaposlenih, ki se kaže v odhodih iz organizacije in jih je zato potrebno nadomestiti, 
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imenujemo fluktuacija. Predstavlja razmerje med odhodi in prihodi na začetku ali koncu 

obdobja (Pučko 2001). Delimo jo na neizogibno, kot je smrt in upokojitev, ker se ji v teh 

primerih ne moremo izogniti. Potem predstavlja to namerno oziroma osebno odločitev, ki se ji 

lahko izognemo. Tukaj je še neprostovoljna odločitev, ko morajo delavci zapustiti 

organizacijo na zahtevo organizacije, in prostovoljna odločitev delavcev, da organizacijo 

zapustijo sami, s tem pa povzročijo motnje v delovnem procesu. V Sloveniji nimamo 

natančnih podatkov o fluktuaciji. Ocenjuje se, da je povprečna stopnja fluktuacije v Sloveniji 

med 6 in 9 %. Nadomestitev dobrega delavca, ki je odšel, je dodaten in nepotreben strošek, ki 

se ga delodajalec mora zavedati. Če je v podjetju fluktuacija visoka, se podjetje sooča s 

precejšnjim povečanjem stroškov, ki se kažejo v prekinitvi delovnega procesa. Potreben je 

nov razpis in iskanje novega delavca, njegova izbira in sprejem ter njegovo uvajanje. Visoka 

fluktuacija negativno vpliva na moralo zaposlenih in sloves organizacije, saj je prav 

ustaljenost kadra za organizacijo izredno pomembna. Večja stopnja fluktuacije se pojavlja v 

podjetjih z visoko zaposlitveno negotovostjo, zaradi zaposlovanja za določen čas in 

pomanjkanja motivacije, nagrajevanja in napredovanja, dodatnega izobraževanja in 

usposabljanja, kjer so slabi medosebni odnosi ter omejevanje svobode pri delu (Kralj et al. 

2011). 

 

Rešitev je mogoča le, da podjetje s pogoji za delo, ustreznim vodenjem in doseganjem 

začrtanih rezultatov omogoči delavcu zadovoljstvo na delovnem mestu in ga s tem zadrži. 

Tako se izogne stroškom, ki jih prinaša iskanje novih delavcev, zadrži ugled na trgu delovne 

sile in med svojimi zaposlenimi, ki se posledično identificirajo s podjetjem in širijo njegovo 

dobro ime. 

 

2.2.6 Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 

Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja pomembno vpliva na položaj žensk in 

moških v delovnem in družinskem okolju. Naraščajo zaposlitve za določen čas in zahteve na 

delovnem mestu, kar predstavlja veliko težavo pri usklajevanju družinskih in poklicnih 

obveznosti staršev (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007; Sedmak in Medarič 2007). Zaradi 

usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti se zaposleni v Sloveniji nekajkrat mesečno 

soočajo s težavnim. V odstotkih to predstavlja 42 % (Strmečki in Kobal 2012). Dolgi 

delovnik in neusklajenost delovnika vrtcev z delovnikom staršev je najpogostejša težava pri 

usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti. V raziskavi Starši med delom in družino 
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gredo opozorila v smeri, da so dolgi delovniki praksa staršev. Ne opažajo bistvenih razlik med 

starši po spolu, ki delajo več kot 8 ur nekajkrat tedensko. Pri takšnem delovniku ima petina 

žensk in 3 % moških težave pri iskanju službe zaradi starševstva. Raziskava je pokazala tudi, 

da so ženske v primerjavi z moškimi na delovnem mestu bolj obremenjene (Kanjuo Mrčela in 

Černigoj Sadar 2004). Ker je uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih moških in žensk pri 

usklajevanju družinskega in poklicnega življenja pomembna, saj vpliva na kakovost življenja, 

je podjetjem in socialnim partnerjem v interesu, da je kakovost življenja zaposlenih in njihovo 

zadovoljstvo na delu čim boljše. V podjetjih, kjer zaposlenim omogočajo družini prijazne 

prakse, so veliko manj izpostavljeni tako stresu kot izgorevanju, depresiji in anksioznosti 

(Duxbury et al. 1991). S tem se na eni strani povečuje lojalnost podjetju, motiviranost za delo 

in koncentracija, na drugi strani pa zmanjšuje absentizem in fluktuacije, kar pozitivno vpliva 

na zniževanje stroškov. Podjetja se tako izognejo iskanju novih kadrov, njihovemu 

izobraževanju in usposabljanju (Levin Epstein 2006). V Sloveniji obstajajo pravne možnosti 

za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ki pa se v praksi velikokrat različno 

uspešno uporabljajo, saj je uspešno usklajevanje odvisno od prepletanja nacionalne 

zakonodaje, politike delodajalcev in strategije zaposlenih (Kralj et al. 2011). 

 

Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja predstavlja težavo tako za delavce kakor za 

zaposlene. Tempo diktira globalizacija in nenehno prilagajanje gospodarstva ponudbi trga in 

povpraševanju. V tej zgodbi so delavci izpostavljeni prilagajanju podjetjem, ki želijo imeti 

vedno več svobode pri zaposlovanju. Na trgu dela je vedno več zaposlitev za določen čas, 

urniki so deljeni, delo je v izmenah in velikokrat zahtevajo celega človeka. Ker je uskladitev 

zasebnega življenja skorajda nemogoča, se delavci bolj posvetijo delu, s tem pa krnijo pomen 

zasebnosti. Podjetja, ki so uspešna in želijo zadržati dobrega, predvsem pa zadovoljnega 

delavca, so zato stopila na pot delavcu in mu ponudila možnosti v obliki organiziranih vrtcev 

v podjetjih, kjer zaposleni delajo, ali pa jim pustijo možnost izbire urnika in tako delo 

prilagodijo družinskemu oziroma zasebnemu življenju. 

 

2.3 Slovenske železnice d. o. o. 

Slovenske železnice (Slika 2.4) delujejo kot pogodbeni koncern slovenskih železniških družb, 

ki je sestavljen iz obvladujoče družbe SŽ, d. o. o. in odvisnih družb (Slovenske železnice 

4/2009). 
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Slika 2.4: Organigram Slovenskih železnic 

 

Vir: Slovenske železnice (1/2009). 

2.3.1 Predstavitev podjetja 

1. septembra 2011 je Okrožno sodišče v Ljubljani na podlagi sprejetega delitvenega načrta in 

drugega odstavka 8. člena Zakona o družbi SŽ (Uradni list RS, št. 106/2010) v sodni register 

vpisalo delitev družbe SŽ, d. o. o. in ustanovitev treh novih družb: 

 SŽ – Tovorni promet, ki je družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in 

mednarodnem železniškem prometu, d. o. o.; 

 SŽ – Potniški promet, ki je družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in 

mednarodnem železniškem prometu, d. o. o.; 

 SŽ – Infrastruktura, ki je družba za upravljanje in vzdrževanje železniške 

infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o. 

 

Novonastale družbe so pridobile pravna razmerja, samostojnost in nasledstvo z vsemi 

pravicami in obveznostmi (Slovenske železnice 2/2009). 

 

Ostale odvisne družbe so (Slovenske železnice 2/2009): 

 SŽ – Vleka in tehnika, d. o. o., 

 SŽ – ŽIP, storitve, d. o. o., 

 SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d. d., 

 SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, 

 Prometni institut Ljubljana, d. o. o., 

 SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d.  

 

Vse družbe delujejo na osnovi temeljnih dokumentov, med katere spadajo (Slovenske 

železnice 3/2009): 

 Zakon o varnosti v železniškem prometu – ZVŽelP; 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu – 

ZVŽP-A; 

http://www.slo-zeleznice.si/uploads/organigram%2020111_v.jpg
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 Zakon o železniškem prometu – ZŽelP; 

 Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu – ZPPŽP in 

 Zakon o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja SŽ, d. d.  

 

2.3.2 Organizacija železniškega prometa med deležniki 

Z Zakonom o železniškem prometu so urejena razmerja in pristojnosti med deležniki 

železniškega sistema, kamor sodi Javna agencija za železniški promet, Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, SŽ d. o. o. in drugi 

prevozniki (Slovenske železnice 4/2009). 

 

Neodvisni organ predstavlja Javna agencija za železniški promet, ki opravlja naloge 

(Slovenske železnice 4/2009):  

 varnostnega in licenčnega organa; 

 nediskriminatornega dostopa prevoznikov do železniške infrastrukture; 

 dodeljevanja in odvzemanja vlakovne poti železniškim prevoznikom in določanje 

uporabnine;  

 certifikacijskega in ocenjevalnega organa v skladu z Zakonom o varnosti v 

železniškem prometu. 

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor sodeluje pri (Slovenske železnice 4/2009): 

 pripravi predlogov zakonodaje; 

 sprejemanju podzakonskih predpisov; 

 pripravljanju pogodb o opravljanju dela obveznih gospodarskih javnih služb; 

 pripravi strateških dokumentov razvoja javne železniške infrastrukture; 

 potrjevanju voznih redov, pripravi, nadziranju in vodenju naložb na javni železniški 

infrastrukturi; 

 preiskovanju nesreč in inšpekcijskem nadzoru. 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je regulator in skrbi za (Slovenske železnice 

4/2009): 

 enakopravno obravnavo vseh sodelujočih in 

 svobodno konkurenco ponudnikov storitev v železniškem prometu. 
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Stoodstotni lastnik in ustanovitelj obvladujoče družbe SŽ d. o. o. je država. Družba skozi 

upravljanje odvisnih družb skrbi za javni interes na področju železniškega prometa in 

zagotavlja varno odvijanje železniškega prometa (Slovenske železnice 4/2009). 

 

2.3.3 SŽ – Infrastruktura d. o. o. 

Slika 2.5: Mreža Slovenskih železnic 

 

Vir: Slovenske železnice (5/2009). 

Družba SŽ – Infrastruktura d. o. o. (v nadaljevanju SŽ – Infrastruktura) si prizadeva za dvig 

kakovosti storitev (Slika 2.5), vzdrževanja železniške infrastrukture in vodenja prometa. Z 

novo tehnologijo, optimizacijo poslovnih procesov vzdrževanja in z uvedbo novih 

organizacijskih struktur stremijo k prilagodljivosti kadrov in sistematičnemu načrtovanju 

potrebnega števila zaposlenih. Pri tem upoštevajo organiziranost in geografsko razporeditev 

kadrovskih virov. Zagotavljajo dodatna izobraževanja in usposabljanja, usklajujejo 

infrastrukturne naložbe države glede na potrebe prevoznikov in obstoječo infrastrukturo, kar 

vključuje (Slovenske železnice 7/2013; 13/2013): 

 odpravo ozkih grl, posodobitev postaj in postajališč; 

 posodobitve na progah V. in X. koridorja za hitrosti do 160 km/h in 22,5-tonskega 

osnega pritiska; 

 zgraditev dvotirne proge Koper–Divača in železniški promet brez meja; 

 izvajanje celovitega inženiringa projektov na javni železniški infrastrukturi (v 

nadaljevanju JŽI); 

 pridobivanje večjih gradbenih del, s poudarkom na inženiringu in celovito izvedbo 



Bezjak, Milan. 2015. Stres na delovnem mestu prometnika na železnici. Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

28 

gradbenih del; 

 jasno opredelitev vloge Infrastrukture v naložbenih projektih v JŽI. 

 

Z reorganizacijo SŽ, ki je bila izvedena v letu 2013, je družba SŽ – Infrastruktura zagledala 

novo organiziranost, kot jo prikazuje slika 2.6. 

 

Slika 2.6: Organizacijska shema SŽ - Infrastruktura d. o. o. 

 

Vir: Slovenske železnice (6/2013, 13, 14/2013, 2). 

2.3.4 Služba za vodenje prometa 

Slika 2.7: Prikaz teritorialne razdeljenosti Službe za vodenje prometa 

 

Vir: Slovenske železnice (6/2013, 15). 
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Vodenje prometa (v nadaljevanju VP) predstavlja eno izmed organizacijskih enot znotraj 

družbe SŽ – Infrastruktura d. o. o. Njena temeljna dejavnost je vodenje železniškega prometa 

na JŽI (Slika 2.7). Prav tako opravlja vse strokovne naloge v skladu z Zakonom o 

železniškem prometu kot obvezna gospodarska javna služba (v nadaljevanju OGJS). Njene 

pristojnosti so vodenje prometa vlakov, izvajanje in izdelava voznih redov in tehnoloških 

procesov dela na prometnih mestih, nadzor nad delom prevoznikov, obveščanje varnostnih 

organov ter Prometnega inšpektorata o kršitvah prevoznika, o kršitvah predpisov, ki urejajo 

varnost v železniškem prometu, izdeluje in objavlja program omrežja in pobira uporabnino. 

Svoje delo izvaja nepretrgoma v obsegu, kot ga določa vozni red omrežja, tehnološki procesi 

dela in obratovalni časi prometnih mest. Zavezana je upoštevati vsa načela smotrnega, 

varčnega in racionalnega poslovanja (Slovenske železnice 8/2009). 

 

Novonastala Služba za VP v sklopu družbe SŽ – Infrastruktura ima obliko organiziranosti, kot 

jo prikazuje slika 2.8. 

 

Slika 2.8: Delitev Službe za vodenje prometa 

 

Vir: Slovenske železnice (6/2013, 14). 

S slike 2.8 vidimo, da se SVOP deli naprej na PVP Maribor, Ljubljano in Postojno, ki na 

svojih področjih opravljajo neprekinjeno načrtovanje, nadzor in vodenje voženj vlakov 

(Slovenske železnice 6/2013). 
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PVP se delijo naprej na LVP, te pa na postaje, kjer opravljajo delo prometniki. Na sliki niso 

vnesena postajališča in nakladališča, ker so to nezasedena službena mesta. Poglejmo si to na 

primeru PVP Postojna in LVP Nova Gorica (Slovenske železnice 11/2013). 

 

Slika 2.9: Delitev Pisarne za vodenje prometa 

 

Vir: Slovenske železnice (6/2013, 18). 

V PVP (Slika 2.9) je znotraj CVP delovno mesto (Slika 2.10) progovnih prometnikov, ki 

daljinsko z računalniškimi napravami urejajo in vodijo promet na deljenih odsekih (Slovenske 

železnice 11/2013). 

 

Slika 2.10: Delovno mesto progovnih prometnikov v CVP Postojna 

 

Vir: Božič (2014). 
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Poglejmo (Slika 2.11) še LVP Nova Gorica, kjer opravljajo delo (Slika 2.12) prometniki na 

postajah. 

 

Slika 2.11: Razdelitev Lokacije za vodenje prometa Nova Gorica 

 

Vir: Slovenske železnice (6/2013, 20). 

Slika 2.12: Delovno mesto prometnikov na postaji Nova Gorica 

 

Vir: Bezjak (2014). 

Ker smo spoznali nekaj osnovnih organizacijskih shem, se bomo v nadaljevanju posvetili 

kadrovskim podatkom, ki smo jih pridobili iz raziskave dr. Zdravka Lavriča in smo jih 

dopolnili s podatki, ki nam jih je posredovala družba SŽ – Infrastruktura. 

 

Podatki raziskave kažejo, da je povprečna starost prometnikov 47,5 let, kar se odraža v 

pregledu starostnih razredov, kjer jih najdemo največ (Graf 2.4), in sicer kar 22,8 % ali 147, v 

razredu med 41 do 45 let (Lavrič 2014).  
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Graf 2.4: Prometniki po starosti 

 

Vir: Lavrič (2014, neobjavljeni podatki raziskave). 

Kar zadeva delovno dobo (Graf 2.5), je 158 prometnikov, ki svoje delo opravljajo od 26 do 30 

let, 137 prometnikov od 31 do 35 let, nato pa sledita razreda od 6 do 10 let ter 21 do 25 let z 

96 in 92 prometniki (Lavrič 2014). 

 

Graf 2.5: Prometniki po delovni dobi 

 

Vir: Lavrič (2014, neobjavljeni podatki raziskave). 

Po lokaciji dela (Graf 2.6) pa 297 prometnikov (46,2 %) spada pod PVP Ljubljana, 199 

prometnikov (31 %) pod PVP Maribor in 138 prometnikov (21,5 %) pod PVP Postojna 

(Lavrič 2014). 
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Graf 2.6: Prometniki po Pisarnah za vodenje prometa 

 

Vir: Lavrič (2014, neobjavljeni podatki raziskave). 

Zanimiva je razdelitev prometnikov (Graf 2.7) po rangu postaj, kjer je 252 prometnikov 

zaposlenih na postajah I. ranga, kar predstavlja 39,2 %. Sledijo postaje III. ranga, kjer je  

zaposlenih 155 prometnikov, kar predstavlja 24,1 %. Na postajah IV. ranga je zaposlenih 130 

prometnikov ali 20,2 % in na postajah II. ranga 91 prometnikov, kar predstavlja 14,2 % 

(Lavrič 2014). 

 

Graf 2.7: Prometniki po rangih postaj 

 

Vir: Lavrič (2014, neobjavljeni podatki raziskave). 

V grafu 2.8 je predstavljeno število zaposlenih prometnikov med leti 2010 – 2014, kjer je 

opaziti najprej povečanje zaposlenih v letu 2011 zaradi prehodov delavcev med odvisnimi 

družbami in reševanja presežnih delavcev iz ostalih družb, nato pa sledi trend padanja, kar v 
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največji meri predstavlja upokojevanje, tudi predčasno. 

 

Graf 2.8: Gibanje zaposlenih prometnikov 2010–2014 

 

Vir: Slovenske železnice (15/2015). 

2.3.5 Opredelitev pojmov 

Zaradi lažjega razumevanja vsebine je nujno potrebno opredeliti nekaj osnovnih pojmov, ki 

jih opredeljuje Signalni pravilnik (Ur. l. RS, št. 123/2007, 18085) in Prometni pravilnik (Ur. l. 

RS, št. 123/2007, 18169), kar nam bo omogočilo lažje spremljanje vsebine diplomske naloge 

(Slovenke železnice 9/2013, 1–10): 

 prometnik je delavec upravljavca, ki neposredno vodi promet na krajevno vodeni 

postaji in/ali na največ dveh daljinsko vodenih postajah; 

 progovni prometnik je delavec upravljavca, ki iz centra vodenja prometa neposredno 

vodi promet na progi ali odseku proge; 

 izvršilni železniški delavec je oseba, ki je strokovno usposobljena v skladu s 

pravilnikom, ki ureja strokovno usposobljenost izvršilnih železniških delavcev, in 

neposredno sodeluje v železniškem prometu; 

 postaja je prometno mesto z najmanj eno kretnico, na katerem se ureja železniški 

promet nasprotnih in zaporednih vlakov; 

 nezasedena postaja je postaja, ki ni zasedena s prometnikom; 

 daljinsko vodena postaja je nezasedena postaja, na kateri je promet daljinsko voden z 

napravami za daljinsko vodenje prometa; 

 signalno-varnostne naprave so naprave za zavarovanje in vodenje prometa; 
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 lokalna postavljalnica je naprava v okviru centralne postavljalnice, s katero postajno, 

premikalno ali vlakovno osebje krajevno upravlja s kretnicami, raztirniki in 

napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih; 

 centralna postavljalnica je naprava, ki omogoča krmiljenje notranjih in zunanjih 

signalnovarnostnih naprav na eni postaji; 

 daljinsko vodenje prometa je vodenje prometa z napravami za daljinsko vodenje 

prometa s sosednje postaje ali iz centra vodenja prometa; 

 center vodenja prometa je mesto, s katerega progovni prometnik z napravami za 

daljinsko vodenje prometa vodi promet na najmanj treh daljinsko vodenih postajah; 

 kretnica je naprava, ki omogoča vožnjo vlaka iz enega na drug tir brez zaustavitve 

vožnje; 

 medpostajni odsek je odprta proga med dvema sosednjima postajama; 

 obojestranski promet je promet vlakov na dvotirnih progah oz. odsekih dvotirnih 

prog, ki so opremljene s signalnovarnostnimi napravami za vožnjo vlakov v obe smeri 

po katerem koli tiru; 

 avtomatski progovni režim je preklopitev signalnovarnostne naprave v način 

delovanja, da se pri vožnji vlaka proti postaji vozna pot vlaka skozi postajo 

avtomatsko postavi in zavaruje (Ur. l. RS, št. 123/2007, 18085;  Ur. l. RS, št. 

123/2007, 18169; Slovenke železnice 9/2013, 1–10). 

 

2.3.6 Posledice stresa za zdravje 

Stres ne prizanaša nikomur. Prevelika doza škodljivega stresa povzroča posledice v obliki 

izčrpanosti in različnih zdravstvenih težav, v skrajni meri pa je lahko tudi usodna. Pogosta 

kakor tudi dolgotrajna izpostavljenost stresu najeda človekovo zdravje in predstavlja 

pomemben vzrok za številne bolezni (Looker in Gregson 1993). 

 

Med bolezni, ki nastanejo kot posledica izpostavljenosti umetnemu stresu, prištevamo tudi 

naslednje telesne bolezni, katerih vir je v psihi posameznika. Poudarimo lahko težavo 

holesterola, ki povečuje tveganje za infarkt. Potem je tukaj preobremenitev srca in ožilja, ki 

povečuje tveganje za povišan krvni tlak, pogoste migrene, bolezen angino pektoris, srčni 

infarkt in možgansko kap. V to kategorijo se uvršča tudi preobremenitev prebavil, ki je 

razpoznavna skozi prebavne motnje in slabosti, bruhanje in pekočo zgago, ranah na želodcu 
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ali dvanajstniku, razdraženo črevesje, diarejo, zaprtjem in napenjanjem. Omeniti je potrebno 

še oslabljen imunski sistem, ki povzroča sladkorno bolezen, glavobol, mišične in žilne krče, 

bolečine v vratu in hrbtu, kožne bolezni in alergije ter težave s spanjem in spolnostjo 

(Schmidt 2003). Našteto predstavlja bolezenske pojave, ki so telesne narave, nič manjše pa 

niso tudi posledice škodljivega stresa, ki se kažejo skozi psihično trpljenje posameznika v 

obliki anksioznih motenj in depresij (Looker in Gregson 1993). Psihično težavo predstavlja 

tudi strah pred nezmožnostjo delovanja, ki vseskozi spremlja posameznika, ki je pod stresom. 

Zaradi nezmožnosti soočenja in odlašanja navzven prihaja do delovanja navznoter, kar 

privede do boja v notranjosti telesa in se kaže na posameznikih kot nervoza, hitri odzivi in 

neučakanost, napetost v mišicah, razdražljivost, stisnjene pesti, besne reakcije ob domnevnih 

težavah in kot nenehno ustvarjanje časovne stiske. Ob tem se v posamezniku ustvarja občutek 

nezaupanja in pomanjkanja časa, zanimajo se samo zase, zahtevajo več od drugih in manj od 

sebe ter niso zmožni sprejemati drugačnega mišljenja (Schmidt 2003). Ob telesnih in 

psihičnih težavah obstajajo tudi vedenjske težave, ki se manifestirajo kot pretirana ješčost in 

posledična debelost, izguba teka in posledična anoreksija, povečano kajenje, uživanje kofeina 

in vdajanje v uživanje nedovoljenih substanc (Strajnšak Vrbnjak 2007). 

 

Graf 2.9: Gibanje bolniških odsotnosti v SVOP 

 

Vir: Slovenske železnice (15/2015). 

S strani delodajalca smo pridobili tudi podatke o upravičenih izostankih z dela v Službi za 

vodenje prometa zaradi bolezni ali poškodb, nege ali spremstva, in sicer v breme podjetja in 

zavoda, razdeljeno po lokacijah. Iz tabele 2.4 je razvidno število ur po posamezni kategoriji, 

ki so na koncu pretvorjene v skupne delovne dneve odsotnosti z dela, kar nam pojasnjuje   
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tabela. To, kar je razveseljujoče (Graf 2.9), je trend, ki je v upadanju. 

 

Tabela 2.4: Razdeljenost bolniških odsotnosti po PVP 

NADR. NAZIV NADR. 

ŠT. UR BS 

PODJ. 1-

12 10 

ŠT. UR BS 

ZAVOD  

1-12 10 

ŠT. UR BS 

NEGA 

SPREMSTVO 

1-12 10 
SK. ŠT. UR 

BS 1-12 10 
ŠT. DEL V 

BS 1-12 10 
266100 SEK. VP LJ  14.661 9.252 384 24.297 134 
266200 SEK. VP MB  11.982 12.748 240 24.970 115 
266300 SEK. VP PO  7.081 6.762 224 14.067 86 
SU     33.724 28.762 848 63.334 335 

NADR. NAZIV NADR. 

ŠT. UR BS 

PODJ. 1- 

12 11 

ŠT. UR BS 

ZAVOD 1-  

12 11 

ŠT. UR BS 

NEGA 

SPREMSTVO 

1- 12 11 

SK. ŠT. UR 

BS 1-  12  

11 
ŠT. DEL V 

BS 1-  12 11 
266100 SEK. VP LJ   11.225 6.624 104 17.953 114 
266200 SEK. VP MB   13.464 10.808 288 24.560 109 
266300 SEK. VP PO   6.028 776 221 7.025 75 
SU       30.717 18.208 613 49.538 298 

NADR. NAZIV NADR. 

ŠT. UR BS 

PODJ. 1-

12 12 

ŠT. UR BS 

ZAVOD 1-

12 12 

ŠT. UR BS 

NEGA SPRE. 

1-12 12 
SK. ŠT. UR 

BS 1-12  12 
ŠT. DEL V 

BS 1-12 12 
266100 SEK. VP LJ   12.767 6.576 496 19.839 128 
266200 SEK. VP MB   11.531 7.812 344 19.687 100 
266300 SEK. VP PO   4.892 1.464 224 6.580 61 
SU       29.190 15.852 1064 46.106 289 

NADR. NAZIV NADR. 

ŠT. UR BS 

PODJ. 1-

12 13 

ŠT. UR BS 

ZAVOD 1-

12 13 

ŠT. UR BS 

NEGA SPRE. 

1-12 13 
SK. ŠT. UR 

BS 1-12  13 

ŠT. DEL. V 

BS V   1-12 

13 

278401 
SL. VOD. 

PROMETA LJ  16.863 8.712 520 26.095 153 

278404 
SL. VOD. 

PROMETA MB  10.096 14.188 424 24.708 94 

278405 
SL. VOD. 

PROMETA PO  5.235 2.424 288 7.947 61 
SU     

 
32.194 25.324 1.232 58.750 308 

ŠIFRA 

OE NAZIV OE 

ŠT. UR BS 

PODJ. 1-

12 14 

ŠT. UR BS 

ZAVOD 1-

12 14 

ŠT. UR BS 

NEGA 

SPREMSTVO 

1-12 14 
SK. ŠT. UR 

BS 1-12 14 
ŠT. DEL V 

BS 1- 12 14 

278401 
SL. VOD. 

PROMETA LJ    13.041 11.376 408 24.825 128 

278404 
SL. VOD. 

PROMETA MB    11.620 14.800 240 26.660 106 

278405 
SL. VOD. 

PROMETA PO    3.748 1.644 208 5.600 44 

SU       28.409 27.820 856 57.085 278 

Vir: Slovenske železnice (15/2015). 

2.3.7 Stres na delovnem mestu prometnika – progovnega prometnika 



Bezjak, Milan. 2015. Stres na delovnem mestu prometnika na železnici. Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

38 

Avtorici analize publikacij na področju poklicnega stresa, objavljenih v Sloveniji med leti 

2004 in 2010, Nataša Sedlar in Tatjana Novak, obe univ. dipl. psih. ugotavljata, da v Sloveniji  

raste zanimanje za problem stresa in njegovih negativnih učinkov. Analiza je vsebovala 1.415 

slovenskih strokovnih in raziskovalnih publikacij, zbranih v sistemu COBISS v zadnjih 7 letih 

na tematiko psihosocialne in zdravstvene obremenitve zaposlenih. Predvsem je opaziti 

pomanjkanje zanimanja za področje prometa s strani družboslovnih študij. Promet kot celotna 

panoga spada v slabo raziskane panoge z vidika poklicnega stresa, opaziti pa je tudi 

primanjkljaj kvalitativnih raziskav tega vseobsežnega fenomena (Sedlar in Novak 2012). 

 

V kvantitativni raziskavi z naslovom Za boljše zdravje in zmanjševanje stresa na delovnem 

mestu prometnika s konca leta 2013 dr. Zdravko Lavrič ugotavlja, kaj je na delovnem mestu 

prometnika največji vir stresa (Graf 2.10) in kako delavci doživljajo stres na delovnem mestu. 

Njen namen je bil, da na podlagi rezultatov delodajalec pripravi ustrezen izobraževalni 

program, ki bo ozaveščal prometnike, pripomogel k boljšemu zdravju zaposlenih in 

zmanjševanju posledic, ki so povezane s stresom (Lavrič, 2014). 

 

Graf 2.10: Največji viri stresa 

 

Vir: Lavrič (2014, neobjavljeni podatki raziskave). 

V omenjeni raziskavi, kjer je sodelovalo 564 moških in 62 žensk od skupno 663 prometnikov, 

je bilo ugotovljeno, da so največji povzročitelji stresa izredni dogodki, in sicer v 313 primerih 

ali slabi polovici. Sledil je strah pred izrednimi dogodki s 152 primeri ter neprestana 

pozornost na potek prometa s 137 primeri. Na četrto mesto so prometniki uvrstili okvare 

signalnovarnostnih naprav (Lavrič 2014). 
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Zaradi izstopanja izrednih dogodkov (Tabela 2.5) smo te podrobneje pregledali in ugotovili, 

da jih na SŽ z letom 2014 delijo na (Slovenske železnice 12/2014): 

 resne nesreče, ki predstavljajo trčenja in iztirjenja vlakov, katerih posledice so smrt 

ene osebe ali več, vse resne poškodbe petih in več oseb, velika materialna škoda na 

infrastrukturi, voznih sredstvih ali v okolju ter podobne nesreče, ki vplivajo na 

upravljanje in varnost na železnici; 

 nesreče s škodljivimi posledicami, kamor uvrščamo trčenja, iztirjenja, nesreče na 

železniških prehodih, resne poškodbe ene osebe do štirih, materialna škoda od 5.000 

do 2.000.000 EUR, povzročena prekinitev železniškega prometa več kot 2 uri in prej 

omenjene nesreče, v katerih ni nastala nobena od prej omenjenih posledic ter hude 

poškodbe pogodbenikov in izvršilnih železniških delavcev pri opravljanju svojega dela 

na območju JŽI; 

 incidente, ki so povezani z varnostjo prometa vlakov, kamor uvrščamo motnje, ki se 

ponavljajo, prevozi vlakov mimo signala, ki prepoveduje nadaljnjo vožnjo, iztirjenja 

pri premiku, naleti ali oplazenja pri premiku, razen na vlak, odhod vlaka, kadar niso 

izpolnjeni pogoji za vožnjo, trčenja, naleti ali iztirjenja motornih vozil, prevozi 

železniških vozil čez nivojski prehod brez posledic, strganje vlaka, preprečitev naleta 

ali trčenja vlaka, okvare zračnih zavor pri vlaku, prerezi kretnic, poškodbe potnikov na 

JŽI, poškodbe progovnih signalnovarnostnih (SV), telekomunikacijskih (TK), 

elektroenergetskih (EE) naprav in motornih vozil, nastavljanje predmetov na progo, 

padci predmetov na progo, zlom tirnice in deformacija tira, elementarne nesreče, požar 

pri vlaku, ob progi, prekoračitev predpisane hitrosti vlakov, nezavarovana ali 

nepravilno zavarovana vozna pot, samomor, poskus samomora, povoženja tretjih oseb 

in ostali incidenti, ki vplivajo na varnost v železniškem prometu; 

 druge dogodke, ki ne sodijo v kategorijo resnih nesreč, nesreč in incidentov, kot so 

najdena trupla, poškodbe nepooblaščenih in tretjih oseb, povoženja domačih ali divjih 

živali; 

 motnje, ki ne dosežejo meril za resno nesrečo, nesrečo ali incident in ne vplivajo na 

varnost železniškega prometa. Mednje prištevamo okvare ali motnje v delovanju SV, 

TK, EE progovnih in drugih naprav. 

 



Bezjak, Milan. 2015. Stres na delovnem mestu prometnika na železnici. Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

40 

Tabela 2.5: Pregled izrednih dogodkov med 2010 – 2014 po vrsti ID 

ID 2010 Sekcija LB Sekcija MB Sekcija PO PEVP 

4.2.1. število 43 27 88 158 

4.2.2. število 366 144 59 569 

4.2.3. število 8 10 9 27 

4.2.1. ID – resne nesreče, nesreče, nesreče na potnih nivojskih prehodih, elementarne nesreče, 

incidenti in namerne poškodbe, odgovornost železnice 

4.2.2. ID – resne nesreče, nesreče, nesreče na potnih nivojskih prehodih, elementarne nesreče, 

incidenti in namerne poškodbe, odgovornost izven železnice 

4.2.3. Odgovornost delavcev vodenja prometa, SP 

ID 2011 Sekcija LB Sekcija MB Sekcija PO PEVP 

4.2.1. število 29 22 120 171 

4.2.2. število 274 143 73 490 

4.2.3. število 8 9 4 21 

4.2.1. ID – resne nesreče, nesreče, nesreče na potnih nivojskih prehodih, elementarne nesreče, 

incidenti in namerne poškodbe, odgovornost železnice 

4.2.2. ID – resne nesreče, nesreče, nesreče na potnih nivojskih prehodih, elementarne nesreče, 

incidenti in namerne poškodbe, odgovornost izven železnice 

4.2.3. Odgovornost delavcev vodenja prometa, SP 

ID 2012 Sekcija LB Sekcija MB Sekcija PO PEVP 

4.2.1. število 37 21 107 165 

4.2.2. število 336 196 109 641 

4.2.3. število 10 4 6 20 

4.2.1. ID – resne nesreče, nesreče, nesreče na potnih nivojskih prehodih, elementarne nesreče, 

incidenti in namerne poškodbe, odgovornost železnice 

4.2.2. ID – resne nesreče, nesreče, nesreče na potnih nivojskih prehodih, elementarne nesreče, 

incidenti in namerne poškodbe, odgovornost izven železnice 

4.2.3. Odgovornost delavcev vodenja prometa, SP 

ID  2013 Pisarna LB Pisarna MB Pisarna PO SVOP 

4.2.1. število 20 13 55 88 

4.2.2. število 313 173 55 541 

4.2.3. število 7 2 8 17 

4.2.1. ID – resne nesreče, nesreče, nesreče na potnih nivojskih prehodih, elementarne nesreče, 

incidenti in namerne poškodbe, odgovornost železnice 

4.2.2. ID – resne nesreče, nesreče, nesreče na potnih nivojskih prehodih, elementarne nesreče, 

incidenti in namerne poškodbe, odgovornost izven železnice 

4.2.3. Odgovornost delavcev vodenja prometa, SP 

ID 2014 Pisarna LB Pisarna MB Pisarna PO SVOP 

1. resne 

nesreče 

število 0 0 0 0 

2. nesreče število 12 21 6 39 

3. incidenti število 312 118 54 484 

Vir: Slovenske železnice (15/2015). 

Prometniki so v sklopu raziskave ocenjevali tudi doživljanje stresa na delovnem mestu z 
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lestvico od 1 – najmanj stresno do 10 – najbolj stresno, kjer je večina (125 udeležencev ali 

19,4 %) obkrožila odgovor 5 (Lavrič 2014). 

 

Graf 2.11: Doživljanje stresa prometnikov na delovnem mestu 

 

Vir: Lavrič (2014, neobjavljeni podatki raziskave). 

Raziskava je pokazala, da je doživljanje stresa (Graf 2.11) enakomerno porazdeljeno po 

krivulji v obe smeri. Zelo podobno so prometniki odgovorili tudi na vprašanje, kako stresno 

doživljajo izredne dogodke pri svojem delu (Lavrič 2014). 

 

Graf 2.12: Stresnost doživljanja ID pri prometnikih 

 

Vir: Lavrič (2014, neobjavljeni podatki raziskave). 
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Udeleženci (Graf 2.12) so 125 odgovorov (19,4 %) namenili številki 5. Krivulja se rahlo 

nagiba nekoliko nad številko 5, saj je stres zaradi izrednih dogodkov bolj obremenjujoč. 

Ugotovljeno (Graf 2.13) je bilo, da se prometniki s stresom spoprijemajo predvsem s telesno 

dejavnostjo – 392 odgovorov, sledijo druge dejavnosti ob prostem času z 248 odgovori. 337 

anketirancev je menilo, da imajo dovolj informacij o prepoznavanju, obvladovanju in 

zmanjševanju virov stresa (Lavrič 2014). 

 

Graf 2.13: Soočenje prometnikov s stresom 

 

Vir: Lavrič (2014, neobjavljeni podatki raziskave). 

Kar 467 anketirancev želi več informacij o prepoznavanju, zmanjševanju in obvladovanju 

stresa. Opozarja, da bistvenih razlik med moškimi in ženskami analiza ni pokazala. Izstopanje 

je bilo opaziti le v tem, da ženske svoje delo doživljajo nekoliko manj stresno kot moški. Pri 

mlajših anketirancih je bil v ospredju podatek, ki kaže, da mlajši delavci svoje delo doživljajo 

manj stresno kot starejši. Pričakovati je bilo, da bi zaradi izkušenj, ki jih imajo, starejši 

prometniki svoje delo doživljali manj stresno kot njihovi mlajši kolegi (Lavrič 2014). 

 

Ker je glavna naloga prometnikov zagotavljanje varnega, rednega in urejenega železniškega 

prometa vlakov (in vsega, kar spada v ta kontekst), ne glede na prometno situacijo in zaplete, 

ki mu jih ta prinaša, ugotavljamo, da je stres stalnica na njihovem delovnem mestu. Iz 

raziskave dr. Lavriča je že razviden in opredeljen. Z našo raziskavo želimo te podatke 

preveriti, potrdili in jim dodati podatke iz preventive, ki je najboljša obramba pred stresom. 
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2.3.8 Preventiva s strani delodajalca 

Leta 2004 so evropski socialni partnerji podpisali sporazum o stresu v zvezi z delom, katerega 

namen je bil zagotoviti delavcem in delodajalcem smernice za prepoznavanje, preprečevanje 

in reševanje te težave. Predstavljal je podlago za pripravo sprememb Zakona o varnosti in 

zdravju pri delu. Ob koncu leta 2011 je zaživel novi zakon, ki prinaša novosti za področje 

promocije zdravja in obvladovanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. V 24. členu 

tega zakona se delodajalcu nalaga, da mora sprejeti ukrepe za odpravljanje, obvladovanje in 

preprečevanje nasilja, nadlegovanja, trpinčenja in ostalih oblik psihosocialnih tveganj na 

delovnih mestih, ki ogrožajo zdravje delavcev. Delodajalec je tudi odgovoren za izvajanje 

promocije zdravja na delovnem mestu, saj mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na 

delovnem mestu skladno s 6. členom omenjenega zakona. Novi zakon v 32. členu prav tako 

nalaga delodajalcu, da mora za izvajanje tega zakona zagotoviti potrebna sredstva in način, ki 

je potreben za spremljanje izvajanja tega zakona (ZSSS in IRI, 2012). 

 

Zaradi obsežnosti problematike stresa in njenim odkrivanjem so se začeli izvajati številni 

seminarji, delavnice in tečaji, ki ozaveščajo zaposlene o tem in jih financirajo delodajalci 

(Mesner Andolšek 2002). Temu so se pridružile tudi Slovenske železnice, ki izvajajo številne 

zaščitne programe za izboljšanje razmer. Ponujajo aktivni oddih zaposlenim, ki je delno 

sofinanciran s strani delavcev, organizirajo številna srečanja na to temo s strokovnjaki, na 

svojih spletnih straneh objavljajo bogato promocijsko gradivo, ki je namenjeno zaposlenim za 

ozaveščanje in ne nazadnje so naredili korak naprej tudi v obliki neposredne pomoči, kar 

zahteva tudi zakonodaja. 

 

Z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43 z dne 3. 6. 2011) se 

določajo dejavnosti in ukrepi za zagotavljanje zdravja pri delu, kamor je vključena tudi 

pomoč delavcem ob izrednih dogodkih in v drugih čustvenih stiskah (Ur. l. RS, št. 43/2011). 

Namen zagotavljanja pomoči je promocija varnosti in zdravja pri delu ter graditev varnostne 

kulture s strani delodajalca za zmanjševanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj na 

delovnem mestu. V okviru te nudijo psihološko pomoč izvršilnim železniškim delavcem, 

kamor sodijo tudi prometniki, ob doživetju hujših stresnih dogodkov na delovnem mestu ali 

ob doživetju travmatskega dogodka. Oblike pomoči zajemajo zaupne individualne pogovore, 

kjer prisluhnejo težavam delavca ob konfliktih in zapletih z nadrejenimi in sodelavci, 

mobingu na delovnem mestu, spolnem nadlegovanju in težavah v zasebnem življenju, 
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napotitev delavca na individualen zaupni pogovor zaradi pomoči pri opredelitvi težav delavca 

in iskanju rešitev, psihološko podporo, spodbujajo in spremljajo delavca pri reševanju 

čustvenih stisk in težav ter ga napotijo k drugim pristojnim organizacijam in strokovnjakom. 

Strokovna pomoč, ki jo Slovenske železnice nudijo delavcem, je lahko enkratna kot pogovor 

ali trajajoča dlje časa, odvisno od želje in pripravljenosti delavca, ki išče, potrebuje in si želi 

pomoči (Slovenske železnice 10/2011). 

 

Ker so omenjeno pomoč šele začeli izvajati, je realno pričakovati, da o sami vsebini programa 

pomoči prometniki niso seznanjeni v zadostni meri. Verjetno je, da prometniki poznajo 

program pomoči kot posledico opravljene raziskave dr. Lavriča, ki v programu sodeluje od 

njegovega začetka, vendar ne toliko vsebinsko kot po samem imenu programa. 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Dejstvo, da je promet slabo zastopan v družboslovnem segmentu raziskovanja, nas je 

motiviralo, da smo v diplomski nalogi skušali ugotoviti, kakšna je prisotnost stresa na 

delovnem mestu prometnika na železnici, kakšne so posledice, ki iz tega izhajajo, kakšno je 

dejansko stanje poznavanja programa pomoči s strani prometnikov in pridobiti mnenje s strani 

stroke v zvezi z odzivom na omenjeni program. In ne nazadnje sem tudi sam prometnik, zato 

me osebno problematika tega področja toliko bolj zanima. 

 

3.2 Cilji diplomske naloge 

V diplomski nalogi želimo ugotoviti, v kolikšni meri je poklic prometnika na železnici 

stresen. Ugotavljamo glavne vire stresa, soočenje prometnikov s tem družbenim fenomenom, 

posledično nas zanima tudi področje preventive na tem področju. Predvsem nas zanima, 

kakšna je seznanjenost prometnikov s programom pomoči, ki ga ponujajo Slovenske 

železnice ob čustvenih stiskah, njihov odziv na omenjeni program ter mnenje stroke, ki ta 

program v okviru Slovenskih železnic izvaja. Naš namen je osvetlitev teh težav s strani 

prometnikov s ciljem, da njihova razlaga težav postane aktualna za razreševanje. Zaradi 

predstavitve podatkov, ki predstavljajo notranji kontekst organiziranosti podjetja SŽ 

Infrastruktura in njenih vsebinskih aktov, poslovnikov in predpisov, smo zaprosili za 
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dovoljenje objave le-teh (Priloga 1 in Priloga 2). 

 

Pričakujemo, da bodo rezultati diplomske naloge odgovorili na glavno raziskovalno vprašanje 

v korist negativnih vplivov in posledic delovnega okolja, s katerimi se prometniki na svojem 

delovnem mestu vsakodnevno srečujejo. Na vprašanje o virih stresa pričakujemo, da bodo 

izredni dogodki glavni vir stresa na delovnem mestu prometnika v vrhu. Pri vprašanju o 

posledicah delovnega okolja prav tako pričakujemo negativni odgovor. Pričakujemo, da bo 

raziskava pokazala prisotnost konstantnega stresa na delovnem mestu prometnika. Nadalje 

pričakujemo, da prometniki slabo poznajo program pomoči s strani delodajalca, zato ga 

posledično tudi v takšni meri uporabljajo. Od strokovnjaka, ki s strani delodajalca izvaja 

program pomoči, pričakujemo pozitiven odziv. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi kritičnega pregleda literature smo se zbližali s temo diplomske naloge, kar je 

pozitivno vplivalo na naše delo. Dobra priprava na tematiko stresa nam je tako omogočila 

razviti glavno raziskovalno vprašanje in vprašanja, ki so v neposredni povezavi z njim, kakor 

tudi pravilno izbiro raziskovalnega pristopa. Postavili smo glavno raziskovalno vprašanje 

diplomske naloge, ki se glasi: »Kakšni so vplivi in posledice delovnega okolja na življenje 

prometnikov?« 

 

Prav tako smo v sklopu kritičnega pregleda literature postavili naslednja raziskovalna 

vprašanja, ki nas bodo pri raziskovanju vodila in usmerjala. 

 

V1: Kateri so glavni dejavniki stresa na delovnem mestu prometnikov? 

V2: S kakšnimi posledicami stresa se soočajo prometniki pri svojem delu? 

V3: Ali je prometnik pri svojem delu izpostavljen konstantnemu stresu? 

V4: Koliko prometniki poznajo program pomoči? 

V5: Kakšen je odziv prometnikov na program pomoči, ki ga nudi delodajalec? 

V6: Kakšen je odziv strokovnjaka, ki zagotavlja psihosocialno pomoč v program? 

 

3.4 Načrt raziskave 

Načrt raziskave pojasnjuje raziskovalčevo sposobnost odgovoriti na raziskovalna vprašanja in 
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uresničitev zastavljenih raziskovalnih ciljev. Vsebovati mora jasno razlago, ki vsebuje izbor 

velikosti in vrste vzorca, raziskovalne metode in instrument merjenja. Predvideti je potrebno 

tudi morebitne ovire pri zbiranju in interpretiranju podatkov ter morebitna etična vprašanja, ki 

lahko ogrozijo raziskavo. Utemeljitev mora temeljiti na raziskovalnih vprašanjih in ciljih 

raziskave v skladu z raziskovalno paradigmo (Saunders, Lewis in Thornhill 2007). Za 

raziskovalni načrt pravimo, da je varovalo, ki omogoča nadzor pri načrtovanju raziskave, saj z 

njegovo pomočjo ugotavljamo pomanjkljivosti pri njenem načrtovanju. Tako izključimo 

možnost, da bi zanemarili ali spregledali kakšno raziskovalno težavo, ki bi jo kasneje v analizi 

in interpretaciji pogrešali (Lamut in Macur 2012). V raziskovalni načrt je vključena 

opredelitev paradigme raziskovanja in obrazložitev njene zasnove, način vzorčenja in opis 

vzorca, opis raziskovalnega instrumenta ter način zbiranja in analiziranja podatkov (Punch 

2009). Takšen raziskovalni načrt omogoča reševanje metodoloških in ostalih problemov, ki 

nastajajo vnaprej in so v korist raziskave še pred pričetkom zbiranja podatkov (Sagadin 1977).  

 

3.5 Kvalitativna metodologija raziskovanja 

Beseda metoda se uporablja v povezavi z zbiranjem in obdelavo podatkov, pojem 

metodologija pa predstavlja kombinacijo tehnik in metod, ki so uporabne pri raziskovanju 

določenih situacij. Družboslovna raziskovalna metodologija vključuje faze (Lamut in Macur 

2012): 

 formuliranja težave in sestavo raziskovalnega vprašanja; 

 izdelavo načrta raziskave ter  

 zbiranje podatkov in njihovo obdelavo. 

 

Kvalitativna metodologija izhaja iz družboslovja. Njene ugotovitve so prikazane opisno in ne 

s številkami, kot je značilno za kvantitativno metodologijo. Zadovoljstvo, čustva in težave so 

v sklopu kvalitativne metodologije opisani z besedami intervjuvane osebe, zato je ta opis 

globlji in večplasten. Glavni raziskovalni področji kvalitativne metodologije predstavljata 

antropologija in etnologija, kjer kot glavna metoda zbiranja podatkov prevladuje opazovanje 

(Lamut in Macur 2012). 

 

Kvalitativno raziskovanje nam ponuja različne vrste kvalitativnih metod, s katerim lahko 

raziskujemo različna ravnanja, dogodke, delovanja organizacij, socialno okolje, interakcije in 

medsebojne odnose (Babbie 2007; Dimovski et al. 2008). Njeni cilji se osredotočajo na 
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probleme manjših izsekov in nas vodijo k celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov v čim 

bolj naravnih okoliščinah (Sagadin 2001). Z uporabo različnih metod nam kvalitativna 

paradigma priskrbi veliko količino nestrukturiranih podatkov, ki so primarni in jih moramo 

urediti v razumljivo poročilo. Pri tem nam pomaga kvalitativna analiza, ki je definirana kot 

pregled, ki je neštevilen in kot interpretacija opazovanj, katerih namen je odkrivanje osnovnih 

pomenov in različnih vzorcev medsebojnih odnosov (Bryman in Bell 2003; Babbie 2007; 

Dimovski et al. 2008). Posledično je pri kvalitativni metodologiji priporočljiva uporaba več 

različnih metod in tehnik zbiranja empiričnega gradiva. Pomembno je tudi upoštevati različne 

poglede na raziskovalni problem, saj je resničnost možno razumeti z različnih zornih kotov. 

Srečamo se lahko s posamezniki, ki imajo drugačne poglede na raziskovalni problem, zato 

obstaja možnost neuspeha, v kolikor se ne upošteva te vsestranskosti (Mesec 1998). 

 

Ob prebiranju različnih metodoloških knjig, literature in kvantitativne raziskave, ki jo je med 

prometniki leta 2013 izvedel dr. Lavrič, smo spoznali, da je sama tema raziskovalno zelo 

občutljiva, zato se nam je kot najustreznejša metoda kvalitativne raziskave zdel 

polstrukturirani intervju, saj z njim zajamemo podatke, ki jih nimamo in prihajajo iz globine. 

 

3.5.1 Polstrukturirani intervju 

Tehnike kvalitativnega raziskovanja dajejo osebam svobodo, s katero lahko svoj pogled na   

način prosto oblikujejo, hkrati pa ob tem razmišljajo in poglobijo razmišljanje tudi v samem 

pogovoru (Marentič Požarnik 2001). Ena izmed kvalitativnih metod zbiranja podatkov, ki je 

vedno bolj razširjena, predstavlja raziskovalni intervju, katerega glavna značilnost je zelo 

bogat vir podatkov, kar nam omogoča poglobljeno proučevanje pojava. Predstavlja 

individualen in neposreden pogovor med dvema osebama. Oseba, ki sprašuje, je raziskovalec, 

oseba, ki odgovarja, je intervjuvanec (Tratnik 2002). Vogrinc navaja, da je polstrukturirani 

intervju nekje med standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem (Vogrinc 2008). Pri 

načrtovanju polstrukturiranih intervjujev raziskovalec pripravi okvirni seznam tem in 

vprašanj, ki jih namerava zastaviti intervjuvancem. Kljub temu se lahko število zastavljenih 

vprašanj od intervjuvanca do intervjuvanca spreminja. Prav tako se lahko glede na potek 

pogovora spreminja vrstni red vprašanj. Po potrebi lahko raziskovalec določena vprašanja 

preoblikuje, spusti ali pa na seznam doda kakšna nova vprašanja, katerih namen je 

pridobivanje poglobljenega pogleda v določen del raziskovalne teme. To ima za posledico, da 

vsi intervjuvanci v kontekstu ne bodo dobili enakih vprašanj, saj je zastavljanje odvisno tudi 



Bezjak, Milan. 2015. Stres na delovnem mestu prometnika na železnici. Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

48 

od znanja in informacij, s katerimi razpolaga vprašani. Pomembno vlogo pri navedenem igra 

tudi umeščenost vprašanega v raziskovalno situacijo (Saunders, Lewis in Thornhill 2007). Z 

dodatnimi vprašanji, ki tako nastajajo ob pogovoru, raziskovalec dodatno spodbuja in razvija 

pristen odnos vprašanega do pojavov in dogodkov, ki se nanašajo na ključna vprašanja 

(Sagadin, 1995). 

 

Polstrukturirani intervju omogoča predhodno pripravo okvirnih vprašanj, ki služijo kot vodilo 

pri njegovi izvedbi, hkrati pa omogoča nenehno prilagajanje intervjuvancu. To pomeni, da   

intervju postane sproščen pogovor, ki omogoča, da pridobimo vse tiste odgovore, ki jih pri 

svoji raziskavi potrebujemo. Ni več potreben vrstni red raziskovalnih vprašanj, saj je 

intervjuvanec lahko nanje odgovori že v sklopu drugega vprašanja, zastavljamo pa lahko tudi 

nova nepripravljena vprašanja, ki so v sklopu polstrukturiranega intervjuja sama prišla na 

površje in omogočila, da nanje dobimo odgovor. V raziskavi smo na ta način prišli do 

ključnih podatkov, ki jih sicer ne bi mogli pridobiti. Zaradi sproščenega pogovora so bili 

intervjuvanci veliko bolj zaupljivi in motivirani, saj so lahko nemoteno odgovarjali, 

posledično pa razkrili tudi vsebine, ki bi ostale nerazkrite. 

 

3.6 Metoda vzorčenja in opis vzorca 

K sodelovanju smo pritegnili šest prometnikov, po dva iz vsake PVP, starih nad 40 let in z 

najmanj 20-letnimi izkušnjami na delovnem mestu prometnika. Z dostopom do 

raziskovalnega področja nismo imeli težav, saj so vsi naši sodelavci in so se z veseljem 

odzvali povabilu k sodelovanju, ko smo jim predstavili način, na katerem temelji naša 

raziskava. Prav tako smo k sodelovanju pritegnili dr. Zdravka Lavriča, ki se v okviru 

programa pomoči, ki ga ponuja delodajalec, vsakodnevno srečuje z navedeno tematiko. 

 

Intervjuvance smo označili s črkami A, B, C, D, E, F in G. Da smo zagotovili teritorialno 

pokritost mreže SŽ, prihajata po dva prometnika iz vsake PVP. 

 

Intervjuvanec A je moškega spola, prihaja iz PVP Postojna, je prometnik, star 54 let, v 

prometu dela 35 let in ima urejeno družinsko življenje. 

 

Intervjuvanec B je moškega spola in prihaja iz PVP Postojna, je progovni prometnik, star 50 

let, v prometu dela 30 let in ima urejeno družinsko življenje. 
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Intervjuvanec C je moškega spola in prihaja iz PVP Maribor, je prometnik, star 45 let, v 

prometu dela 25 let in ima urejeno družinsko življenje. 

 

Intervjuvanec D je moškega spola in prihaja iz PVP Maribor, je prometnik, star 44 let, v 

prometu dela 25 let in ima urejeno družinsko življenje. 

 

Intervjuvanec E je moškega spola, prihaja iz PVP Ljubljana, je prometnik, star 48 let, v 

prometu dela 30 let in ima urejeno družinsko življenje. 

 

Intervjuvanec F je moškega spola, prihaja iz PVP Ljubljana, je prometnik, star 41 let, v 

prometu dela 20 let in ima urejeno družinsko življenje. 

 

Intervjuvanec G je dr. Zdravko Lavrič, spec. družinske terapije, zaposlen na SŽ. V programu 

pomoči sodeluje od samega začetka. 

 

3.7 Raziskovalni instrument 

Sestavili smo dva vprašalnika. Eden je bil namenjen prometnikom in smo ga razdelili v tri 

sklope, drugi je bil namenjen strokovnjaku, ki v sklopu Programa pomoči delodajalca nudi 

pomoč delavcem v izvršilnih službah. Temeljita struktura obeh vprašalnikov je v sklopu 

prilog (Priloga 4 in 5) te diplomske naloge. 

 

3.8 Postopek zbiranja podatkov 

Udeležencem raziskave smo posredovali kontaktna pisma (Priloga 3) zaradi lažje uskladitve 

terminov izvedbe raziskave, ki smo jih dokončno potrdili po opravljenih telefonskih 

pogovorih.  

 Z intervjuvancem A smo se srečali v Novi Gorici 14. 5. 2015, intervju je potekal 25 

minut, pričeli smo ob 12.30. 

 Z intervjuvancem B smo se srečali v Kanalu 25. 5. 2015, intervju je potekal 30 minut, 

začeli smo ob 15.15. 

 Z intervjuvancem G smo se srečali v Ljubljani 27. 5. 2015, intervju je potekal 30 

minut, začeli smo 11.05. 

 Z intervjuvancem C smo se srečali v Mariboru 3. 6. 2015, intervju je potekal 20 minut, 
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začeli smo ob 17.50. 

 Z intervjuvancem D smo se srečali v Mariboru 3. 6. 2015, intervju je potekal 22 minut, 

začeli smo ob 19.10. 

 Z intervjuvancem E smo se srečali v Ljubljani 4. 6. 2015, intervju je potekal 28 minut, 

začeli smo ob 12.30. 

 Z intervjuvancem F smo se srečali v Ljubljani 4. 6. 2015, intervju je potekal 20 minut, 

začeli smo ob 14.20. 

 

Naše raziskovalno delo zbiranja podatkov je potekalo v dveh fazah. Na podlagi literature in 

pridobljenih podatkov smo najprej sestavili usmerjevalna vprašanja za izvedbo 

polstrukturiranih intervjujev s prometniki. Intervjuji s prometniki so bili namenski, saj smo le 

na takšen način lahko teritorialno pokriti mrežo Slovenskih železnic. Vprašanja smo razdelili 

v tri sklope. Prvi sklop vprašanj se je nanašal na opis delovnega mesta prometnika, njegove 

naloge in posledice, ki iz tega izhajajo. Z drugim sklopom vprašanj smo ugotavljali vire, ki 

povzročajo negativne posledice in kakšne so, v tretjem sklopu pa smo se osredotočili na 

zdravstveno preventivo, ki jo delodajalec ponuja zaposlenim prometnikom. Z zaključnim 

vprašanjem smo omogočili intervjuvancu, da doda še svoj pogled na problematiko, ki je stvar 

raziskovanja. Hkrati smo že ob analizi nekaterih prejetih odgovorov s strani prometnikov 

začeli z drugo fazo in oblikovali vprašalnik za polstrukturirani intervju s strokovnjakom, ki 

zagotavlja pomoč v okviru programa Slovenskih železnic. 

 

3.9 Postopek analize podatkov 

Analiza podatkov zajema urejanje kvalitativnega gradiva, kjer zapise, opazovanja, transkripte 

in ostalo empirično gradivo uredimo in pripravimo za nadaljnjo analizo. Izločimo nepotrebna 

podvajanja, ponavljanja, popravijo se pravopisne napake in izločijo podatki, ki niso v 

odvisnosti z raziskovalnim problemom in raziskovalnimi vprašanji (Lamut in Macur 2012). 

Zaradi posega v empirično gradivo nastane »nova realnost« (Mesec 1998, 87), zato je 

pomembno, da je vsebinskih posegov v empirično gradivo čim manj. Z razčlenitvijo 

transkripta opravimo selekcijo urejenega besedila na sestavne dele (Lamut in Macur 2012). 

Urejeno gradivo nato razčlenimo na teme kodiranja, ki se ujemajo z vrstnim redom 

usmeritvenih vprašanj (Vogrinc 2008), pri čemer je priporočljivo, da se v določene teme 

kodiranja uvršča tematsko enake prečiščene transkripte, za temo pa se določijo smiselno 

zaključeni deli transkripta (Lamut in Macur 2012). Enote besedila nato znotraj posamezne 
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teme razčlenimo in jim pripisujemo pojme in kategorije (Mesec 1998). To predstavlja glavno 

značilnost kvalitativne analize. Vsaka izmed kategorij mora zagotoviti dovolj natančno 

evidentiranje analiziranih podatkov skozi vsebinski pomen kod. Kasneje na tej osnovi 

opredelimo glavne teme (Esterby Smith, Thorpe in Lowe 2007; Stirling 2001). S 

kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva, ki ga raziskovalec oblikuje v pojme, ki jih 

med seboj poveže v kategorije, tvori teoretične modele in pojasnitve (Mesec 1998). Njen 

namen je odkrivanje odnosov med kvalitativnimi podatki in oblikovanjem teorij (Mesec 

1998). Jedro procesa predstavlja proces kodiranja, kjer izločimo bistvo iz enot kodiranja. 

Omogoča nam razvrščanje in označevanje v procesu analiziranja kvalitativnih podatkov. 

Temelji na razčlenjevanju urejenega in prepisanega gradiva (Vogrinc 2008), Mesec pa ga 

poimenuje »odprto kodiranje« (Mesec 1998, 106). Z njim zmanjšujemo obseg podatkov in 

zagotovimo povezavo pomenov v zaključene celote, kar nam omogoča poglobljeno 

razumevanje novih pomenskih celot (Bryman in Bell 2003; Babbie 2007). Tako prepoznamo 

teme, ki povezujejo več kod, zato jih opredelimo s širšo temo, ki zajame različne dele vsebine 

(Stirling 2001). Sledi določevanje pomena in definiranje kategorij, ki jih je načeloma manj kot 

pojmov (Lamut in Macur 2012). Z definiranjem izrazimo bistvo pojma skozi kategorijo in jih 

ločuje od drugih, ki prav tako spadajo v enako kategorijo. Tako dobimo pojme in kategorije, 

iz katerih raziskovalec sestavlja nastajajočo teorijo. Kategorije nato primerjamo med seboj in 

jih razporedimo na osnovi raziskovalnega problema. Tako dobimo podlago za začasni 

teoretični okvir, ki določa položaje kategorijam znotraj paradigmatskega modela, vse do 

glavne kategorije (Mesec 1998). Nastajajoča teorija opiše pojav, njegove vzroke in njegove 

posledice ter ponazarja odnose in povezave med kategorijami. Sestavljena je iz pojmov, 

kategorij in trditve oziroma predpostavk. Pri oblikovanju paradigmatskega modela je 

najpomembnejši transparenten prikaz odnosov med temami obravnavanega pojava (Lamut in 

Macur 2012), zato za lažje prepoznavanje enot kodiranja uporabimo podčrtavanje ali barve 

(Mesec 1998). Tako nastane končna teorija, ki je nastajala postopoma skozi celoten 

raziskovalni proces in je sestavljena iz empiričnih podatkov. Pomembno vlogo imajo tudi 

sprotni zapiski in opombe, ki si jih raziskovalec beleži (Vogrinec 2008). Ali je raziskava 

kakovostna ali ne, pa preverimo z uporabo naslednjih vprašanj (Miles in Huberman 1994): 

 ali so predvidevanja in sklepi raziskave utemeljeni v zbranem empiričnem gradivu; 

 ali so sklepi logični; 

 ali je kodirni postopek izveden korektno; 

 ali so metodološki postopki upravičeni; 
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 ali je in koliko je na potek vplivala pristranskost raziskovalca in 

 ali so bile uporabljene strategije za povečanje veljavnosti. 

 

Pri analiziranju vseh zbranih vsebin in ureditvi podatkov v obliki transkriptov (Prilogi 6 in 7) 

smo uporabili odprto kodiranje, kjer smo podatke smiselno uredili skozi pojme do kategorij, 

kar smo prikazali tudi s tematsko mrežo. Pripravili smo transkripte in uredili zbrano gradivo v 

skupni transkript v Wordu (Priloga 9), da smo laže opravili kodiranje. Vsako vprašanje 

pomeni svojo enoto. Pod vprašanje smo dodali odgovore vseh intervjuvancev. Odgovore smo 

razčlenili na pojme s pomočjo komentarjev in odgovorov, ki se največkrat ponavljajo ali so si 

medsebojno podobni. Uredili smo jih v smiselne kategorije in tako predelali vsa vprašanja – 

enote transkripta, ki se nanašajo na vprašanja. Odgovore – pojme smo primerjali med seboj in 

jih združevali v kategorije. Ta del je bil najtežji in najobsežnejši, saj na tem področju nismo 

imeli bistvenih izkušenj. Pri delu smo uporabljali različne barve. Vsaka izmed barv 

predstavlja odgovor posameznega intervjuvanca. Barve se pojavljajo tudi v kategorijah, ki so 

kot enote kodiranja (Priloga 8) bile podlaga za nadaljnjo analizo. Pripravili smo tudi tematski 

prikaz (Priloga 10) raziskovalnih vprašanj v obliki mreže, zaradi lažje interpretacije, kjer so 

lepo razvidni viri stresa, soočenje z njim in poznavanje programa pomoči SŽ. 

 

4 TEMATSKA MREŽA KOT ANALITIČNO ORODJE 

 

 

Tematska mreža razlaga razumevanje teme in vsebine raziskave. Uporablja se za kodiranje 

kot glavni proces v analizi za posploševanje kvalitativnih podatkov (Bryman in Bell 2003). 

Da dobimo smiselno vsebino v analizi tematske mreže, kodiramo večje dele besedila in ne 

posameznih stavkov. Tako ostajamo osredotočeni na cilj analize. Kode nato združujemo v 

skupine na podlagi delov besedila, ki smo ga kodirali in ponovno prebrali. Sledi povezovanje 

pomenskih kod v identificirane teme in osredotočenje na teme, ki se vedno znova ponavljajo. 

Na takšen način se poglobimo v teme, ki so za raziskavo najpomembnejše. Na osnovi 

enakovrednih pomenov nato izhodiščne teme združujemo v organizacijske teme, ki jih na 

podlagi vsebinskih pomenov identificiramo kot skupne teme. Skupna tema je lahko 

sestavljena iz več organizacijskih tem, ki so prav tako lahko sestavljene iz več izhodiščnih 

tem, kar pa že predstavlja tematsko mrežo, na osnovi katere lahko interpretiramo skupno 

temo. Vrednost mrežne povezave se kaže v tem, da lahko na osnovi skupnega znanja in 
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izkušenj inovativno rešujemo nastale probleme. Po zaključku raziskave in končanem opisu 

tematske mreže povzamemo vsebino skupnih tem in opredelimo ponavljajoče se vzorce, jih 

prilagodimo raziskavi in jih bolj jasno predstavimo s pomočjo analitičnega procesa. Povzetke 

vseh mrež združimo in jih kombiniramo s teorijo. Na takšen način lahko raziščemo vzorce in 

zasnove, pomembne teme in strukture, ki se pojavljajo v raziskavi. Sledi vračanje na 

teoretična izhodišča in raziskovalna vprašanja, ki predstavljajo glavne temelje naše raziskave 

in jih argumentirano razložimo, rezultate pa strnjeno prikažemo v preglednici (Roblek 2007; 

Roblek 2009). 

 

Ker smo želeli čim bolj natančno prikazati ugotovitve opravljene raziskave, smo se odločili za 

pripravo tematske mreže, ki bo pri interpretaciji rezultatov olajšala razumevanje in na slikovit 

način prikazala vsebinske teme raziskave, ki smo jih na osnovi enakovrednih pomenov 

povezali v organizacijske, te pa naprej v izhodiščne teme (Slika 4.1). Posamezne 

organizacijske teme so prikazane v prilogah 10, 11, 12, 13 in 14. 
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Slika 4.1: Tematski prikaz podatkov 

 

 

5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

 

Prometniki, ki so v raziskavi sodelovali, so stari povprečno 47 let in imajo 27,5 let  izkušenj 

na izvršilnem delovnem mestu prometnika. S tem smo zadovoljili parametre, ki smo si jih 

zastavili, in sicer 40 let starosti ter najmanj 20 let dela kot prometnik. Vsi spadajo med 
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izkušene delavce, ki so pred zasedbo svojih sedanjih delovnih mest opravljali delo na manjših 

postajah. Pokritost PVP je prav tako izvedena, saj iz vsake PVP prihajata po dva prometnika. 

Približali smo se tudi podatkom iz raziskave dr. Lavriča, in sicer o povprečni starosti 

prometnikov, ki znaša 47,5 leta in v razredu delovne dobe (26–30), ki tvori najštevilčnejšo 

kategorijo njegove raziskave. 

 

Svoje delovno okolje so prometniki opisali kot primerno, zadovoljivo in urejeno. Pri tem so 

poudarili, da so se z leti pogoji za delo resnično popravili, vendar še vedno obstajajo težave, 

ki jih prinaša delovno mesto. Velikokrat so v sredini hrupa (ljudje, telefonija), ki kali 

prepotrebni mir, ki ga prometniki pri svojem delu potrebujejo. Prostori so klimatizirani, (a 

imajo kljub vsemu probleme z ohlajanjem prostorov zaradi velikega števila monitorjev in 

računalniške opreme, ki prostor dodatno segreva, zato je tudi v zimskem času potrebno 

ohlajanje prostorov – CVP), pogovori se v večini snemajo, prostori pa so v veliki meri 

osvetljeni z dnevno svetlobo. Njihov delovni čas in zasedba je različna od postaje do postaje. 

Tako lahko delajo v izmeni sami, lahko sta v izmeni po dva ali celo trije prometniki, 

največkrat v izmeni 12/24, 12/48. Lahko delajo po 8 ur, dopoldan, popoldan, vsak drugi dan 

po 12 ur, lahko imajo prekinitev dela v nočnem času, ali pa je delovno mesto do določene ure 

zasedeno z dvema prometnikoma, nato pa z delom nadaljuje eden sam, ki prevzame dela in 

naloge delavca, ki je z delom končal. Njihova glavna naloga je vodenje in urejanje varnega 

prometa na odsekih, za katere so zadolženi. Ob tem še sodelujejo z drugimi službami (tovorni 

promet, potniški promet, obmejni organi itd.), s sosednjimi železniškimi upravami, zadolženi 

so za informiranje potnikov po ozvočenju, izvajajo nadzor, delo organizirajo, ravnajo s SVN, 

ki so različnih sistemov (mehanske, elektro-mehanske ali kombinacije teh, ERSVN, 

računalniške tipa TALIS, ILTIS), pri svojem delu uporabljajo računalniške sisteme (Roman – 

vozni red, vnos podatkov, sestava nalogov, poročil, pregled gibanja), opravljajo videonadzor 

(CVP), v ključnih trenutkih prevzemajo odgovornost in sprejemajo odločitve, ki so potrebne 

za zagotavljanje varnosti prometa vlakov v vsakem trenutku. Pri delu se menjavajo na 4 ali 6 

ur, odvisno od zasedbe, predvsem zaradi razbremenitve pri delu s SVN. Njihova vloga je 

lahko postavljavec, zunanji ali notranji prometnik – administrator, kar je od postaje do postaje 

različno. Pri svojem delu so opozorili na slabo organizacijo dela kot celote, ki ga je 

reorganizacija družbe korenito spremenila. Pred reorganizacijo je bil prometnik ključna oseba 

pri organiziranju del, zdaj pa so to dodelili delavcem, ki za to niso usposobljeni. Prometniki se 

zato velikokrat znajdejo v precepu, saj vidijo napake, za katere poznajo rešitve, na njih tudi 

opozarjajo, vendar je to razumljeno kot njihova samovolja. Posledično prihaja do konfliktov, 
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pomanjkanja zaupanja, podvajanja informacij in dela, kar ustvarja kaos, slabe storitve, 

napetost in težave, ki jih nato operativno rešujejo. Delo prometnikov je zahtevno, odgovorno, 

zahteva spoštljiv odnos do delovnega mesta, popolno koncentracijo, organizacijske 

sposobnosti, delo v izmeni, ob dela prostih dnevih, ponoči, zahteva velik psihični napor, 

odločnost, izkušnje, prilagajanje, predvsem pa uveljavljanje hierarhije, ki je na žalost ni več v 

meri, kot je bila nekoč. Posledično se pojavljajo motnje delovnega procesa, kar ustvarja 

vsesplošno nezadovoljstvo, slabše odnose, agresivnost posameznikov, živčnost, jezo, 

preobremenjenost, izčrpanost, razdražljivost in povečanje stresnih trenutkov, ki negativno 

vplivajo na vse vpletene v železniškem prometu. Pri tem je treba povedati, da so meje, do 

katere prometniki še obvladujejo situacijo, različne, saj je pri nekaterih ta prag precej višji kot 

pri drugih. Prometniki različno gledajo na težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, a vsi 

se strinjajo, da stres na delu uničuje notranje ravnovesje, ki ob dolgotrajnem delovanju 

povzroča negativne posledice, (kopičenje težav, napake, nelagodje, čezmerno razmišljanje o 

delu, dvom vase, izčrpanost, odsotnosti z dela, vpletenosti v ID, občutek nezmožnosti 

reševanja težav, bolezenska stanja, težave v osebnem življenju, tesnobo in skrajne faze 

stresa), kar ima lahko za posledico posttravmatske stresne motnje in druge psihosomatske 

težave. Kljub temu prometniki pravijo, da s stresom znajo živeti, poskrbeti pa je potrebno, da 

se z njim lahko soočajo in ga znajo predelati. Pri svojem delu kot največje vire stresa navajajo 

svoje delo, za katerega pravijo, da ga sicer radi opravljajo, vendar je težko izključiti negativni 

vpliv. Poudarjajo, da je stres prisoten ves čas, sicer da niha in je večji ob konicah, ohranjajo 

pa tudi možnost, da ga nekateri sploh ne prepoznajo. Potem je tukaj kadrovska politika 

podjetja, ki je v veliki meri z reorganizacijo pripomogla, da so se odnosi med novonastalimi 

družbami poslabšali do te mere, da je sodelovanje del stresa. Za ID (nesreče, naleti, iztirjenja, 

nesreče na potnih prehodih, pri varovanju delovnih skupin, potnikov) prometniki pravijo, da 

predstavljajo šok, še posebej, če so vključena človeška življenja in večja materialna škoda. Na 

lestvici stresa jih uvrščajo zelo visoko. Če se zgodijo, so prometniki v veliki meri soudeleženi 

zaradi organiziranosti dela. Prinašajo negativne posledice v obliki velikega stresa, žal pa nanj 

v veliki meri nimajo vpliva. Pri tem dodajajo, da je soočenje z ID na manjših postajah veliko 

bolj stresno, saj so za vse sami, njihove odločitve pa imajo posledično toliko večjo   

odgovornost kot na velikih postajah, kjer je v izmeni več prometnikov in se z usklajevanjem 

dogovorijo o ukrepih, ki sledijo. To prometnikom prinaša več dela, večjo obremenitev, večjo 

odgovornost, z njo pa tudi večjo dozo stresa na delovnem mestu. Z reorganizacijo in svetovno 

gospodarsko krizo je v podjetju prisotno zmanjševanje števila prometnikov, manjkajočih 

delavcev podjetje ne nadomešča, kar ima za posledico spremenjeno sistematizacijo dela, 
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zmanjševanje števila prometnikov, kjer jih je v izmeni več in dodatne delovne obveznosti ob 

združevanju delovnih mest. Vedno več je prekinitev prometne službe na postajah, predvsem v 

nočnem času, ukinjanja in zmanjšanja zasedb. K temu je veliko prispevala tudi posodobitev 

postaj in predčasno upokojevanje delavcev, ki za delodajalca predstavljajo velik strošek. K 

sreči je to do neke meje nadzorovano, tako da zaradi tega ne trpi varnost železniškega 

prometa, vendar pa lahko takšno dolgoročno ravnanje pripelje tudi do tega. Zaradi slednjega 

se prometniki soočajo s poostrenimi izmenami v času nepredvidenih bolniških odsotnostih in 

koriščenju letnega dopusta, kar za njih pomeni manj počitka med izmenami, neurejene izmene 

in večji psihični napor. Poudarjajo nadomeščanja na drugih postajah ob podobnih situacijah, 

kar za prometnike prinaša dodaten stres, predvsem zaradi specifičnosti vsake postaje in 

kratkih nadomeščanj, ki prometniku ne omogočajo popolne prilagoditve in seznanjenosti, 

posledično pa tudi neobremenjeno prevzetje nove vloge, ki je od postaje do postaje različna. 

Vsem je skupno le prometno delo, ki pa je prav tako od postaje do postaje različno, predvsem 

zaradi načina zavarovanja prometa. Poudarjajo, da bi delodajalec moral za to področje bolje 

poskrbeti, da do nadomeščanj v veliki meri ne bi prihajalo, saj neposredno ogrožajo varnost 

prometa, če pa so nujne, bi te morale trajati časovno daljše obdobje. Za odnose na delu 

pravijo, da so povprečni, ne najboljši ne najslabši, a v večini zadovoljivi. Zagovarjajo 

ustvarjalnost, poštenost in korektnost v odnosu s sodelavci kakor tudi z nadrejenimi. Veliko 

jim pomeni razumevanje in tako skrbijo, da se odnosi ne skrhajo preveč. Pri delu z ljudmi 

velikokrat naletijo na težave, v povprečju pa ugotavljajo, da je 90 % ljudi, s katerimi nimajo 

težav, a da obstaja tudi 10 % tistih, s katerimi zelo težko delajo in sodelujejo. V takšnih 

primerih je to težava, saj se pozna pri delu in sodelovanju, zato je pomen hierarhije v odnosih 

toliko pomembnejši. Pravijo, da dober delovni odnos odtehta polovico vsakodnevnega 

stresnega dela, s katerim se dnevno soočajo. Veliko besed so prometniki namenili vplivu 

človeškega dejavnika pri svojem delu. Ocenjujejo, da je človeški dejavnik odvisen v največji 

meri od tipa SVN. Pravijo, da bolj kot je starejšega tipa, večji del vključenosti človeškega 

dejavnika zajema. Še posebej je ta prisoten ob okvarah, kjer je prometnik tisti, ki               

100-odstotno prevzema vlogo vodenja prometa in s tem SVN. Zagovarjajo dejstvo, da večja 

kot je postaja, lažje je ukrepanje in izvajanje nadaljnjega prometa. V takšnih primerih morajo 

brezpogojno zaupati sodelavcu, ki je na terenu, medtem ko na manjših postajah sam 

prometnik rešuje problematiko in s tem prevzema vso odgovornost za realizacijo dela ves čas, 

vse do razrešitve okvare ali napake, ki je prisotna. V obeh primerih pojasnjujejo, da je 

upoštevanje protokolov in navodil nujno, čeprav se lahko zgodi, da za posamezno situacijo ni 

predpisanega ravnanja. Prometniki navajajo, da ta prisotnost človeškega dejavnika pri delu 
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sprošča velike pritiske nanje, kar je psihično obremenjujoče, še posebej zato, ker mora do 

odločitev priti v kratkem času, to pa pomeni velik stres in sprejemanje pomembnih odločitev 

pod velikim pritiskom. Glede na to, da bi SVN morale ščititi prometnike, se velikokrat zgodi, 

ravno obratno, in sicer povečevanje prisotnosti človeškega vpliva pri ravnanju z njo. Pri 

njihovem delu je vir stresa tudi sam delovni čas (izmena, nočno in izmensko delo, delovnik), 

neusklajenost, nedorečenost, nejasnost vlog posameznika, preobremenjenost, izrednosti, 

varovanje delovnih skupin, nepričakovani zapleti, spremembe pri delu, vmešavanje v promet, 

sam prihod na delo in prevzem dela, neprestana pozornost na promet (konstantni stres), strah 

pred okvarami SVN in ID, doživljanje posledic stresa, gospodarska in politična situacija, 

negotovost in dejavniki v zasebnem življenju (družinske zadeve, pomanjkanje denarja, 

bolezni in vrsta zdravstvenih težav). Prav zaradi takšne problematike je delavcem na voljo 

program pomoči s strani delodajalca, ki zajema psihosocialno pomoč delavcem s težavami na 

delovnem mestu in v privatnem življenju (odvisnost od alkohola, odvajanja denarja, 

vedenjske težave, začetek bolezni, mobing itd.). Njegov namen je v prvi vrsti psihosocialna 

pomoč delavcem ob čustvenih težavah, opozarjanje na vire stresa v delovnih okoljih, 

razbremenitev prizadetih, ozaveščanje o negativnih posledicah stresa, pomoč pri 

prepoznavanju in premagovanju stresa, njegovem obvladovanju, skrb za zdravje, informiranje 

in izobraževanje zaposlenih ter motivacija zaposlenih, da začnejo zdravo živeti na vseh 

področjih svojega življenja. V program pomoči se lahko vključi delavec sam, če ima težave 

na delovnem mestu ali v privatnem življenju, lahko pa delavca napoti tudi delodajalec, v 

kolikor je delavec bil udeležen v ID, pa sam ne zazna težav. Delavci se iz različnih razlogov s 

težavo odločijo za ta korak. V prvi vrsti je tukaj treba omeniti bojazen zaznamovanja, »sem v 

kartoteki«, potem je zelo pomemben dejavnik občutek priznanja nemoči, šibkosti, slabosti, 

obremenjevanja z drugimi ljudmi (predvsem, kaj bodo rekli sodelavci, prijatelji in ne 

nazadnje družina), strah pred izgubo službe, pa čeprav za kaj takega ni razlogov. Dr. Lavrič 

pojasnjuje, da do vključevanja v program pomoči prihaja takrat, ko je želja po učinkovitem 

razreševanju težav zrela v posamezniku. Poudarja, da delavci zaradi tega nimajo nobenih 

težav s strani delodajalca, vsi lahko ob zaznavanju težav kadar koli pokličejo na javno 

objavljeno številko, ali se za stik dogovorijo preko elektronske pošte, program je anonimen in 

dostopen tako v njihovem prostem času, kakor tudi v času bolniških. Pove tudi, da o udeležbi 

v programu pomoči nikomur ne poroča, prav tako pa tudi v ta namen ne vodi nobene 

evidence, predvsem zaradi možnih zlorab omenjenih evidenc in informacij. Nadalje dr. Lavrič 

pojasnjuje, da je že pred 10 leti skušal omogočiti takšno vrsto pomoči delavcem, a je bil žal s 

strani delodajalca predlog zavrnjen. To je omogočil šele leta 2011 sprejeti Zakon o varnosti in 
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zdravju pri delu. Takrat se je delodajalec odzval in program pomoči je začel dobivati današnjo 

obliko. Na intranetnih straneh je bilo še istega leta objavljeno obvestilo o psihosocialni 

pomoči delavcem in kjer so vse potrebne informacije, ki jih delavci potrebujejo. Prometniki 

so povedali, da o programu pomoči vedo zelo malo. Informacije o njem so pridobili pred 

dvema letoma na rednem šolanju, pred tem pa o tem niso vedeli skorajda nič. Poudarili so, da 

jim je tudi vsebina v veliki meri neznana, tisto, kar vedo, je posledica njihove samoiniciative 

(psihosocialno pomoč delavcem v stiski in aktivni oddih). Eden izmed prometnikov je 

povedal, da se program odvija v Ljubljani s strani psihiatra, drugo pa mu ni znano. Prometniki 

so ocenili, da je pomoči s strani delodajalca malo, še posebej so omenili brezplačno udeležbo 

na aktivnem oddihu, ki je zdaj samoplačniški in tako veliko teže dostopen. Pri tem so izrazili 

željo in potrebo, da bi ponovno zaživel v prejšnji obliki. Prav tako so poudarili, da se v 

primeru težav najprej zanašajo nase, šele ob neuspehu je za njih program pomoči lahko 

alternativa, vendar pa za enkrat za to nimajo potrebe. Eden izmed prometnikov je povedal, da 

se je po pomoč zatekel najprej k svoji zdravnici, nato k psihiatru, vendar mu je v resnici 

najbolj koristila šele pomoč sodelavca. Kar se tiče uspešnosti programa, je dr. Lavrič povedal, 

da je zadovoljstvo v tem, da lahko pomaga delavcem, ki se znajdejo v stiski. Odzivi so 

pozitivni, saj kljub težavam, s katerimi se delavci soočajo, uspe poiskati rešitve, ugotoviti 

vzroke, razrešiti stiske in doseči obojestransko zadovoljstvo, delavcem pa povrniti 

samozaupanje in motivacijo, da se soočajo s težavami. Najbolj ga veseli, da delavci spoznajo, 

da je samopomoč ključnega pomena za razrešitev težav in pri tem dodaja, da je njegovo delo 

predvsem, da »uči loviti ribe«, statistike programa pomoči pa da ne vodi. Prometniki vedo, da 

je stres težava in da s stresom živijo, kakor tudi, da je neprijeten, da dolgoročno negativno 

vpliva na njihovo zdravje, povedali pa so tudi, da ga je bilo v preteklosti več kot zdaj, 

predvsem zaradi izkušenj, ki so si jih nabrali ob delu in v življenju. Vedo pa tudi, da se stvari 

v posamezniku lahko akumulirajo in v nekem trenutku izbruhnejo na plano, zato dajejo velik 

poudarek sprostitvi in kakovosti življenja. Dejstvo je, da na delu sprostitve skorajda ni. V 

prostem času se ukvarjajo s športom, družijo se s prijatelji, hodijo na izlete, ukvarjajo se s 

konjički, z glasbo, zdravo prehrano, opuščajo kajenje, alkohol, posvečajo pa se tudi 

alternativnim oblikam sproščanja (joga, meditacija). Žal je prisoten tudi delež tistih, ki za 

spoprijemanje s stresom posežejo po alkoholu in prepovedanih psiho-aktivnih snoveh (teh je 

okrog 5 % moških, ki za premagovanje stresa ne naredijo nič), obstajajo pa tudi posamezniki, 

ki poskušajo premagati težavo s povečanjem spolne dejavnosti. Kar se tiče reševanja 

konfliktnih položajev in virov stresa, prometniki zagovarjajo pogovor. Pri svojem delu 

zahtevajo mir in red, vso svojo pozornost usmerjajo prvenstveno v varnost prometa, pri 
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svojem delu ostajajo zbrani in umirjeni, tako da obdržijo situacijo pod nadzorom. Z jasnimi in 

preprostimi navodili poskrbijo, da vsi vpleteni razumejo svojo vlogo in tako pripomorejo k 

razreševanju neprijetnih dogodkov. Če argumenti in pogovor pri urejanju odnosov ne 

zadoščajo, k reševanju problematike pritegnejo nadrejene in sindikat, vendar do tega 

načeloma ne prihaja. O svoji psihofizični pripravljenosti so prometniki povedali, da so in niso 

dobro pripravljeni, kar potrjuje dejstvo, da posledično stres ne vpliva na vse enako in da 

posledice stresa niso za enake za vse. Veliko je odvisno od tega, kako posameznik razume 

stres, kako se nanj odziva in kakšna je njegova meja oziroma prag tolerantnosti, ki zanj še ni 

obremenjujoč. 

 

Odgovor na glavno raziskovalno vprašanje »Kakšni so vplivi in posledice delovnega okolja 

na življenje prometnikov?« je naslednji: Vplivi in posledice delovnega okolja na življenje 

prometnikov so negativni, res pa je, da je v veliki meri odvisno od vsakega posameznika, 

kako je pripravljen na sprejemanje negativnih vplivov, ki jih delovno okolje prinaša, in 

kakšno je njegovo soočanje ob posledicah, ki jih vplivi delovnega okolja prinašajo v 

njegovo življenje. Dolgoročno so vplivi in posledice delovnega okolja na življenje 

prometnikov vsekakor negativni. 

 

Odgovori na ostala raziskovalna vprašanja so naslednji: 

V1: Kateri so glavni dejavniki stresa na delovnem mestu prometnikov? 

Za glavne dejavnike stresa na delovnem mestu so prometniki postavili ID in soočenje z njimi, 

SVN in strah pred njihovimi okvarami, vpliv človeškega dejavnika pri delu, njihovo delo kot 

celoto, pomanjkanje prometnikov, njihova nadomeščanja na drugih postajah, odnosi na delu 

in neprestana pozornost na potek železniškega prometa. 

 

V2: S kakšnimi posledicami stresa se soočajo prometniki pri svojem delu? 

Pri svojem delu se prometniki soočajo z nezadovoljstvom, živčnostjo, rušenjem notranjega 

ravnovesja, agresivnostjo, jezo, preobremenjenostjo, tesnobo, motnjami ritma spanja, 

izčrpanostjo, razdraženostjo, dvomom vase, nelagodjem, zdravstvenimi težavami (motnje 

vida, srčna obolenja, psihične težave – posttravmatska stresna motnja), zadržanostjo, 

odsotnostjo z dela, občutkom nezmožnosti reševanja in kopičenjem težav, razmišljanjem o 

delu in nenehnim pritiskom.  

 

V3: Ali je prometnik pri svojem delu izpostavljen konstantnemu stresu? 
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Prometniki so pri svojem delu izpostavljeni konstantnemu stresu (prihod na delo in prevzem 

dela ter neprestana pozornost na promet). 

 

V4: Koliko prometniki poznajo program pomoči? 

Prometniki ne poznajo v zadostni meri programa pomoči, ki ga delodajalec zagotavlja 

delavcem v čustvenih težavah.  

 

V5: Kakšen je odziv prometnikov na program pomoči, ki ga nudi delodajalec? 

Njihov odziv na program pomoči je posledično podoben njegovemu poznavanju. 

 

V6: Kakšen je odziv strokovnjaka, ki zagotavlja psihosocialno pomoč za program? 

Odzivi dr. Lavriča so pozitivni, saj kljub težavam, s katerimi se delavci soočajo, uspe poiskati 

rešitve, ugotoviti vzroke, razrešiti stiske in doseči obojestransko zadovoljstvo, delavcem pa 

povrniti samozaupanje in motivacijo, da se soočijo s težavami. Najbolj ga veseli, da delavci 

spoznajo, da je samopomoč tista, ki je ključnega pomena za razrešitev težav in pri tem dodaja, 

da je njegovo delo predvsem, da »uči ribe lovit«. 

 

6 ZAKLJUČEK 

 

 

Stres je resničnost današnjega časa, ki predstavlja številne pasti, ki ogrožajo naš vsakdanjik. 

Prisoten je povsod in brez izjeme. Z njim se soočamo dan za dnem, na delovnem mestu in v 

zasebnem življenju. Predstavlja težavo sodobnega človeka, ki mu je zaradi svoje vpetosti v 

okolje, polno mrzličnega hitenja, nepredvidljivih situacij in stisk posameznik vedno bolj 

izpostavljen. Res je, da obstajajo razlike med posamezniki in njihovo dovzetnostjo za to 

novodobno težavo, a ta različnost na dolgi rok izgublja v primerjavi s stresom. Kratkoročno se 

lahko ubranimo njegovega neposrednega vpliva, dolgoročno pa pušča posledice vsakemu 

izmed nas. 

 

Prav zaradi obsežnosti tega fenomena je prav, da o tematiki govorimo čim več in s tem 

pripomoremo k pomembnosti zavedanja tega problema. Le tako se lahko širi pogled težav, 

virov in posledic stresa v širšo okolico in omogoči posamezniku, da prepozna simptome, ki ga 

že pestijo, a nanje ne najde pravega odgovora. Dejstvo namreč je, da so stres in njegove 
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posledice v veliki meri povzročitelji številnih bolezenskih znakov in stanj, ki jih ljudje ne 

prepoznamo kot vir bolezni, zato nanje ne odreagiramo pravilno in posledično dovoljujemo, 

da nam podira notranje ravnovesje in prepotreben mir za kakovost dela, odnosov in življenja 

nasploh. 

 

V diplomskem delu smo pobliže spoznali vpliv in posledice delovnega okolja na življenje 

prometnikov, ki so pri svojem delu vedno bolj izpostavljeni nenehnim pritiskom, vse večji 

odgovornosti in sprejemanju pomembnih odločitev, ki lahko za vedno spremenijo njihova 

življenja. Ugotovili smo vire, ki jih prometniki navajajo kot glavne vzroke za stres na   

delovnem mestu, opozorili na posledice, ki nedvoumno nakazujejo na veliko prisotnost stresa 

in končno potrdili tudi prisotnost konstantnega stresa pri njihovem delu. Vse to je pomembno, 

če želimo ustvariti prometnikom prijazno delovno okolje in vsaj delno izničiti posledice, ki iz 

tega izhajajo. Pozornost smo namenili tudi programu pomoči, ki ga prometniki, žal, premalo 

poznajo, zato se ga posledično tudi veliko manj poslužujejo, kot bi se ga lahko. Pomembna 

ugotovitev je tudi, da je program pomoči učinkovit, saj si stroka prizadeva za uspešno 

razreševanje težav, s katerimi se prometniki pri svojem delu in v zasebnem življenju 

vsakodnevno srečujejo. 

 

Ker se posledice stresa odražajo tudi v delovni organizaciji, je treba v naslednjih letih vso 

pozornost nameniti odpravljanju vzrokov, ki povzročajo prometnikom stres, in jih ozaveščati, 

da je stres del življenja, ki pa ga lahko omilijo tudi sami. Svetuje se zdrav način življenja, čim 

več dejavnosti, ki smo jih navajali kot blažilce oziroma kot del sprostitve pred stresom in ne 

nazadnje tudi to, da je program pomoči tista pot, ki lahko številnim olajša posledice, ki jih 

stres prinaša. 

 

Diplomsko delo zaključujemo z mnenji in nasveti intervjuvancev za pomoč prometnikom, ki 

so se znašli v težavah, pa ne vedo, kako naprej ter da se predsodki pred uporabo programa 

pomoči razblinijo in program doseže svoj namen. 

 

Intervjuvanci sporočajo, da je treba čim več »delati na sebi«, saj le tako lahko največ naredijo 

zase. Pravočasno je treba odkriti vire stresa in preprečiti morebitne psihične motnje ter nanje 

čim hitreje odreagirati. Po delu moramo stvari odložiti in živeti naprej, sprejeti zavedanje, da 

je delo stresno, a hkrati tudi zanimivo in pestro, poskrbeti, da so odnosi na delu čim boljši in 

okrepiti zavedanje, da nihče ni popoln. Treba je delo jemati resno in odgovorno, saj gre za 
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človeška življenja in ob kakršnem koli dvomu ugotoviti vzroke in poiskati rešitev, tudi s 

pomočjo programa pomoči. V primeru težav ne smejo odlašati, ampak naj se odzovejo 

programu pomoči in po pomoč pridejo čim prej, saj bodo tako manj trpeli in bodo manj 

obremenjeni. Treba je tudi okrepiti zavedanje, da ni sramotno poiskati pomoči, ampak je moč 

prav v tem, da jo poiščejo. Le na takšen način se lahko zbližajo z realno situacijo, zmanjšajo 

stres in z veseljem opravljajo svoje poslanstvo nemoteno naprej. 
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Priloga 1: Prošnja za uporabo podatkov SŽ 

 

Milan Bezjak, 

Gradnikova 24, 

5213 KANAL OB SOČI 

 

Slovenske železnice – Infrastruktura, d. o. o.  

direktor družbe g. Matjaž Kranjc  

Kolodvorska ulica 11  

1000 LJUBLJANA 

 

ZADEVA: Dovoljenje za uporabo baze podatkov družbe SŽ – Infrastruktura d. o. o. 

 

Spoštovani, sem prometnik na postaji Nova Gorica in v študijskem letu 2014/15 

končujem dodiplomsko univerzitetno izobraževanje na Fakulteti za uporabne družbene študije 

v Novi Gorici. Ker sem tekoče obveznosti že zaključil, zdaj ves prosti čas posvečam 

diplomskemu delu z naslovom »Stres na delovnem mestu prometnika na železnici«. 

Izpostavljenost stresu ima za posledico številne bolezni, ki uničujejo naše življenje. 

Ker največji del svojega življenja preživimo na delovnem mestu, je moj namen osvetlitev 

panoge železniškega prometa in delovnega mesta prometnika v tem kontekstu. Dejstvo, da je 

področje železniškega prometa slabo zastopano v tem segmentu raziskovanja, me je pri tem še 

dodatno spodbudilo. Kvalitativna raziskava nastaja kot posledica že opravljene kvantitativne 

raziskave dr. Zdravka Lavriča iz leta 2013 z naslovom »Za boljše zdravje in zmanjševanje 

stresa na delovnem mestu prometnika«, ki je bila objavljena kot članek v reviji Slovenskih 

železnic, Nova proga (Lavrič, 2014). V maju in juniju 2015 bom opravil anonimne 

polstrukturirane intervjuje s šestimi prometniki, na osnovi njihovih odgovorov pa še intervju z 

g. Lavričem, s ciljem, da pridobljeni podatki dajo podlago za morebitna nadaljnja proučevanja 

in raziskave na to tematiko. Prav tako pa bo delodajalec lahko pridobljene podatke uporabil za 

nadaljnje pozitivne pristope k reševanju tega vse obsežnejšega fenomena, ki uničuje naša 

življenja. 

Na vas se obračam s prošnjo, da mi omogočite uporabo baze podatkov družbe SŽ – 

Infrastruktura d. o. o., predvsem s področja kadrovskih zadev in poslovnikov. V pričakovanju 

pozitivnega odgovora se vam že vnaprej zahvaljujem in vas prav lepo pozdravljam.  

 

V Kanalu, 20 .4. 2015                                                          Milan Bezjak 

 



 

 

Priloga 2: Dovoljenje za uporabo podatkov SŽ 

 

 



 

 

-----Original Message----- 

From: milan.bezjak@siol.net 

Sent: Tuesday, June 23, 2015 1:50 PM 

To: Jakoš Ksenija 

Subject: Uporaba podatkov za diplomo  

 

Pozdravljena, 

kot sva se dogovorila po telefonu, vam zdaj pošiljam nabor potrebnih kadrovskih in ostalih 

podatkov za pripravo diplomske naloge.  

 

Kadrovski podatki: 

- št. zaposlenih prometnikov v letih 2010–2014;  

- št. ID v Službi za vodenje prometa v letih 2010–2014 in 

- št. bolniških dopustov v Službi za vodenje prometa v letih 2010–2014. 

 

Ostale podatke bi želel pridobiti preko intraneta Slovenskih železnic, kjer bom potreboval 

Poslovnike Infrastrukture, Službe za vodenje prometa, Organizacijske predpise PVP Postojna, 

Organiziranost LVP Nova Gorica in Pravilnik o ID na Slovenskih železnicah. Dotaknil se 

bom tudi PPR I. in II. ter Organiziranost CVP Postojna, glede opisa del in nalog prometnikov 

oz. progovnih prometnikov in organizacije dela. 

 

Če bom potreboval še kakšen podatek, vas bom o tem obvestil. Že vnaprej se vam 

zahvaljujem za posredovano in vas prav lepo pozdravljam. 

 

Milan Bezjak 

 

-----Original Message----- 

From: Jakoš Ksenija  

Sent: Friday, July 03, 2015 14:10 PM 

To: milan.bezjak@siol.net 

Subject: Uporaba podatkov za diplomo 

 

Pozdravljen, 

V priponki vam pošiljam želene podatke za pripravo diplomske naloge. 

Vodja Službe za vodenje prometa vam dovoljuje uporabo navedenih predpisov, objavljenih na 

intranetni strani SŽ. 

 

Pozdrav,  

 

Ksenija Jakoš 

 

 



 

 

Priloga 3: Kontaktno pismo 

 

Spoštovani! 

Sem prometnik na postaji Nova Gorica in Vas ob zaključku dodiplomskega študija na 

Fakulteti za uporabne družbene študije prosim za Vašo pomoč.  

Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Stres na delovnem mestu prometnika na železnici, 

kjer želim ugotoviti, kakšni so vplivi in posledice stresa na delovnem mestu prometnika na 

železnici, kateri so glavni dejavniki stresa na delovnem mestu prometnikov, s kakšnimi 

posledicami se soočajo prometniki pri svojem delu zaradi stresa in kakšen je odziv 

prometnikov na program pomoči, ki ga nudi delodajalec. Prav tako me zanima mnenje 

strokovnjaka, kakšna je odzivnost prometnikov na navedeni program. 

V mesecu maju in juniju 2015 bom posledično izvajal polstrukturirane intervjuje, pri katerih 

pričakujem Vaše sodelovanje in pomoč. Za Vas sem se odločil, ker menim, da bom z Vašo 

pomočjo dobil relevantne odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Zagotavljam Vam, da so intervjuji anonimni, posnetke pa bom uporabi samo v študijske 

namene. 

Predlagam, da se o načinu izvedbe polstrukturiranih intervjujev dogovorimo osebno, po 

telefonu na številki 041 447 588, ali preko e-pošte milan.bezjak@siol.net. 

Že v naprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam.  

 

 

 

 Milan Bezjak 

 

 



 

 

Priloga 4: Vprašalnik za prometnike 

 

Prvi sklop:  

DELOVNO OKOLJE PROMETNIKA, NJEGOVE NALOGE IN POSLEDICE 

1. Koliko časa že opravljate delo prometnika? 

2. Kako bi opisali vaše delovno mesto? 

3. Kakšen je opis vaših del in nalog, ki jih opravljate? 

4. Kakšen je vaš delovni čas? 

5. Katere naprave uporabljate pri svojem delu in zakaj? 

6. Kako se počutite na delovnem mestu ob upoštevanju predhodnih vprašanj? 

7. Kakšne so lahko posledice pri vašem delu? 

8. Ali ocenjujete svoje delo kot stresno? 

9. Kaj za vas pomeni stres? 

10. Kaj pri svojem delu pojmujete kot stresno? 

 

Drugi sklop:  

VIRI IN VRSTE NEGATIVNIH POSLEDIC  

1. Ali ste na svojem delovnem mestu pod stresom? Pojasnite. 

2. Ali se pri svojem delu soočate s kakšnimi težavami? Katerimi? Pojasnite. 

3. Kaj vas na delovnem mestu najbolj moti in kako se s tem soočate? 

4. Ali zaradi tega trpi vaše delo? 

5. Kako bi opisali izredne dogodke in kako se v teh trenutkih odzivate vi? 

6. Kako je ob odsotnosti z dela in dopustih, vas je dovolj ob takšnih situacijah? 

7. Kako na vas vpliva odvisnost človeškega dejavnika pri uporabi SVN? 

8. Kakšen je odnos sodelavci med seboj in odnos sodelavci – nadrejeni? 

9. Kako je z nadomeščanjem in kakšno je vaše mnenje o tem? 

10. Kako rešujete spore med sodelavci oziroma ob kakšnih drugih dogodkih? 

11. Kako delujete pod stresom, medtem ko delate? 

12. Ali vam stres predstavlja oviro? Pojasnite. 

13. Ali ostajate zbrani pri delu kljub težavam? 

14. Kako se sproščate ob stresu na delovnem mestu? 

15. Ali vam uspe probleme rešiti? 

16. Kako vam uspe sprostiti misli in telo? 

 



 

 

Tretji sklop:  

PREVENTIVA 

1. Kako ocenjujete svojo psihofizično pripravljenost za soočenje s težavami na delu? 

Pojasnite. 

2. Kaj veste o programu pomoči, ki ga preventivno izvaja delodajalec na tem področju? 

Pojasnite. 

3. Ali bi se udeležili programa, če bi se znašli v težavah, ali bi to rešili kako drugače? 

Razložite in pojasnite. 

4. Ali ste že kdaj poiskal katero vrsto pomoči? (Katero, zakaj ne/da?) 

5. Ali bi želeli še kaj dodati? 

 

Zaključno vprašanje: 

NASVETI 

Ali bi želeli še kaj dodati sami, deliti z nami, svetovati …? 

 



 

 

Priloga 5: Vprašalnik za strokovnjaka 

 

ODZIVNOST PROMETNIKOV NA NAVEDENI PROGRAM IN INTERPRETACIJA 

S STRANI STROKE 

1. Ali bi nam za začetek povedali nekaj splošnih podatkov o sebi? 

2. Koliko časa že sodelujete s Slovenskimi železnicami v programu pomoči? 

3. Konec leta 2013 ste izvedli raziskavo med prometniki, ali bi lahko na kratko povzeli 

bistvo raziskave in pokomentirali rezultate. 

4. Kakšen je namen programa in komu vse je namenjen? 

5. Kakšne so pasti, v katere se lahko prometnik ujame, če ne poišče pomoči pravočasno?  

6. Kakšne so statistike uporabe programa pomoči s strani prometnikov? 

7. Kdaj je po vašem mnenju pravi čas, da se prometnik obrne na vas? 

8. S kakšnimi težavami se prometniki obračajo na vas? 

9. V kakšnem stanju so prometniki, ki se obračajo na vas? 

10. S kakšnimi težavami se soočate pri nudenju pomoči prometnikom? 

11. Ali ste pri vašem delu uspešni? 

12. Še nasvet za vse prometnike, kaj bi jim svetovali? 



 

 

Priloga 6: Skupni transkript prometnikov – iskanje kategorij 

 

PRVI SKLOP: ZAHTEVE IN POSLEDICE DELOVNGA OKOLJA  

1. Koliko časa že opravljate delo 

prometnika? 

A: 35. let. 

B: 30. let. 

C: Ja, delo prometnika opravljam 25 let. 

D: Delo prometnika opravljam 25 let. 

E: Delo prometnika opravljam že 30 let. 

Zaposlen sem na SŽ, delati sem začel na 

postaji Brežice, nadaljeval v Krškem nato pa 

sem bil razporejen na postajo I. ranga, kjer 

se nahajam še danes. 

F: Delo prometnika opravljam že 20 let. 

KATEGORIJA: Leta dela v prometu 

 

35. let. 

30. let. 

25 let. 

25 let. 

30 let. 

 

 

 

 

20 let. 

2. Kako bi opisali vaše delovno mesto? 

A: Kaj želiš tu, da ti povem? Urejamo promet 

vlakov, sodelujemo z več delovnimi 

skupinami. Je bolj hrupno, telefoni ves čas 

zvonijo, pa take neumnosti. 

B: V bistvu delam v CVP Postojna, sem 

progovni prometnik. V službi nas je več, 

imamo zasedenih devet delovnih mest, tako 

da delo je kar pestro, v bistvu vodimo promet 

neposredno na daljavo, se pravi z 

računalniškim sistemom TALIS iz Avstrije. 

Naše delovno mesto se izmenjuje v bistvu 

vsakih 6 ur. Se pravi, prvih 6 ur si 

postavljavec in neposredno vodiš promet, 

ostalih 6 ur pa si pomočnik oziroma 

administrator. No, pisarna kot delovno mesto 

je solidno urejena, sicer pa bom za današnji 

standard rekel, da ni prav nič podobna 

dvorani za vodenje prometa, stilsko govorim, 

drugače pa, kot sem že rekel, je devet 

delovnih mest in na vsakem delovnem mestu 

je veliko število monitorjev. Na mojem 

delovnem mestu jih je 16, se pravi so za 

postavljanje voznih poti, spremljanje poteka 

z video nadzorom, potem ISUP, Roman ter 

ostali pač, ki pridejo v poštev. 

C: Ja, moje delovno mesto je zelo pestro, v 

KATEGORIJA: Pogoji na delu 

Hrupno,  

telefoni zvonijo. 

Pestro. 

 

KATEGORIJA: Organizacija dela 

Progovni prometnik, 

zasedba, 

menjave 6 ur, 

postavljavec, 

administrator.  

 

KATEGORIJA: Pogoji na delu 

 

Primerni,  

solidno urejeno, 

odmor med delom. 

 

KATEGORIJA: Naprave na delu 

 

16 monitorjev. 

 

KATEGORIJA: Pogoji na delu 

 

Zelo pestro, 

vsakodnevne novosti, 

 



 

 

službi je vsak dan nekaj novega, čeprav je 

vozni red enak, ampak vsak dan se zgodi 

nekaj drugega, noben delovni dan ni 

popolnoma enak. 

D: Delovno mesto je v stolpu, dvignjeno nad 

postajo, se pravi, da si osamljen, da imaš 

svoj mir, delovni pogoji so primerni in 

urejeni. 

E: Delovno mesto je bilo sicer skozi obdobje 

nadgrajeno z vgradnjo klimatske naprave in 

z izboljšanjem delovnih in bivalnih pogojev, 

vendar je sama odgovornost, ki pa je proces 

dela ni zmanjšal Ni zmanjšal določenih 

pritiskov na zaposlene. Delovno mesto je 

sicer urejeno, vendar pa je odgovornost za 

varnost železniškega prometa v veliki meri 

odvisna od posameznika, kako to sprejema in 

kako zna stresne situacije na delovnem mestu 

ublažiti oziroma skozi svoj način življenja 

čim bolj zmanjšati. 

F: Delovno mesto je zahtevno, pogoji so pa 

kar urejeni. 

različnost.  

Preglednost postaje, 

 mir, 

primerni, 

urejeni. 

Klimatizirani, 

izboljšani.  

Zahtevno. 

KATEGORIJA: Zahteve na delu 

Odgovornost. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Stres,  

soočenje s stresom. 

KATEGORIJA: Pogoji na delu 

Snemano. 

Urejeno. 

Pogoji  urejeni. 

3. Kakšen je opis vaših del in nalog, ki jih 

opravljate? 

A: Sprejemi vlakov, odprava vlakov, 

spremljanje prihoda vlakov, odhoda vlakov. 

Sodelujemo z vodenjem prometa, potniškim 

prometom, tovornim prometom. V prometni 

urad vse stranke prihajajo po informacije, 

plus po telefonu dajem informacije o vožnji 

vlakov in take stvari. 

Glavna naloga pa je urejanje varnega in 

rednega prometa vlakov. 

B: Prvenstvena naloga je, se pravi bom 

rekel, malo tako, z lahkimi besedami pač 

prepeljati vlak iz točke A do točke B v čim 

krajšem času, čim bolj varno in urejeno. 

C: Ja, moje delo je vodenje prometa na 

postaji in urejanje prometa z avstrijsko 

železniško upravo postaje Špilje. 

D: Opravljam vodenje prometa na naši 

postaji, sprejem vlakov, ponujamo vlake 

sosednji železniški upravi, napovedovanje 

potniških vlakov in vse ostalo, kar spada k 

KATEGORIJA: Naloge prometnika 

 

Urejanje prometa, 

sodelovanje med službami,  

 

informiranje potnikov, 

 

urejanje varnega,   

 

rednega prometa vlakov. 

 

 

 

 

Vodenje prometa. 

 

Meddržavno vodenje. 

 

Vodenje prometa, 

sprejem vlakov,  

informiranje potnikov. 

 



 

 

opravljanju poklica prometnika. 

E: To je kar široka tema, vendar bi dejal 

tako, da je prometnik na posamezni postaji 

glavni za skrb o varnem in urejenem 

železniškem prometu. To zajema vse, kar se 

tiče voženj vlakov in ostalih vozil na tirih, kot 

odnos do ostalih služb – različnih 

prevoznikov, različnih vzdrževalcev, 

različnih prometnih situacij in tudi odločitev, 

ki jih mora v ta namen sprejeti. Naša postaja 

je specifična zaradi meddržavnega pomena, 

saj je tukaj prehod iz Slovenije na Hrvaško, 

zato imamo tudi specifične naprave, kot so 

izmenični promet, različna omrežna napetost 

(25KV in 3KV), to pomeni, da je polovica 

postaje z različno napetostjo, zato so tukaj 

potrebne menjave lokomotiv z elektro vleko. 

Prav tako je postaja specifična v smislu 

državnih organov, ki delujejo na tej postaji. 

Z vstopom v Schengensko območje in EU 

smo sprejeli določena pravila igre, kot je 

carinska kontrola in policijska kontrola, z 

vstopom Hrvaške v EU pa smo carinske 

organe umaknili, so pa na postaji prisotni 

hrvaški policisti. 

F: Naloge in dela so naslednja: vodenje 

vlakov, sprejem vlakov, odprava vlakov, 

prestavljanje kretnic, postavljanje signalov, 

kar je pomembno, če želimo zagotoviti in 

skrbeti za varen in reden železniški promet. 

 

Zagotavljanje varnosti, 

 vodenje,  

urejanje, 

nadzor,  

organiziranje, 

izmenični promet. 

 

 

 

 

Različna omrežna napetost  

(25KV in 3KV), 

 

menjave lokomotiv.   

 

 

 

 

 

Obmejno sodelovanje. 

 

 

Vodenje prometa,  

upravljanja s SVN,  

skrb za varen in reden 

železniški promet. 

4. Kakšen je vaš delovni čas? 

A: Notranja izmena 12 ur podnevi, 12 ur 

ponoči, nato počitek. Zunanji samo 8 ur od 

ponedeljka do petka od 7.00 – 15.00. 

B: Dva progovna prometnika, delovni čas je 

v bistvu 12/24, 12/48, klasični turnus, se 

pravi po nočni 2 dni prost. Drugače pa 

izmena traja 12 ur, se pravi 6 ur eno 6 ur 

drugo delovno mesto, z možnostjo koriščenja 

odmora med delom, če je to potreba, v 

kolikor pa ne, se to samo evidentira. 

C: Da, moj delovnik je turnus 12/24, 12/48, 

se pravi dnevna, nočna, dva dni prost. V 

izmeni smo trije. 

KATEGORIJA: Delovni čas  

Notranja izmena 12/24 12/48, 

podnevi ponoči, 

zunanji 8 ur od pon – pet,  

7.00 –15.00. 

Turnus dva prometnika, 

12/24 12/48, 

menjave 6 ur.  

 

Trije v izmeni,  

12/24 12/48, 

dnevna, nočna.  

 

Trije v turnusu,  



 

 

D: Trije prometniki v izmeni, delovni čas je 

od 7.00 do 19.00 v rednem turnusu, se pravi 

12/24, 12/48. 

E: Delovnik je 12/24, 12/48, to pomeni v 

turnusu, vse dni v letu, to pomeni, da eno 

četrtino dela opravimo v nočnem času 

oziroma lahko tudi več. V izmeni smo trije 

prometniki, s tem da so nas skozi 

modernizacijo in racionalizacijo iz štirih  

zmanjšali na tri. Ob tem je bil ukinjen tudi 

operativni pomočnik. 

F: Delovni čas je v izmeni po 12 ur, naenkrat 

pa v dnevni izmeni delamo trije prometniki, v 

nočni pa dva. Turnus je klasičen, 12/24, 

12/48. 

7.00–19.00,  

12/24 12/48. 

12/24 12/48.  

 

Trije v turnusu, 

non stop, 

 

četrtino ponoči,  

zmanjšanje na tri. 

 

Turnus 12/24 12/48, 

dnevna trije,  

nočna dva. 

KATEGORIJA: Zahteve na delu  

Modernizacija, 

racionalizacija. 

5. Kakšne naprave uporabljate pri svojem 

delu in zakaj? 

A: Uporabljamo varnostno napravo, 

signalno varnostno napravo, ki je stara 

skoraj 100 let. Predstavlja, kombinacijo 

elektro-relejne in mehanske naprave. Pri 

zavarovanju sodelujejo kretniki in 

prometniki. Imamo še računalnik, na katerem 

spremljamo gibanje vlakov, vnašamo gibanja 

vlakov, vse potrebne podatke o vlakih, 

lokomotivah, osebju. Imamo NOJP 

(javljalnik plazov), plus potnih prehodov 5, 

6, to naj bi bilo. 

Dnevnik ni en, jih je malo več, odnosno, eden 

je glavni, imamo še druge reči, ki jih 

izpisujemo, npr. naloge za vožnje vlakov, 

splošne naloge, prepustnice, poročila o 

izrednosti in še bi se delo naštevati. 

B: TALIS in ILTIS sta napravi, signalno-

varnostni napravi, ki ju v CVP Postojna 

progovni prometniki uporabljamo pri svojem 

delu. V bistvu je to računalniško vodenje 

prometa, kar na nekih stranskih progah 

uravnavajo vlakovni odpravniki oziroma 

prometniki, med seboj na šestih postajah, mi 

to delamo na šestih postajah v bistvu sami. 

Se pravi postavljaš vozne poti, prestavljaš 

kretnice, zavaruješ vozne poti, tako da v 

KATEGORIJA: Naprave na delu 

100-letna SVN,  

kombinirane SVN,  

računalniki, 

NOJP (javljalnik plazov), 

 potnih prehodov 5, 6. 

KATEGORIJA: Organizacija dela 

Dnevniki, 

nalogi za vožnje vlakov,  

splošni nalogi, 

 propustnice, 

 poročila o izrednosti. 

 

 

 

 

 

KATEGORIJA: Naprave na delu 

TALIS in ILTIS SVN, 

100 monitorjev.  

 

KATEGORIJA: Naloge prometnika 

Računalniško vodenje prometa šest postaj,  

Videonadzor. 

 

 

 

KATEGORIJA: Naprave na delu 



 

 

bistvu, kar dela na stranski progi 6 ljudi na 

šestih postajah, to delamo sami, ker nam 

sistem to omogoča. Ja, kompletna naša 

proga je pod video nadzorom, imamo cca. 70 

video kamer, ki jih na štirih monitorjih lahko 

približamo. Potrebujemo pa jih ob izpadih 

SVN za ugotovitve sklepov vlakov in ostalih 

zadev, kot so lege kretnic. Dejansko proga se 

vodi iz čisto nekega drugega mesta in 

dejansko  vpogled oziroma nadzor mora biti 

tudi s tega stališča.  

C: Ja, pri mojem delu uporabljam ERSVN, 

potem računalnik, sistem Roman za vozni red 

vlakov. Z računalnikom vnašamo prihode in 

odhode vlakov, tukaj je še telefonija, UKV 

naprave s tremi kanali, RDZ – radijsko 

dispečersko zvezo za stalni stik s premikalno 

skupino, vagonskimi pregledniki in 

strojevodji. 

D: Pri delu uporabljamo ERSVN, plus tega 

so v sklopu še računalniki za vodenje 

elektronskega voznega reda in naprave za 

telekomunikacijsko sporazumevanje, UKV-

zveze, RDZ-zveze, ki se snemajo. 

E: Pri svojem delu uporabljamo več vrst 

naprav. Osnovna naprava je ERSVN, ki 

omogoča vožnjo vlakov, premika in vse 

ostale manipulacije po tirih z železniškimi 

vozili. Drugo, kar je, je ravnanje s stikali 

vozne mreže. Tudi tukaj je specifika zaradi 

dveh različnih napetosti. Potem imamo v 

samem prostoru še ostale naprave, kot so: 

alarmne naprave, ki omogočajo kontrolo v 

primeru požarov in ostalih vnetljivih snovi. V 

prostoru je tudi vsa potrebna računalniška 

oprema, ki omogoča vnos različnih aplikacij, 

ki so nujne za samo odvijanje železniškega 

prometa. Imamo različne komunikacijske 

naprave, ki omogočajo komunikacijo med 

strojnim osebjem, ki opravlja vožnjo vlakov, 

premik progovnih vozil in ostalih vozil v 

železniškem prometu. Te naprave nam 

omogočajo tudi govorno sporazumevanje z 

organi Republike Slovenije in Republike 

 

 

 

70 kamer, 

4 monitorji.  

 

 

 

 

 

ERSVN, 

računalniki, 

 sistem Roman za vozni red,  

telefonija, 

UKV-naprave, 

RDZ – radijsko dispečerska zveza. 

. 

ERSVN, 

računalniki,  

elektronski vozni red,  

naprave za telekomunikacijo. 

 

ERSVN, 

stikala vozne mreže, 

 

 

alarmne naprave,  

 

računalniška oprema,  

komunikacijske naprave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hrvaške, komunikacijo med vsemi 

prevozniki, ki so na našem območju in 

koristijo kapacitete naše infrastrukture. 

Potem so tukaj še ostale manjše naprave, ki 

skrbijo, da se zagotavlja varen in urejen 

železniški promet. 

F: Pri svojem delu uporabljamo postavljalno 

mizo, se pravi ERSVN, sredstva za 

komuniciranje: telefoni, UKV naprave, RDZ 

za komunikacijo s strojnim osebjem. Potem 

so tukaj še računalniki z monitorji za 

elektronsko vodenje grafikona, spremljanje 

voženj vlakov in vnos vseh potrebnih 

informacij za vožnjo določenega vlaka. 

Izpisujemo naloge za vožnjo, splošne naloge  

itd. 

Postavljalno mizo – ERSVN, 

telekomunikacijske naprave, 

računalniška oprema. 

6. Kako se počutite na delovnem mestu ob 

upoštevanju predhodnih vprašanj? 

A: Ja, to delovno mesto zahteva 100-odstotno 

koncentracijo, drugače pa je delovno mesto 

stresno, napeto, res pa je odvisno tudi, s kom 

delaš, ker z ljudmi … enimi je grozno težko 

delati. 

B: No, na delovnem mestu se počutim 

relativno dobro, pogoji dela so nekako 

urejeni, edina stvar, za katero se še zmeraj 

zavzemamo, pa je ta previsoka temperatura, 

ker v CVP imamo okoli 100 monitorjev, kar 

povzroča izredno visoko temperaturo, tako 

da dejansko moramo tudi pozimi, ko so nizke 

temperature, prostor hladit. Za to dejansko 

ni poskrbljeno, medtem ko ostale stvari pa so 

nekje. 

C: Ja, kako se počutim? Počutim se zelo 

odgovorno, ker je delo zelo odgovorno, glede  

organiziranosti moraš speti skupaj vse službe 

na postaji, od vagonskih preglednikov, 

premikalne skupine, do urejanja vlakov. Vse 

te skupne morajo biti usklajene, da steče 

organizirano delo na sami postaji. 

D: Na delovnem mestu je zadovoljivo, pogoji 

so urejeni, počutim se dobro, sam stolp je 

narejen tako, da je skozi ves dan prisotna 

dnevna svetloba, kar je sploh zame odlično. 

KATEGORIJA: Zahteve na delu 

Koncentracijo 100 %. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Stres,  

napetost.  

KATEGORIJA: Medsebojni odnosi 

Zadovoljivi, 

odvisno od sodelavcev. 

KATEGORIJA: Pogoji za delu 

Relativno dobro urejeni. 

 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Previsoka temperatura, 

visoka temperatura, 

pozimi hlajenje.  

KATEGORIJA: Zahteve na delu 

Odgovornost, 

organizacijske sposobnosti. 

. 

 

KATEGORIJA: Pogoji na delu 

Zadovoljivi,  

urejeni,  

dnevna svetloba. 

KATEGORIJA: Zahteve na delu 

Določeno tveganje, 

nočne, 

delo ob dela prostih dnevih, 



 

 

E: Že pri sprejemu v šolo sem vedel, saj 

prihajam iz železniške družine, v kaj se 

spuščam in sem sprejel določeno tveganje, ki 

ga to delo prinaša. Vedel sem, da bo treba 

delo opravljati v nočnem času, da bom delo 

opravljal v vseh dnevih, ki jih leto prinaša, 

ne glede na praznike, sobote ali nedelje, 

vedel sem tudi, da je to izjemno naporno delo 

in tudi to, da kot prometnik moraš vedno 

uveljavljati določeno hierarhijo v samem 

sistemu, da lahko zagotavljaš varnost in 

urejenost železniškega prometa, kakor tudi 

hitre in odločne ukrepe ob izrednostih. 

F: Na delovnem mestu se počutim v redu, 

sicer je stresno, vendar se z leti človek tega 

navadi. 

psihični napor,  

uveljavljanje hierarhija, 

 

odločnost. 

KATEGORIJA: Pogoji na delu 

 

Dobri, 

stresno okolje.  

KATEGORIJA: Zahteve na delu 

Prilagajanje. 

7. Kakšne so lahko posledice pri vašem 

delu? 

A: Ja, negativne so izredni dogodki, različni, 

od prereza kretnic, do prevoza potnih 

prehodov, uvozov na zaseden tir, da ne 

govorimo o trčenjih in podobno. 

B: Sama SVN je zasnovana tako, da v 

primeru okvare prevzame njeno vlogo 

progovni prometnik, se pravi je tukaj 

človeški dejavnik oziroma tisti, ki na njej 

dela. Če deluje, je varnost nekje               

100-odstotna. Zdaj v primeru okvare je treba   

posebno pozornost posvetiti faktorjem, ki 

neposredno ogrožajo človeška življenja, se 

pravi varno vožnjo vlakov. To so predvsem 

potni prehodi, v kolikor so nedelujoči, je 

treba poskrbeti za varen prevoz vlaka čez to 

ogroženo mesto. Potem za samo varovanje 

potnikov na glavni progi, kot vemo je veliko 

postaj, ki so brez podhoda in mora progovni 

prometnik varovati potnike s tem, da zadrži 

vlak na signalu, tako da vlak po sosednjem 

tiru lahko nemoteno vozi, se ustavi in gredo 

potniki gor in dol. Potem imamo varovanje 

delovnih skupin, to je tudi zelo bistven faktor, 

varovanje delovnih skupin, no potem pa so 

tukaj še ostale stvari, ki sicer niso tako 

drastične in ne vplivajo neposredno na 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Negativne, 

 izredni dogodki, 

prerezi kretnic, 

 prevozi potnih prehodov,  

uvozi na zaseden tir, 

trčenja. 

 Okvare SVN. 

KATEGORIJA: Naloge prometnika 

 Ob okvarah prevzemanje vloge SVN. 

KATEGORIJA: Organizacija dela 

Progovni prometnik. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

 Velik vpliv človeškega dejavnika.  

 

KATEGORIJA: Naloge na delu 

 

 

Usmerjanje pozornosti dejavnikom ogrožanja 

(nevarna mesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

življenje in varno vožnjo vlakov, se pa lahko 

ob neupoštevanju oziroma malo slabši 

spremljavi tega dela povzroči velika 

materialna škoda. Že z eno samo 

zaustavitvijo težkega vlaka pred uvoznim 

signalom se povzroči strošek nekje v višini od 

30.000 do 50.000 EUR. 

C: Ja, različne. Pride lahko do motenj 

delovnega procesa, s tem pa do zamud v 

železniškem prometu. To bi bila najlažja 

oblika, potem pa so tukaj lahko stvari, kot so 

ID – v obliki železniških nesreč, naleti 

vlakov, oplazenja, iztirjenja, kjer so lahko v 

nevarnosti tudi človeška življenja in velika 

materialna škoda. 

D: Pojavlja se napetost, utrujenost proti 

koncu samega delovnega časa. So določene 

ure v delovnem dnevu ali v noči, kjer si malo 

več pod napetostjo, več dela se opravlja ob   

določenih konicah, kot se temu reče, ampak 

potem se stvari normalizirajo in delo poteka 

naprej v nekem normalnem toku. 

E: Ja, če mislite na nesreče oziroma ID, 

potem je tukaj lahko gotovo prisotna 

materialna škoda oziroma večja materialna 

škoda, poškodbe delavcev pri delu, iztirjenja, 

oplazenja, pa vse do povoženj in nesreč s 

smrtnimi izidi. Če pa mislite tukaj na 

prometnika in njegovo počutje, pa je tukaj 

predvsem opaziti veliko napetost pri delu, 

zbranost, posledično prinaša utrujenost, 

nezadovoljstvo, včasih agresivnost, slabše 

odnose med sodelavci itd. Zagotovo je tukaj 

glavni vir teh posledic predvsem stres, ki mu 

je prometnik na delovnem mestu izpostavljen 

zdaj bolj, zdaj manj, zagotovo pa je. Seveda 

je tukaj spet vse odvisno od vsakega 

posameznika posebej, kako se s temi pritiski 

sooča in kako jih tudi predela, ali pa tudi ne. 

F: Posledice so lahko živčno življenje, 

prehitri odzivi, velikokrat jeza, napetosti v 

odnosih tako doma kot na delu, 

preobremenjenost, utrujenost, motnje ritma 

spanja zaradi dela v turnusu itd. 

 

 

 

 

 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Motenje delovnega procesa,  

zamude v prometu, 

ID.  

 

 

 

Napetost,  

utrujenost.  

 

 

 

 

 

ID, 

materialna škoda, 

poškodbe delavcev,  

iztirjenja, 

oplazenja povoženja,  

nesreče s smrtnimi izidi, 

 

napetost,  

utrujenost, 

nezadovoljstvo, 

agresivnost,  

slabši odnosi,  

nihanje stresa.  

 

Živčnost, 

prehitri odzivi, 

jeza, 

napetosti v odnosih doma,  

na delu,  

preobremenjenost, utrujenost, 

motnje ritma spanja zaradi turnusa. 



 

 

8. Ali ocenjujete svoje delo kot stresno? 

A: Zelo stresno. 

B: Samo delo je vsekakor stresno, sicer bom 

povzel, nisi pod stresom dejansko vsak 

trenutek, ampak takih trenutkov pa se nabere 

v dnevu, eni izmeni tudi 10 ali 15, to so 

trenutki, ki trajajo kdaj minutko, tri, pet, 

ampak pojavijo se in ti negativno vplivajo na 

odziv našega telesa. 

C: Ja, delo je stresno, vsak dan po 12 ur, 

tako da si po koncu delovnega časa psihično 

kar zelo izčrpan. 

D: Kot že rečeno, je prisotna določena 

napetost, ki se lahko stopnjuje in ponovno 

pada, pa spet narašča in pada, kar ima za 

posledico rušenje notranjega ravnovesja, kar 

lahko povzroča utrujenost, razdražljivost, 

vpliva na odnose itd. Menim, da je naše delo   

stresno, vendar je od vsakega posameznika 

odvisno, kako ta stres prenaša in kako se z 

njim sooča. 

E: S sprejemom že prej omenjenega 

razmišljanja in zavestne odločitve, da 

postanem prometnik, sem sprejel tudi to 

dejstvo, da je delo prometnika zelo stresno, 

in sicer iz razloga, da prevzemaš 

odgovornost za veliko število ljudi na eni 

strani, po drugi strani pa moraš hkrati 

zagotavljati varnost in urejenost železniškega 

prometa. Posledično to pomeni, da moraš pri 

svojem delu sprejemati odločitve, ki vplivajo 

nate in na tvoja ravnanja pri delu, striktno se 

moraš zavedati, da lahko s svojim ravnanjem 

povzročiš določeno škodo ali nesrečo v 

železniškem prometu. Ko sprejmeš te 

kriterije, se nekoliko razbremeniš, a stres in 

napetost ostajata. Mimogrede imamo tudi 

vzpostavljen sistem obdobnih zdravniških 

pregledov, dodatnega šolanja, usposabljanja 

in izpitov, kar nas usmerja v nenehno 

obnavljanje znanja in k skrbi za naše zdravje. 

F: Ja. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Velik stres. 

Stres, 

stresni trenutki,  

kratkotrajni, 

negativni vpliv na telo. 

 

Stres, 

 

izčrpanost. 

Nihanje napetosti, 

rušenje notranjega ravnovesja,  

utrujenost, 

 razdražljivost,  

 

poslabšanje odnosov, 

 stres. 

 

Velik stres. 

 

KATEGORIJA: Naloge prometnika 

 Prevzemanje odgovornost,  

 zagotavljati varnost, 

 urejenost prometa, 

sprejemanje odločitev. 

 

  

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Škoda, 

 nesreče v prometu,  

stres, 

 napetost.  

 

 

 

 

Stres. 

9. Kaj za vas pomeni stres?  

A: Stres pomeni to, da delaš 12 ur napet, se 

KATERORIJA: Viri stresa 

Delovni čas, 



 

 

pravi 12 ur moraš biti 100-odstotno 

skoncentriran, in kot sem prej omenil, k temu 

pomaga še, če imaš kolektiv, kjer niso odnosi 

ta pravi. 

B: Stres je vsaka stvar, ki se dogaja, ki je 

drugačna od normalnega stanja, se pravi 

nenormalno stanje, tega imamo veliko tudi v 

zasebnem življenju. Se pravi, vsaka neka 

druga stvar, ki ni tako ali drugače tekoče 

povezana z našim življenjem, utečena. 

C: Ja, stres pomeni zelo napeto 12-urno 

koncentracijo pri urejanju prometa in 

spremnega dela za varno in urejeno vožnjo 

vlakov. To traja non-stop, pod napetostjo, ali 

bo to steklo ali ne bo to steklo itd. 

D: Stres je ena hudičeva zadeva, če se lahko 

tako izrazim, ki ga večina ljudi dejansko niti 

ne prepozna. Ker ga ne prepoznamo, lahko 

vpliva na naše življenje tako na delovnem 

mestu kakor tudi na življenje izven službe. 

E: Je vsako nenormalno stanje v neki 

napetosti oziroma v nekem adrenalinskem 

pričakovanju, ali je odločitev, ki jo sprejmeš 

pravilna, ali je ta odločitev podprta z vsemi 

predpisi in če ta odločitev zadovolji vse tiste 

kriterije, zaradi katerih je delavec na tem 

delovnem mestu. 

F: Zame pomeni beseda stres to, da ko je 

gneča na postaji, zaradi preobremenjenosti 

postaneš napet, hitro razmišljaš, kako 

ukrepati, večkrat ne dobiš pravih odgovorov 

oziroma dela ne zmoreš opraviti tako, kot si 

si zamislil, zaradi drugih razlogov, ne zaradi 

sebe. Lahko pride do vmešavanja v železniški 

promet glede določenih prioritet, kar 

velikokrat zmoti naš ritem dela. V tem 

primeru bi lahko rekel kar po domače, da 

»padeš v stres«, postaneš bolj razdražen, kar 

pa seveda negativno vpliva na okolje, v 

katerem delaš. Lahko jo opredelim tudi tako, 

da ko ne teče vse tako, kot bi moralo, recimo 

napake, okvare naprav, razna vmešavanja, 

pač ni ustaljeno, takrat nastopi prej 

omenjena faza stresa. 

neurejeni odnosi,  

prevzem službe. 

 

Spremembe, 

neusklajenost dela,  

življenja.  

Delo,  

 

 

delovni čas. 

 

 

 

 

 

 

 

KATERORIJA: Viri stresa 

 

Gneča na postaji, 

preobremenjenost, 

hitenje, 

 vmešavanje v promet, 

izrednosti. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

  

Napetost,  

sprejemanje odločitev pod pritiski, 

dela ne zmoreš, 

motenje delovnega procesa, 

stres, 

 razdraženost, 

poslabšanje odnosov, 

napake, okvare, 

stres. 



 

 

10. Kaj pri vašem delu smatrate, da je za 

vas stresno? 

A: Strah, strah pred izrednimi dogodki, to je 

najbolj stresna stvar. 

B: Ja, kot sem že prej povedal, mislim, da 

največji faktorji so varovanje progovnih 

skupin, varovanje potnikov. To so v bistvu 

dela, ki so neposredno povezana z 

ogrožanjem življenj oziroma varnosti 

udeležencev v železniškem prometu. So pa 

tudi drugi faktorji, ko pač vozimo vlake mimo 

neuporabnih signalov, pa kadar so okvare, 

mimo ugasnjenih signalov, mimo signalov, ki 

so v legi STOJ, pač so neki nelagodni občutki 

tako za nas same kot tudi za ostale 

udeležence v prometu; strojevodje, 

vlakovodje, ker pač le človek ne ve, ali je to 

100-odstotno sigurno, ali gre v prost 

blokovni odsek, tako da je tudi tukaj veliko 

nelagodja. 

C: Ja, sama odgovornost je že nekoliko 

obremenjujoča, posledično stresna, potem 

nekje v podzavesti bojazen pred ID. To bi 

bilo nekako. 

D: V kolikor pride do kakšnega ID, je to zelo 

stresno, potem ob kakšnih nepričakovanih 

zapletih in spremembah, tukaj se pojavlja ta 

prisotnost stresa. 

E: Ja, že sam prihod na delovno mesto 

razumem kot nek stres, in to v tem smislu, da 

ti prevzameš nase neko prometno situacijo, ki 

zajema različne deležnike ali drugače, s 

prevzemom službe od predhodnika sprejemaš 

odgovornost za nadaljnji potek dogodkov in 

vsega, kar je pri tem vpleteno posredno ali 

neposredno. Že to je neke vrste stresna 

situacija, je pa tukaj seveda vrsta nadaljnjih 

stresnih situacij skozi 12-urno obdobje dela, 

ki ga opravljaš. Že sama 12-urna služba je 

dosti naporna, zato imamo možnost menjave 

po 6 urah dela, da se prometniki v izmeni 

med seboj menjavamo in tako porazdelimo 

delo. 

F: Če pri delu naprava ne deluje, kot bi 

KATEGORIJA: Viri stresa 

 

Najbolj strah pred ID.  

 

 

Varovanje progovnih  

 skupin in potnikov, 

  

ID, 

 

 

nezaupanje. 

 

 

 

 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Nelagodje. 

Odgovornost,  

stres. 

KATEGORIJA: Viri stresa 

Bojazen pred ID. 

ID,  

nepričakovani zapleti,  

spremembe. 

 

Prihod na delo, 

prevzem dela. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

 

Prevzemanje odgovornosti, 

posredno ali neposredno.  

 

 

 . KATEGORIJA: Viri stresa 

Delovni čas. 

Okvare SVN. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Povečan človeški dejavnik pri delu. 

 



 

 

morala, potem prihaja do večje vloge 

človeškega faktorja pri vodenju prometa, 

ta pa bistveno vpliva na delavca in 

povečuje stres na delovnem mestu. 

DRUGI SKLOP: VIRI IN POSLEDICE DELOVNEGA MESTA 

1. Ali ste na svojem delovnem mestu pod 

stresom? Pojasnite. 

A: Ja, ko prevzameš službo, se že lotiš dela, 

imamo 15 minut za prevzem službe. Ja, 

moraš se seznaniti z vsem delom, ki ni 

narejeno in ki je za narediti. Tudi pri 

prevzemu tega dela je odvisno, kdo ti 

predaja, če ti predaja službo tako, kot je 

treba. 

B: Ne, mislim, osebno menim, sem že dolgo v 

tem, v tej službi, tako si te stvari nekako ob 

nastopu službe odmislim, ker dejansko, da bi 

neki dvom, nek sum v neko stvar visel nad 

mano12 ur, potem se verjetno niti s to službo 

ne bi več ukvarjal. Tako, da dejansko svojo 

službo opravljam sproščeno in z velikim 

veseljem. Samo, kot pa sem že prej omenil, je 

pa tisti delček, delček, ki včasih pride in te 

spreleti, po domače, kaj bi lahko bilo, kako, 

ampak to so tisti momenti, ki potem izginejo. 

C: Ja, na svojem delovnem mestu sem pod 

stresom, se pravi celih 12 ur napetosti, 

koncentracije, že ob samem nastopu službe in 

pri sami predaji službe v naslednjo izmeno, 

ker nikoli ne veš, kaj bo za tabo, če si v redu 

napravil delo itn. 

D: Ja, pod stresom zdaj, ali je to stres ali ni, 

mogoče ga tudi jaz ne znam prav dobro 

prepoznati, ampak dejansko že ob samem 

nastopu službe je takoj tista prva konica, ko 

se začne že naenkrat vse urejati, preverjati. 

Prejšnja izmena ti prepusti zadeve, preverjaš, 

če vse to skupaj drži, potem pa se to vse 

skupaj nekoliko umiri in delo steče. Ko 

prideš na tekoče, potem veš, kje si in kaj 

lahko v kratkem pričakuješ. Prideš na čisto. 

E: Ja, absolutno, to delovno mesto je visoko 

KATEGORIJA: Stresnost dela 

 

 

 

 

 

 

Ga odmislim, 

 

 

 sproščeno, 

  veselo, 

pridejo trenutki stresa, 

izginejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Celoten delovnik. 

  

 

 

 

Ob konicah. 

 

KATEGORIJA: Naloge prometnika 

 

Seznaniti se z opravljenim delom, 

preverjati podatke. 

 

KATEGORIJA: Stresnost dela 

 

Absolutno,  

visoko stresno,  



 

 

stresno, res pa je, da se posamezniki različno 

odzovejo na ta stres. Kot že rečeno, je to 

odvisno od praga, ki ga imajo, in življenjskih 

izkušenj in tudi od pridobljenega strokovnega 

znanja. 

F: Seveda, že prej sem omenil, da je na 

našem delovnem mestu stres vedno prisoten, 

kdaj je ta v manjši meri, ko pa vse ne teče v 

redu, pa je njegova prisotnost toliko večja. 

Pri tem pa moramo upoštevati tudi vsakega 

posameznika, kako je pripravljen na soočenje 

s stresom. Sam pritisk čutim, vendar ta ni 

prisoten ves čas. Veliko bolj ga občutim ob 

izrednih situacijah. 

odvisno od posameznika.  

 

 

 

Vedno prisoten, 

niha, 

ob okvarah največji, 

upoštevati posameznika, 

pritisk ni stalen, 

ob izrednostih. 

2. Ali se pri svojem delu soočate s 

kakšnimi težavami? Katerimi? 

Pojasnite. 

A: Trenutni problemi so to, da je transport 

podhranjen s svojimi kadri. Zdaj praktično 

moramo delati še njihovo delo, če hočemo, 

da stvar teče, kar se tiče potniškega prometa, 

tam je katastrofa, za potniško blagajno 

nobeden ne ve, do kdaj dela, razen tega je 

tam okno odprto po 15, 20 minut pred 

odhodom vlaka, drugo je zaprto. Večina 

potnikov sploh ne ve, da je tam 

blagajničarka, tako da so vse informacije   

praktično naše, v primeru nepokritih vlakov 

hodijo potniki nas »maltretirat«. Zmeraj smo 

mi bili prvi zaradi rdeče kape na udaru za 

informacije, drugače pa prej je bilo to 

kolikor toliko urejeno. Tista blagajna je 

delala, se je vedelo, 12 ur redno. 

Kar se tiče drugih služb, smo prej vse mi 

imeli čez, zdaj so oni prevzeli, s tem kot 

pravim, da niso dorasli svojemu delu. Zdaj je 

to razdeljeno po novem. 

B: Vzdušje v samem kolektivu je dobro, se 

razumemo. Tudi z nadrejenimi odlično 

sodelujemo in delamo. No glede na to, da je 

železnica velika organizacija, včasih pride do 

nekaterih stvari, pri katerih vidimo dejansko, 

kako bi se moralo bolje rešiti, saj na terenu 

te stvari ne funkcionirajo. Žal se to pojavlja, 

KATGORIJA: Organizacija dela 

 

 

Kadrovska podhranjenost transporta, 

slabe potniške storitve,  

 

neznan delovnik, 

odprto 15–20 minut pred odhodom,  

 

posredovanje informacije,  

 

 

 

v ospredju zaradi rdeče kape, 

 

 

izguba pristojnosti,  

z reorganizacijo  

delitev dela. 

 

 

 

Opozarjamo na nepravilnosti, 

poznamo rešitve, 

brez pristojnosti,  

stvari ne delujejo, 

 

gluha ušesa. 

  

 



 

 

tako so tudi kakšne pripombe oziroma kakšna 

vprašanja do nadrejenih, do ostalih, ki so na 

vodilnih položajih, tako da včasih naletimo 

na gluha ušesa, ampak v glavnem mi 

poskrbimo za svoje, prvo in temeljno pravilo 

za urejen in varen promet. 

C: Ja, problemi so skozi. Vedno, kadar delaš 

z ljudmi. Eni so OK, eni so pač malo manj 

OK in ni vedno tako, kot bi rad in zato pride 

tudi do neke napetosti, konfliktnih situacij in 

tako. 

D: Nekih problemov ni, no lahko so kakšni 

majhni, ki pa se sproti rešujejo operativno. 

Zna priti, da nekoga še ni, pa bi moral že 

biti, pač pokličeš nadrejene, oni ukrepajo 

dalje, s tem se to reši, ni pa to neki velik 

problem. 

E: To so dnevni problemi. Če že izhajam iz 

same varnosti v železniškem prometu, ko 

prevzameš službo, se s prevzemom soočaš s 

problemi, ki te bodo skozi izmeno čakali in 

jih bo potrebno rešiti. Primopredaja se vrši 

med sodelavci, ki z izmeno končujejo, in med 

tistimi, ki delo prevzemajo. Preveriti je 

potrebno številno dokumentacijo, knjigo 

predaje, knjigo števcev, zasedenost tirov, 

potem planirane menjave lokomotiv ali 

strojnega osebja, planiranje potniških 

garnitur, planiranje posamezne vrste tovora, 

kateri vlaki so zamujeni in so ostali nepokriti, 

kateri imajo prioriteto in za katere so že bila 

izdana kakšna navodila. Potem lahko 

vizualno oceniš osebje različnih prevoznikov 

in lahko zahtevaš oziroma vplivaš na 

njihovega neposrednega vodjo, da odpravi 

nepravilnosti. Vse to so lahko pomembne 

korekcije in dejanja, ki lahko vplivajo na 

potek prometne situacije na postaji. 

F: Vedno prihaja do kakšnih situacij, ki 

ustvarjajo probleme, ampak s pravilnim 

pristopom se da to rešiti. Tukaj je zelo 

pomembno sodelovanje med sodelavci, kajti 

če tega ni, lahko prisotnost na delu postane 

nočna mora. 

 

 

Vsakodnevne težave,  

ob delu z ljudmi, 

napetost, konflikti.  

 

 

 

Operativno  

reševanje problemov.  

 

 

Dnevni problemi, 

 

tekoči. 

 

 

 

 

 

 

Pomanjkanje zaupanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni več povezave med nastalimi službami, 

slabo sodelovanje.  



 

 

3. Kaj vas na delovnem mestu najbolj moti 

in kako se s tem soočate? 

A: Saj pravim, odnose sem že omenjal in ta 

neurejenost, nedorečenost, kdo je za kaj 

odgovoren, ustvarja napetost.  

B: Ja, no delovni pogoji glede na to, kako je 

bil ta sistem sploh zasnovan, nekako 

funkcionira, malo s to temperaturo, kot sem 

že prej omenil, pa tudi mogoče niso bili še 

izdelani dejavniki morebitnega sevanja, ker v 

prostoru, kjer je 100 monitorjev, verjetno vsi 

vemo, da bo pustilo verjetne trajnejše 

posledice dolgoročno. Tudi monitorji so zelo 

majhni, tako da se več ali manj že velika 

večina zaposlenih ukvarja z motnjami vida, 

pač to se le dela 24 ur in pusti tudi to svoje 

posledice.  

C: Ja, najbolj me moti sama organiziranost, 

kompletna organizacija dela, ker pač eni 

ljudje so nastavljeni, ki  bi morali delati svoje 

delo, pa ga ne opravljajo, zato pač moramo 

prometniki prevzeti neka druga dela, ki niso 

več v našem delokrogu. 

D: Dejansko ni takšnih velikih problemov, ki 

bi me motili, če pa so, jih sproti rešujem. 

E: Najpomembnejše zame je, da delaš v 

zdravem kolektivu. Če se zavedaš svoje 

odgovornosti do sodelavcev, vedno zahtevaš, 

da je delo narejeno, da vsak naredi tisto 

delo, za katerega je plačan, potem mislim, da 

kakšnih velikih problemov ne bi smelo biti. 

Problemi nastanejo samo zaradi zastarele 

tehnike, kjer v določenem trenutku zaradi 

zastarelosti tehnike stvari ne tečejo v tistem 

ustaljenem ritmu in pride do odklonov, na 

katere pa sam nimaš vpliva, npr. okvare 

potnih prehodov, signalov itd. 

F: Zame predstavlja največji problem, ko 

hoče večje število ljudi, ki so povezani z 

mojim delovnim mestom, hkrati govoriti s 

teboj. Takrat po navadi zvonijo vsi možni 

telefoni, govori se po RDZ-ju in UKV-ju, pa 

še v samo pisarno pridejo in to je ob nas 

prometnikih, ki smo tam prisotni, naenkrat 

KATGORIJA: Viri stresa 

 

Odnosi, 

neurejenost, 

 nedorečenost,  

nejasnost vloge. 

 

Temperatura. 

 

KATGORIJA: Posledice na delu 

 

Dejavniki sevanja,  

posledice na dolgi rok, 

 

motnje vida.  

 

KATGORIJA: Organizacija dela 

 

 

Organiziranost dela, 

 

neustreznost kadra, 

 

prevzemanje del in nalog drugih služb. 

 

Sprotno reševanje težav. 

 

 

Potreba po zdravem okolju dela, 

  

zastarelost tehnike, 

 

odkloni, 

 

zmanjšanje vpliva.  

 

 

Hkratno komuniciranje,  

 

informacije  z vseh strani,  

 

po vseh možnih kanalih, 

kaos, 

izguba informacij, 



 

 

pravi kaos. Ne veš, koga bi poslušal, komu bi 

odgovarjal in kaj hitro se lahko zgodi, da 

kakšno pomembno informacijo preslišiš, kar 

pa je lahko kasneje na terenu ključnega 

pomena. Zato je ob takšnih trenutkih nujno 

vzpostaviti red, ki ga nekateri tako ne 

sprejemajo, saj mislijo, da je to nekakšna 

samovolja prometnika. 

delo ni zorganizirano, 

reda ne sprejemajo,  

enačijo s  

samovoljo prometnika. 

4. Ali zaradi tega trpi vaše delo? 

A: Delo po navadi opravimo tako, kot smo si 

ga zamislili, s tem da trpi naše psihično 

stanje. 

B: Seveda so stvari, ki se občasno dogajajo 

in se usidrajo v telesu, ki v tistem trenutku 

nimajo neke posledice, mogoče pa z leti, ko 

se to malo premleva, pa se mogoče lahko 

pokaže na koncu, da so posledice. Vendar za 

enkrat mi še uspeva, tako kot si zamislim. 

C: Ja, seveda. Zdaj, če imaš oziroma se 

začneš ukvarjati z drugimi deli, ki bi jih 

morali opraviti drugi delavci, seveda potem 

trpi naše delo, saj ne gre tako hitro, kot bi 

moralo biti, dosti časa posvetiš drugemu 

delu, kar posledično povzroča, da trpi naše 

delo, s tem pa tudi vsa organizacija dela. 

D: Mislim, da ne, glede tega se ne 

obremenjujem, vedno pa povem, kar se mi zdi 

pametno in če je to potrebno. 

E: Sigurno se pri zdravstvenem stanju 

posameznika na teh delovnih mestih te 

obremenitve skozi določeno obdobje poznajo. 

Sam z določenimi postopki, ki zmanjšujejo 

stres na delovnem mestu, skušam zmanjšati 

to na minimum. Poznam se in delo 

prilagajam svojemu življenjskemu ciklusu, 

kolikor je to mogoče. 

F: Mislim, da za enkrat ne, saj vse to ustavim 

že veliko prej, tako da zahtevam mir in red in 

po lastni presoji nato rešujem zadeve po 

prioriteti, kot jo vidim sam. Zaradi tega 

lahko pride samo do kakšnega manjšega 

zamika, delo je lahko opravljeno malce 

kasneje, vendar pa je pri tem upoštevana 

varnost železniškega prometa, ki je za nas 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

  

Trpi psiha.  

Kopičenje težav, 

 

razmišljanje o delu, 

 

posledice vidne z leti,  

za enkrat uspeva.  

 

Trpi delo,  

 

organizacija 

 

dela. 

KATEGORIJA: Reševanje težav  

Brez obremenjevanja, 

izraz mnenja. 

 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Posledice čez čas. 

 

KATEGORIJA: Reševanje težav  

Zmanjšanje stresa na minimum, 

prilagajanje dela ciklusu.  

 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Jih ni. 

 

KATEGORIJA: Reševanje težav  

Mir, red,  

po prioriteti, 

upoštevanje varnosti.  

 



 

 

prometnike na prvem mestu. 

5. Kako bi opisali izredne dogodke in kako 

se v teh trenutkih odzivate vi? 

A: Ja, to je stres, ki ga vsak prenaša različno,   

verjetno pa vsak doživi težki šok, potem 

odreagiraš pač kot odreagiraš, podzavestno,  

tisto preživiš, samo potem me odnos   

nadrejenih pri izrednih dogodkih najbolj 

moti. Obravnavajo te kot kakšnega 

kriminalca in ne kot človeka, ki se mu je pač 

zgodila napaka. S takšnimi stvarmi sem se 

srečal ne enkrat, ampak dostikrat in očitno je 

to tudi pustilo posledice. 

B: No, ob takih trenutkih je treba 

prvenstveno ostati še bolj zbran in na 

delovnem mestu storiti tisto, kar je 

najpomembnejše, se pravi poskrbeti za 

človeška življenja, za zaustavitev prometa, za 

obveščanje vseh pristojnih, ki sem notri 

sodijo. Saj sama nesreča, povoženja se ti 

lahko v življenju zgodi v skupni delovni dobi 

dvakrat, trikrat, morda petkrat in ima to tudi 

določene negativne posledice, čeprav nismo 

vključeni neposredno v njo. Na tem mestu so 

po navadi bolj strojevodje in tisti, ki delajo 

na terenu, tako da za njih pa je to bolj 

negativna izkušnja. Sam osebno sem imel 

morda 5 takšnih primerov, vendar da bi imel 

kakšne posledice zaradi tega, to pa ne. Kot 

najhujše, kar se lahko zgodi, je verjetno 

nesreča, se pravi nalet dveh vlakov s 

smrtnimi udeleženci, potem iztirjenja, ki 

nimajo smrtnih posledic, nesreče na potnih 

prehodih, nesreče pri varovanju delovnih 

skupin in varovanju ostalih delavcev na 

postajah, saj je po naši zakonodaji oziroma 

prometnem pravilniku prometnik ali 

progovni prometnik še zmeraj tisti, ki je 

odgovoren za pravilna obveščanja in 

dejansko je to, ko ti pusti neke negativne 

posledice. 

C: Ja, ID. Moram povedati, da ID na srečo 

še nisem imel, niti si jih ne želim, ampak to je 

verjetno zelo zelo stresna situacija, ker nikoli 

KATEGORIJA: Izredni dogodki 

 

Stres,  

šok,  

podzavestno reagiranje, 

 

pušča posledice. 

 

 

KATEGORIJA: Medsebojni odnosi 

Nerazumevanje nadrejenih. 

KATEGORIJA: Izredni dogodki 

Redko,  

negativne posledice.  

KATEGORIJA: Reševanje težav  

Ostati zbran,  

 

storiti najpomembnejše,  

poskrbeti za življenja,  

 

zaustavitev prometa,  

obveščanje pristojnih. 

 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Jih ni. 

KATEGORIJA: Izredni dogodki  

Nesreče, 

naleti s smrtnim udeleženci, 

 iztirjenja, 

 nesreče na potnih prehodih,  

pri varovanju skupin 

delavcev.  

KATEGORIJA: Naloge prometnika 

Odgovornost za obveščanje. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

 Negativne. 

Zelo stresno,  

dvom vase, 

vpletenost prometnika. 

 

KATEGORIJA: Izredni dogodki 

 

Manjše postaje več ID, 



 

 

ne veš, kaj ti bodo našli, ali si v redu opravil 

svoje delo, ali si delal po postopku, tako kot 

bi moral delati in dejansko skoraj pri vsakem 

ID se najde nekaj, da si naredil narobe in 

pričakuješ, da te bodo obravnavali kot 

soudeleženca. 

D: Zdaj ID, dokler sem delal na manjši 

postaji, recimo je bilo več ID. Takrat je bila 

potrebna takojšna in pravilna reakcija, od 

obveščanja in obvladovanja posledic. To je 

vedno bilo in tudi vedno bo stresno. Zdaj na 

večjih postajah je to tako, da ko pride do ID, 

je to dosti lažje. Prvič nas je več, več glav 

več ve, lažje se odločaš, tako da je veliko 

lažje reševati, zato po mojem ni takšnega 

velikega stresa kot na manjših postajah, kjer 

si sam in so odločitve izključno tvoje. Sam 

poskušam ostati miren. Po 25 letih dela si ne 

znam predstavljati, saj nisem takšen človek, 

da bi reagiral panično. Deluješ pač kolikor 

se da umirjeno in rešuješ, kar se rešiti da. 

E: Izredni dogodki so mislim da ena izmed 

najbolj stresnih zadev na delovnem mestu. 

Dobesedno sam na njih v večini primerov ne 

moreš vplivati, kdaj, kje, kakšni so, je pa res, 

da smo jih vedno deležni. Poskušam najti 

neko ravnovesje, da name ne vpliva 

negativno. Tukaj so posledice stresa, ki 

dolgoročno sigurno vplivajo na delavca in se 

kažejo predvsem na področju srčnih obolenj, 

ki negativno vplivajo na naše zdravje. 

F: Mislim, da so ID tisti, ki povzročajo 

največ stresa na našem delovnem mestu. Sam 

v teh primerih skušam ohraniti mirno kri, 

zadevo dobro premisliti in nato hitro in čim 

bolj enostavno ukrepati, tako da vsi 

razumejo, kaj je njihova vloga v danem 

trenutku. 

sam se odločaš, 

večji stres, 

večje postaje,  

zasedba, 

več odločevalcev. 

  

KATEGORIJA: Reševanje težav 

Umirjenost,  

obvladovati situacijo. 

 

KATEGORIJA: Izredni dogodki 

Najbolj stresni, 

nimaš vpliva. 

KATEGORIJA: Reševanje težav  

Iskanje ravnovesja, 

 izločujem stres. 

 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Dolgoročni vpliv,  

srčna obolenja,  

negativni vpliv na zdravje. 

 

KATEGORIJA: Izredni dogodki 

Največji stres. 

 

KATEGORIJA: Reševanje težav  

Ohranjanje razsodnosti, 

hitra odzivnost, realizacija, 

 jasna navodila. 

6. Kako je ob odsotnosti z dela in dopustih, 

vas je dovolj ob takšnih situacijah? 

A: Kar se tiče tega, mislim, da ni problemov, 

dopust sem po navadi zmeraj dobil, ko sem 

ga rabil. 

B: No ravno zdaj, v zadnjem letu se je to zelo 

KATEGORIJA: Primanjkovanje 

prometnikov 

Ni. 

 

Poslabšanje v zadnjem letu, 

 



 

 

poslabšalo. Bom rekel, da v vsej svoji delovni 

dobi je po navadi bilo prej preveč zaposlenih 

kot premalo, zdaj v zadnjem letu, ali v 

zadnjih dveh letih, pa se je to občutno, 

drastično spremenilo z odhodi v pokoj, 

raznimi odpravninami. Zdaj je pač v glavnem 

primanjkljaj, tako da včasih zaposleni že 

čutimo, če nekje po treh mesecih 

neprekinjenega dela ne dobiš enega tedna 

prosto, je že kar malo problem. 

C: Ja, včasih je posledično zaradi bolniških 

in dopustov nekoliko porušen ritem turnusa, 

je bolj pogost, kar seveda ni OK, pa vendar 

zasedba ostaja enaka, tako da se ni kaj 

preveč pritoževati, je pa res, da prihaja do 

večjega psihičnega napora, če je presledek iz 

nočne skrajšan za en dan in če je to kar nekaj 

izmen, potem to pomeni, da si na postaji 

lahko skoraj vsak dan. 

D: Spremembe so samo ob letnem dopustu, 

večjih praznikih, ampak to je minimalno. Za 

enkrat nas je zadosti, tako da s tem ni večjih 

problemov. 

E: Glede na vsesplošno stanje in finančni 

proračun, ki vsako leto manj sredstev 

namenja v železniški sistem, se to pozna tudi 

na področju zaposlenih, ki je v zadnjih letih 

zelo upadlo. Tisti, ki smo ostali, pa moramo 

prevzeti dodatne naloge in obveznosti, če 

želimo, da delo nemoteno teče naprej. To pa 

že pomeni preutrujenost delavcev, izčrpanost 

in odsotnosti z dela, ki pa za delodajalca ni 

in ne more biti pozitiven izkupiček. S to 

prakso bi bilo dolgoročno treba prenehati, 

saj menim, da železniški sistem zahteva 

določeno število ljudi glede na obstoječo 

tehnologijo, drugo pa je, da se ob zaposlitvi 

novih delavcev vanje vloži veliko sredstev in 

mislim, da le delavec, ki ima izpolnjene vse 

pogoje za varno delo in v mejah razumnega 

dela skozi celotno življenjsko obdobje, bo 

lahko to na dolgi rok tudi vrnil svojemu 

delodajalcu. Za enkrat nas je še dovolj, 

vendar se dela in naloge združujejo, kar pa 

 

odhodi v pokoj, 

 odpravnine, 

primanjkovanje  

prisotno, 

dolgoročen problem 

prinaša stres. 

 

Bolniški dopusti, 

poostren turnus, 

 

ni oddiha, 

 utrujajoče,  

zasedba enaka,  

 

večji psihični napor, 

 

vsak dan na  postaji. 

Letni dopust, 

prazniki, 

minimalno. 

KATEGORIJA: Kadrovska politika 

Primanjkovanje sredstev, 

 

trend upadanja, 

dodatne naloge, 

obveznosti. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Preutrujenost delavcev, 

 

 

izčrpanost,  

 

odsotnosti z dela, 

 

 

 

dela in naloge združujejo, 

 

eni zmorejo več, drugi manj, 

 

 

stres. 

 



 

 

ne vem, če je prava pot, saj lahko kmalu 

pride do preobremenjenosti posameznika. Pa 

tudi ljudje nismo vsi enaki, eni zmorejo več, 

drugi manj. 

F: Do zmanjšanja zasedb v teh primerih ne 

prihaja, prihaja pa do krajšega turnusa, kar 

pomeni, da lahko iz nočne naslednji dan že 

prideš v dnevno izmeno, kar pa je lahko 

utrujajoče in naporno, še posebej, če to traja 

dalj časa. 

 

Krajši počitek, 

 

utrujajoče naporno. 

 

7. Kako na vas vpliva odvisnost človeškega 

dejavnika pri posluževanju SVN? 

A: 90 % je odvisno od človeškega faktorja, za 

razliko od današnjih SVN, ko je ravno 

obratno. Name to vpliva, kot sem rekel, 

stresno, 12 ur koncentracija  mora biti 100-

odstotna. 

B: Sploh pri okvari moraš biti ne 100-

odstoten,  ampak še procent ali dva več, saj 

se pojavi dodatni adrenalin, bom rekel psiha, 

tako da v takih primerih je res treba biti 

pozoren in zbran. Drugače pa, ko SVN 

deluje, pa je to dosti lažje, enostavneje. 

C: Kljub temu da imamo ERSVN, je človeški 

faktor še vedno tisti glavni, ker v ogromno 

primerih pride do okvare naprav, potem tudi 

do prezasedenosti samih postaj in se mora 

veliko stvari delati s pomočjo SVN, ampak 

mimo nekih predpisov, zato je na prometniku 

velika odgovornost, da ostaja zbran, rešuje 

nastalo situacijo nekako v tem smislu. 

D: Večja kot je postaja, lažje je ukrepati, spet 

so tukaj na tapeti manjše postaje, kjer si sam 

in pomoči ni takoj. Mi imamo več možnosti, v 

kolikor naprava ne deluje, imaš na razpolago 

več tirov, tako da težavo obideš, medtem ko 

na manjši postaji to ni mogoče in tukaj se 

potem prikrade tisti človeški faktor, kako 

ukrepati, da bo vse v duhu pravilnega. Zdaj 

pri nas je tako, da dejansko, ko nekaj ne 

deluje, zaupaš svojemu sodelavcu, ki je na 

terenu in to je to. Vsak mora v takšnih 

trenutkih prevzeti svoj del odgovornosti, pri 

tem pa je zaupanje v sodelavca ključnega 

KATEGORIJA: Vpliv človeškega faktorja 

pri delu 

90 % odvisnost, 

novejše SVN manj. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

12 ur stresno, 

koncentracija 100 %. 

Več kot 100 %, 

adrenalin, 

pozornost, zbranost, 

lažje, ko SVN deluje.  

KATEGORIJA: Vpliv človeškega 

dejavnika pri delu 

Glavni vir stresa, 

 ogromen, 

ob okvarah, 

prezasedenosti postaj. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

Neupoštevanje predpisov, 

odgovornost na prometniku, 

obvladovanje nastale situacije. 

KATEGORIJA: Vpliv človeškega faktorja 

pri delu 

Večja postaja, lažje ukrepanje, 

 zaupanje sodelavcu s terena, 

manjše postaje, samostojno reševanje, 

odzivnost, 

 

stres, 

prevzemanje odgovornosti, 

 

zaupanje v sodelavca ključna. 

KATEGORIJA: Naprave na delu 

Različne vrste SVN. 



 

 

pomena. 

E: Ja, res je, naprave so zelo različne in tako 

tudi delujejo. So kretnice, ki jih kretniki še 

vedno prestavljajo ročno na kraju samem, 

potem preko žicevodov, pa vse do raznih 

kombinacij mehanskih in ERSVN ter 

računalniških sistemov. Pri vseh je človeški 

faktor prisoten. So posamezne operacije, ki 

jih psihofizično zdrav človek na ERSVN ne 

sme uporabiti, saj bi ob tem kršil vse te 

varnostne protokole, ki so za varnost 

potrebne. Pojavljajo se izpadi, ko je vse na 

prometniku in če je sam zbran in pravilno 

izvede vse potrebne ukrepe, lahko nevarnosti 

človeškega faktorja zniža na minimum. Sam 

vedno delujem v skladu s predpisi, vendar 

pojavljajo se situacije, ko načini zavarovanja 

niso dorečeni, takrat pa je potrebno ohraniti 

mirno kri in skrbeti za varnost udeležencev v 

železniškem prometu. V teh primerih so 

pritiski na prometnika zelo veliki, saj se 

odloča in sprejema odločitve, ki so 

pomembne za razreševanje situacije. 

Verjetno si lahko mislite, kakšni so ti pritiski 

in kako je sprejemati pomembne odločitve 

pod pritiskom. 

F: Seveda je ta zadeva zelo obremenjujoča, 

saj lahko ob povečanju človeškega faktorja 

pri delovanju ERSVN vse skupaj zapelješ v 

prepad, ali pa stvar teče še naprej po tirih in 

to je zelo obremenjujoča in stresna zadeva, 

saj te v primeru napak in okvar ERSVN ne 

ščiti, ampak samo še povečuje možnost 

dodatnih zapletov. 

KATEGORIJA: Vpliv človeškega faktorja 

pri delu 

 

 

 

Povsod,  

 

upoštevanje navodil, 

 

protokolov, 

 

pritiski zelo veliki, 

 

prevzemanje odgovornosti, 

 

odločitev pod pritiskom. 

 

Zelo obremenjujoče, 

 

pomembne odločitve, 

 

stresno, 

 

ERSVN ob okvari ne ščiti, 

povečuje zaplete. 

8. Kakšen je odnos sodelavci med seboj in 

sodelavci – nadrejeni? 

A: Kar se tiče nadrejenih, z ozirom da delam 

35 let, razen z enim človekom, z nobenim 

nisem imel problemov, s tem, da sem imel 

dosti problemov. Kar se tiče sodelavcev,     

90 % je dobrih ljudi, 10 % pa ti pije kri.  

B: Ja, odnosi med sodelavci so v redu, 

mislim, da če je odnos med sodelavci in 

nadrejenimi v redu, bom rekel, da je že pol 

KATEGORIJA: Medsebojni odnosi 

 

Z nadrejenim pozitiven, 

problemi s sodelavci, 

 90 % dobrih, 

10 % slabih. 

 

Odnosi v redu, 

dobri, 

manj stresa. 



 

 

službe narejene. 

C: Mi na naši postaji imamo zelo v redu 

odnose, kar se tiče sodelavcev in vodje, ki je 

konstruktiven, se da z njim pogovoriti o 

težavah, imamo tudi razne sestanke, tako da 

odnosi so OK. 

D: Mi, recimo s sodelavci imamo neki 

pristen, ne tovariški, ampak delovni odnos, ki 

je, tako kot jaz to vidim, z moje strani dober. 

Kar se tiče odnosa do nadrejenih, pa se mi 

zdi, da je tudi v redu in korektno. 

E: Mislim, da je odnos zelo korekten, res pa 

je, da vsak posameznik, ki pride na delovno 

mesto, ne glede na to, ali je to prometnik ali 

kretnik, če pride s poštenim pristopom, če 

ima zadosti strokovnega znanja in da se 

zaveda, da je prišel na delo delat, saj s tem 

omogoči sebi preživetje in boljši socialni 

status in da se zaveda, za kaj ga delodajalec 

plačuje, potem v odnosih ni nobenega 

problema. 

F: Odnos je povprečen, ni najboljši in ni 

najslabši, se pravi prihaja do konfliktov, 

vendar jih sproti rešujemo. Kot vemo, pa je 

pri našem delu potrebno zaupanje v 

sodelavca, zato je velikokrat to porušeno, kar 

se pozna pri delu. Sam ločim delo od sporov, 

tako da sem vedno konstruktiven in za to, da 

delo opravimo karseda najboljše, predvsem 

pa v korist varnosti železniškega prometa. Po 

končani izmeni pa povem, kar si mislim vsem 

in kaj pričakujem tudi v prihodnje. V 

najslabšem primeru pa se obrnem na vodjo, 

ki je zadolžen, da stvari uredi in postavi na 

svoje mesto. 

V redu, 

konstruktiven, 

 pogovori, 

sestanki. 

 

Delovni odnos s sodelavci, 

 

z nadrejenim v redu korektno. 

 

 

Korekten, 

 

pošten,  

 

 

razumevanje, 

 

dobrega odnosa na delu. 

 

Povprečen, 

 ne najboljši  

ne najslabši, 

konflikti so, 

rešujemo sproti, 

 

skrhani odnosi, 

se pozna pri delu, 

 

konstruktiven, 

 se izjasnim, 

 

pomen hierarhije. 

9. Kako je z nadomeščanjem in kakšno je 

vaše mnenje o tem? 

A: No, ravno nadomeščati ni lepo, ampak 

kaj, za firmo moraš tudi takšne reči narediti, 

to je pa še en dodaten stres, ko prideš na eno 

postajo po enem letu, po pol leta, pa je vse 

drugače. V kolikor pa že moraš, je boljše več 

izmen, ker tisto skakanje iz ene službe v 

drugo zaradi varnosti in urejenosti ni dobro, 

KATEGORIJA: Nadomeščanje 

 

Odpor do nadomeščanj, 

 

dodaten stres, 

slaba seznanjenost, 

ogrožanje varnosti in urejenosti, 

ni dobro  

zaradi človeka samega. 



 

 

pa tudi zaradi človeka samega. 

B: Ne, mi v samem CVP ne nadomeščamo, 

smo pač locirani tam, kjer smo, mogoče 

edino ob kakšnih večjih izpadih SVN, kakšnih 

popravilih zasedemo ostale nezasedene 

postaje, ampak to je zelo redko. 

C: Ja, z nadomeščanjem nimam preveč 

dobrih izkušenj, zato ker to predstavlja 

popolnoma drugo okolje, popolnoma 

drugačna je specifika postaje in tudi sama 

prometna služba, ne poznaš toliko 

sodelavcev, velikokrat se znajdeš v neki novi 

vlogi, npr. prodaja vozovnic, s katerimi 

običajno ne delam, drugačna SVN, ki lahko 

vpleta več ljudi, zato so postopki drugačni, 

vse to pa obremenjujoče vpliva name, saj 

nimam toliko potrebnih izkušenj zaradi tega, 

ker je nadomeščanje kratko, včasih samo za 

dan ali dva, tako da dela ne uspeš spoznati 

dovolj dobro. 

D: Nadomeščanja se opravljajo, jaz jih sicer 

ne, tako da s te strani nimam prav posebnih 

izkušenj, je pa tako, da sem v preteklosti 

večinoma delal na svojih prejšnjih postajah, 

redko, zelo redko sem nadomeščal. Moje 

mnenje o tem pa je, da če delaš 5 ali 10 let 

na eni in isti postaji, je stvar utečena in ti je 

kakšna sprememba dobrodošla. Res pa je, da 

je pri tem potrebno več pozornosti usmeriti v 

seznanitev s samo postajo. Spremeni se 

delovni čas, kar te lahko moti, naprava je 

lahko drugačna in z njo se je treba spoznati, 

procesi dela so drugačni, specifičnost postaj 

je tudi takšna zadeva, ki zahteva posebno 

pozornost, sodelavci so drugačni, jih ne 

poznaš in ne veš kaj lahko pričakuješ. Zato 

nadomeščanje da, vendar za več časa, da se 

lahko vključiš in zaživiš s postajo. Najslabše 

je po mojem tisto kratkotrajno nadomeščanje 

po eno ali dve, morda tri izmene in še to 

vsaka tri leta. V teh primerih zna 

nadomeščanje biti kar velik problem. 

E: Mislim, da je glede na nezaposlovanje 

novih prometnikov in odhod v upokojitev 

 

 

 

Samo ob izpadih SVN, 

 

zelo redko. 

Slabe izkušnje, 

sprememba okolja, 

specifika postaje 

prometne službe, 

nepoznavanje, 

 nova vloga, 

zavarovanje, 

 postopki, 

obremenjujoče  

pomanjkanje izkušenj 

kratka nadomeščanja . 

 

 

 

 

 

Brez izkušenj,  

 

 

 

Redko, 

 

 

 

organizacijske spremembe, 

 

 

 

več – manj stresa, 

 

 

 

manj – več stresa. 

 

 

 

 

 



 

 

obstoječih prometnikov, nastala velika vrzel. 

Žal smo tudi sistem izobraževanja novih 

prometnikov spustili na raven treh mesecev 

teorije in treh mesecev prakse. Tako bomo 

izjemno težko zagotavljali kvaliteten kader in 

pod vprašanje se bo lahko v nekem obdobju 

postavila tudi sama varnost v železniškem 

prometu. Tako sedaj ostaja kot temelj 

strokovno izobraževanje v obliki šole in izpiti 

na določeno obdobje, kjer se dodatno 

izobrazimo, usposobimo, odpravljamo 

pomanjkljivosti, je pa tudi res, da predpisi bi 

morali biti na tem področju povsem jasni, 

nedvoumni, da bi jih vsi enako razumeli. Kar 

se tiče nadomeščanj, pa takole, delavec, ki 

dela neko določeno obdobje na neki postaji, 

se s to postajo podrobno seznani in postane 

zanjo strokovnjak. Po določenem obdobju, če 

ti zapustiš to postajo in zasedeš neko drugo 

postajo, še vedno obvladuješ prometno 

službo na novi postaji, vendar obstajajo 

določene specifike, ki jih samo z dnevnim in 

nočnim usposabljanjem ne moreš spoznati in 

dojeti. Jaz zato v takšna nadomeščanja zelo 

dvomim, ker je železniški sistem tako 

zahteven, tako da bi prej ko slej morali 

narediti, da je tega nadomeščanja čim manj. 

V dani situaciji pa je nujno potrebno, da tisti, 

ki nadomešča, spozna specifiko postaje, saj 

se v nasprotnem kaj kmalu lahko zgodi nekaj, 

kar ga lahko obremenjuje celo življenje. 

Sploh pa morajo biti nadomeščanja, če do 

teh že pride, časovno daljša, ki omogočajo 

prometniku prilagajanje. Sam sicer 

nadomeščam zelo malo, saj sem na veliki 

postaji in številčno nas je ravno zadosti, da 

sami poskrbimo za svoje dopuste in bolniške. 

Če pa bi moral nadomeščati, pa bi želel, da 

je to čim daljše. 

F: Pri nas je to bolj malo prisotno, saj sami 

zagotavljamo svojo pokritost, za več nas niti 

ni, tako da o tem niti ne razmišljam. Kar se 

pa mene osebno tiče, pa s tem nimam 

posebnih problemov, saj sem prilagodljiv, je 

 

 

 

 

Dvom v kadrovsko politiko, 

 

 

 

 

potreba po kadru, 

 

 

 

 

 

 

časovno daljša sprejemljiva, 

 

 

 

 

 

 

čim manj nadomeščanj, več varnosti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadomeščam malo. 

 

Občasno, 

 

ni težav, 

prilagodljivost, 

raje več kot manj. 

 

 



 

 

pa res, da če že nadomeščam, raje 

nadomeščam za več časa, kot pa po eno ali 

dve izmeni, saj je vsaka postaja zase posebna 

zgodba. 

10. Kako rešujete spore med sodelavci 

oziroma ob kakšnih drugih dogodkih? 

A: Poskušam na lep način, s tem da je pri 

meni problem, da takšne reči potem nesem s 

seboj, ostane v meni in se jih ne znebim tako 

zlahka. Po mirni poti.  

B: Spore rešujemo prvenstveno med seboj, v 

kolikor je konflikt večji, se o tem obvesti tudi 

neposrednega vodjo in poskušamo z njim 

razrešiti stvar. No, v pomoč je tudi sindikat, 

vendar pa mislim, da do zdaj takšnih 

ekstremnih sporov nismo imeli in smo sami 

rešili vse zadeve.  

C: Ja, spore rešujemo v redu, bi rekel, med 

seboj. V kolikor tako ne gre, vključimo vodjo, 

ampak načeloma do takšnih stresnih 

dogodkov ne prihaja prav pogosto. 

D: Med sodelavci prometniki to rešujemo 

sproti. Ob primopredaji se vedno 

pogovorimo, tako da s tem ni težav. Zdaj z 

drugimi službami, s katerimi sodelujemo, je 

pač tako, da večinoma govorimo preko 

telefona. Komunikacija je službena, vse se 

snema, tako da lahko delodajalec v primeru 

spora, težave ali prijave delavca ob 

poslušanju traka vse sliši in temu primerno 

ukrepa. Moram pa povedati, da do tovrstnih 

težav ne prihaja. 

E: Do sporov načeloma ne prihaja, če se vsi 

držimo že prej navedenih dejstev in da se 

zavedajo, zakaj so prišli v službo, potem pa 

je tukaj tudi sama hierarhija, kjer so 

neposredni vodje, ki odpravljajo nerešljive 

spore in podobne zadeve. Sam sem takšne 

narave, da skušam s pogovorom zadevo 

urediti, potem so tukaj argumenti, če pa ne 

gre drugače, pa hierarhija poskrbi za težavo. 

F: Največkrat gremo s sodelavci po koncu na 

kakšen sok in se tam odkrito pomenimo in 

zadeve razčistimo. 

KATEGORIJA: Reševanje težav 

 

Kulturno, 

obremenjujoče, 

podoživljanje, 

umirjeno. 

 

 

V delovnem okolju, 

sindikat. 

 

Spore rešujemo 

na delu. 

 

Niso pogosti. 

 

 

Med sodelavci 

sproti 

s pogovorom. 

 

Telefonski spori posneti, 

rešljivi. 

 

 

 

Načeloma jih ni, 

 

hierarhija, 

 

pogovor, 

 

argumenti. 

 

 

Druženje  

s pogovorom. 



 

 

11. Kako delujete pod stresom, medtem ko 

delate? 

A: Nekoč s tem nisem imel problemov, danes 

pa že čutim utrujenost, ne vem, po službi si 

težak, moram obvezno iti na en sprehod, da 

malo napolnim baterije, to je to.  

B: Kot že rečeno, kadar je potrebno, je 

potrebno biti 102-odstoten in v tistih 

trenutkih je dejansko potrebno delati v miru. 

Po navadi se v takšnih prostorih, kot je naš, 

zadržuje veliko število ljudi, ki so tam iz 

opravičenih ali pa neopravičenih razlogov in 

v takšnih primerih jih opozorimo, da se 

odstranijo, saj le potrebuješ mir za 

opravljanje nadaljnjega dela. 

C: Ja, jaz sem sicer hitre jeze, tako da se 

skušam zadržati in skoncentrirati, včasih se 

tudi umaknem za pet minut, naredim svoj 

premor in potem začnem ponovno delati 

tako, kot je treba. 

D: Jaz vedno delam tako, kot je treba, 

ostajam hladen, miren, s pulzom 60. Jaz 

točno vem, kaj moram narediti, s svojo 

mirnostjo obvladujem situacijo, šele ko gre 

stvar mimo, ta mirnost popusti. Lahko bi 

rekel, da pritisk, ki se v dani situaciji name 

vrši, obvladujem, ko pa stvar mine, tudi ta 

pritisk izgine. Glavno je, da takrat ohraniš 

trezno glavo, moraš biti zbran, če ne lahko 

pride do kaosa. 

E: Dejstvo je, da ko svoje delo opravljamo, 

smo pod nenehnim pritiskom, ki od nas 

zahteva zbranost in odgovornost. Po svojih 

najboljših močeh se trudim takšen ostati 

skozi ves čas, ko sem na delu, potem pa 

poskrbim, da se sprostim skozi športne 

aktivnosti in se regeneriram tako, da sem 

pripravljen za nov delovni dan. Seveda je to 

odvisno od vsakega posameznika, kaj naredi, 

da bo lahko delo opravljal učinkovito, da bo 

spočit in bo tako lahko poskrbel za varen in 

reden železniški promet. Pomembno pa je 

tudi to, kako posameznik stres tudi razume. 

F: Sam sem se z leti navadil na ta pritisk, ki 

KATERORIJA: Posledice na delu 

 

Pred leti ne, 

sedaj utrujenost, 

obremenjenost, 

rabim sprostitev. 

 

102 %, 

mir, 

 

vstop nezaposlenim prepovedan, 

 

vse odstranimo. 

 

Zadržanost, 

obvladovanje, 

skoncentriranost, 

krajši odmor. 

Zbranost, 

umirjenost, 

 

obvladovanje dela, 

 

pritiska, 

 

napetost mine. 

 

Nenehni pritisk na delu, 

  

zbranost, 

 

odgovornost, 

 

poskrbim za sprostitev, 

 

za učinkovitost spočitost, 

 

razumevanje stresa. 

 

S stresom živim, 

 

nimam težav, 

 

 odvisno od prilagodljivosti 



 

 

ga to delovno mesto prinaša, tako da zdaj 

nimam večjih težav, je pa res, da je to 

odvisno od vsakega posameznika. Eni stres 

premagujemo z lahkoto oziroma dobro, drugi 

pa imajo s tem kar precej težav. Odvisno je 

od prilagodljivosti delavca in osebnega 

praga vsakega posameznika. 

 

praga posameznika.  

12. Ali vam stres predstavlja oviro? 

Pojasnite. 

A: Seveda predstavlja. Ja, kot sem rekel, vse 

stvari je treba doreči, kdo je za kaj 

odgovoren in potem bi bila zaželena nova 

SVN, ki olajša pristop in samo delo. 

B: Ne, mislim, da je to že delček našega 

vsakdana, tako da živimo z njim.  

C: Ja, včasih ja, včasih ne. Zdaj, če pride do 

nekega resnega stresa oziroma konfliktnih 

situacij s kakšnim drugim sodelavcem, potem 

je z delom neprijetno nadaljevati. 

D: Ja, predstavlja, ampak to je normalno. Ko 

pritisk mine, rečeš hvala bogu, da je šlo 

mimo in dejansko se takrat sprostiš. 

E: Stres mi za enkrat kratkoročno še ne 

predstavlja ovire, saj sem se z leti dela na to 

nekako navadil, res pa je in zavedam se, da 

na moje zdravje stres dolgoročno negativno 

vpliva, zato se, kot rečeno, veliko ukvarjam s 

športom, izleti v naravo, z družino in 

pogovori s prijatelji. 

F: Mogoče kdaj prej, ko sem bil še manj 

izkušen, sedaj pa bi rekel, da ne oziroma ne v 

takšni meri kot prej. 

KATEGORIJA: Delovanje stresa 

Stres je težava, 

 nerazjasnjenost vlog sodobne naprave. 

 

S stresom živim. 

Odvisno od situacije, 

konflikt s sodelavcem 

neprijeten. 

Predstavlja,  

ko mine,  

   

sprostitev. 

Kratkoročno ne, 

dolgoročno negativno. 

KATEGORIJA: Spoprijemanje s stresom 

Šport, 

izleti, družina, druženje, narava, 

pogovori. 

KATEGORIJA: Delovanje stresa 

 

V preteklosti več, 

danes manj. 

13. Ali ostajate zbrani pri delu kljub 

problemom? 

A: Ja, hočeš, nočeš, moraš biti zbran, v 

primeru, da nisi, pa se po navadi zgodi 

izredni dogodek, ki ga potem plačuješ. 

B: No tiste probleme, ki nastajajo, je 

potrebno pustiti ob strani, tudi domače, ki po 

navadi niso zanemarljivi. Pač v službi moraš 

biti zbran, ne glede na to, kaj se ti dogaja ob 

ostalih stvareh.  

C: Ja, načeloma je delo tako, da moraš ostati 

KATEGORIJA: Zahteve na delu 

 

Zbranost da, 

 

nasprotno težave. 

 

Vedno. 

 

 

 

Ja. 



 

 

zbran, kljub raznoraznim problemom v tistih 

12 urah. Vedno moraš biti skoncentriran na 

delo in pripravljen za sprejemanje odločitev, 

ki izhajajo iz dane situacije. 

D: To pa ja, vedno. 

E: Seveda, čeprav je včasih težko, a to delo 

sem izbral zato, ker me veseli, vedel sem za 

tveganja, ki jih delo prinaša, tako da s 

pozitivnim pristopom, izkušnjami, ki sem si 

jih z leti pridobil, in s spoštovanjem do 

delovnega mesta prometnika ohranjam to 

nujno potrebno zbranost za nemoten potek 

dela. 

F: Ja, zbranost je tukaj 100-odstotnega  

pomena, v nasprotnem se delo ne more 

izvajati tako, kot je potrebno. 

 

 

 

Vedno. 

 

Včasih težko, 

 

pomagajo izkušnje, 

 

spoštovanje delovnega mesta. 

 

Da, 100-odstotno pomembna, 

v nasprotnem trpi delo. 

14. Kako se sproščate ob stresu na 

delovnem mestu 

A: Ja, kot sem omenil, odvisno s kom delaš, s 

tem da, ko delaš v prometu, 100-odstotne 

sprostitve nikoli ni, moraš biti zmeraj v toku 

dogajanja. 

B: No, možno je, tistih 6 ur, ko smo manj 

obremenjeni, kako bi rekel, ni intenziteta 

dela tako velika, tako da se na stolu lahko 

malo sprostiš, oziroma sprehodiš po dvorani, 

malo raztegneš roke, noge, tako da se da. 

C: Ja, na samem delovnem mestu, tako kot 

sem omenil, rabim svojih pet minut, drugače 

pa v prostem času zelo rad tečem v naravi, 

tako da se največkrat po službi odločim za 

tek, ki mi omogoča celovitejšo relaksacijo. 

D: Z drugim delom – iščeš drugo delo. Pri 

nas je vedno tako, rešiš eno delo, že je tukaj 

nov problem, tako da nimaš časa za 

razmišljanje o sproščanju. Eno stresno delo 

ali situacijo končaš in že je na vidiku nova 

situacija. Saj v življenju je vedno tako. 

E: Na delu je tega bolj malo, mogoče z 

menjavo na 4 ure se nekako razbremenimo 

neprestane pozornosti na železniški promet, 

vendar fokus ostaja enak. To je na vrsti po 

opravljenem delu. 

F: To je možno samo z menjavami, ki jih 

KATEGORIJA: Spoprijemanje s stresom 

 

 

100-odstotne sprostitve na delu ni. 

 

 

 

Ob menjavi na 6 ur. 

 

 

 

 

Pet minut si vzamem 

 

po delu. 

 

 

Z drugim delom, 

 

 

novo težavo, 

  

z menjavo na 4 ure, 

razbremenitev, 

 neprestane pozornosti na promet, 

po opravljenem delu. 

Z menjavo na 4 ure, 

 



 

 

imamo na delovnem mestu. Vsake 4 ure se 

zamenjamo in tako si prve 4 ure najbolj 

obremenjen, potem pa si naslednje 4 in še 4 

ure manj obremenjen. Enako velja za 

sodelavce le večja obremenitev je lahko na 

drugem ali tretjem mestu. Največja 

obremenitev je pri delu z ERSVN. 

 

 

 

 

največji vir ERSVN. 

15. Ali uspete probleme rešiti? 

A: Eni se rešijo, eni ostanejo za zmeraj isti, 

kot sem rekel, odvisno od človeka. Enih ne 

uspeš prepričati v nobeno stvar in takšno reč 

je najboljše dati na stran, s tem, da jaz po 

navadi te reči nesem s sabo. 

B: Ja, problemi se morajo reševati sproti in 

jaz jih, kolikor je to v moji moči, če želim, da 

svoje delo opravljam tako, kot do zdaj.  

C: Ja, načeloma jih uspem, kar zame 

posledično pomeni, da zelo rad pridem v 

službo. 

D: Trudimo se, da jih rešimo med izmeno, 

sproti in vedno. 

E: Probleme rešujem sproti in mislim, da 

sem jim do zdaj bil kos. 

F: Ja, mislim, da jih kar rešim oziroma 

skupaj rešujemo, je pa res, da so problemi 

tudi takšni, ki potrebujejo za razrešitev več 

časa in so tako rešeni šele v naslednji izmeni, 

zato pa je primopredaja prometne službe 

tukaj ključnega pomena. Z njo seznanimo 

naslednjo izmeno o vsem, kar je potrebno za 

njihovo nadaljnje nemoteno delo. 

KATEGORIJA: Reševanje težav 

Nikoli vse, 

 

ostanejo nepredelani. 

 

 

Reševati sproti, 

neobremenjenost. 

 

 

Večinoma. 

Med delom, 

sproti. 

 

Sproti. 

 

Večinoma  

 

na delu, 

 

takoj 

 

 ob predaji službe. 

16. Kako uspete sprostiti misli in telo? 

A: Po končani službi počasen tek, sprehodi v 

naravo, to mi najbolj pomaga. 

B: Ja, na delu se to ne da, sprostitev telesa 

absolutno ne, za to potrebujemo prostor, zdaj 

je za misli mogoče malo lažje, ampak to še 

zmeraj ni to. Za to poskrbim v svojem 

prostem času.  

C: Ja, kot že rečeno, se najraje sprostim ob 

teku ali hoji, tako da res po vsaki, sploh po 

dnevni izmeni, zelo rad grem na Pohorje. 

D: Na delu malo pogledaš, kako lepo zunaj 

KATEGORIJA: Spoprijemanje s stresom  

Počasen tek, 

sprehodi v naravo. 

 

 

V prostem času. 

Tek, 

hoja, 

narava. 

Uživanje, 

rekreacija, 

izleti, 



 

 

sonce sije, doma pa se prepuščam uživanju, 

rekreaciji, izletom. Pohorje imamo pred 

nosom. 

E: Ko minejo tiste konice v dnevu, ko je 

promet na vrhuncu, se s sodelavci 

pogovorimo tudi o kakšni drugi temi, ne o 

železnici, skuhamo kavo in vsaj za delček 

delovnega dne damo iz glave delo. 

F: Ja, tukaj je možnost, da se malo sprehodiš 

po hodniku gor in dol in vsaj za trenutek 

razbremeniš misli, skuhamo kakšno kavico in 

za trenutek, kolikor je to pač mogoče, 

poklepetamo. 

narava. 

 

 

Pogovori ob kavi. 

 

Sprehodi, 

 

klepet ob kavi. 

 

 



 

 

TRETJI SKLOP: PREVENTIVA 

1. Kako ocenjujete svojo psihofizično 

pripravljenost za soočenje s težavami na 

delu? Pojasnite. 

A: Niti ne dobro. Kot sem rekel, vse probleme 

nesem s seboj in to potem pusti posledice na 

zdravju. 

B: Mislim, da sem tako fizično kot psihično 

dobro pripravljen. 

C: Moja psiho-fizična pripravljenost je zelo 

dobra, se pravi, to dosežem s tekom, tako da 

sem fizično in psihično zelo močna osebnost. 

D: 100-odstotno. 

E: Psihično sem dobro pripravljen za 

soočanje s težavami, fizično pa bom moral še 

veliko postoriti, predvsem pa se bom moral 

znebiti še kakšnega odvečnega kilograma, 

drugače pa ni problema. 

F: Mislim, da sem kar dobro pripravljen za 

soočenje s psiho-fizičnimi težavami, ki se pri 

delu pojavljajo. 

KATEGORIJA: Psihofizična 

pripravljenost prometnikov 

 

Slaba, 

obremenjenost s težavami. 

 

Dobra fizična, psihična 

pripravljenost. 

Dobra psihofizična 

pripravljenost, 

močna osebnost. 

100-odstotno. 

Psihično dobro, 

fizično še ne. 

 

 

 

Kar pripravljen. 

 

2. Kaj veste o programu pomoči, ki ga 

preventivno izvaja delodajalec na tem 

področju? Pojasnite. 

A: Zelo malo. Vem, da je en psihiater v 

Ljubljani, to je skoraj vse, kar vem, kar se 

tiče pa aktivnega oddiha, ki ga je nekoč 

delodajalec plačal, to je ukinjeno, tako da 

dosti pomoči od delodajalca ni. 

B: No, nekaj sem že razbral o tem in tudi 

napisanega in povedanega je že bilo nekaj od 

tega, vendar glede na to, da sam s tem 

nimam nikakršnih problemov, te stvari bom 

rekel, z malo intenziteto spremljam. Če pa  bi   

potreboval to pomoč, bi jo pa poiskal. 

C: Ja, o tem smo bili obveščeni pred dvema 

letoma v rednem šolanju. Imamo možnost, da 

nam delodajalec nudi pomoč na delovnem 

mestu. Prej pa o tem ni bilo veliko   zaslediti. 

Tudi nisem še zasledil, da bi se kdo iz naše 

lokacije zatekel po takšno pomoč. 

Mislim, da zajema psihofizično pomoč, 

psihološko svetovanje, ob čustvenih stiskah in 

KATEGORIJA: Poznavanje programa 

pomoči 

 

Zelo malo, 

en psihiater v Ljubljani, 

plačljiv aktivni oddih ukinjen, 

 malo pomoči delodajalca. 

 

Nekaj informacij, 

nepotrebne, 

po potrebi. 

 

 

Na šolanju 

pred 2 letoma, 

pomoč na delovnem mestu, 

prej malo, 

 

psihofizična pomoč, 

 

svetovanje ob čustvenih stiskah in težavah. 

Ob rednem izobraževanju, 



 

 

težavah. 

D: To, kar sem slišal na rednem 

izobraževanju. Pred tem pa ne da bi vedel za 

to. Drugače pa sem veliko o stresu prebral iz 

raznih publikacij, tako da mi stvar ni tuja. 

Vem, da obstaja, kako pa to poteka, sem 

seznanjen iz rednega šolanja, kaj vse pa 

zajema, pa ne bi vedel točno. 

E: Samo tisto, kar sem ujel v šoli in vem, da 

je skupina, ki nudi psiho-fizično pomoč 

ljudem v stiski. Zajema pomoč, če sam ne 

zmoreš določenih stvari predelati. 

F: Poznam samo aktivni oddih, to je sicer 

zelo dobra zadeva, ki pa je trenutno ni, upam 

pa, da bo, drugega pa ne poznam. 

prej nič, 

samoiniciativno, 

 

obstaja, 

vsebina neznana. 

Iz šole, 

psiho-fizično pomoč ljudem v stiski, 

 

neuspešna samopomoč. 

Aktivni oddih  

zdaj samoplačniški, 

ostalo neznano. 

3. Ali bi se udeležili programa, če bi se 

znašli v težavah, ali bi to rešili kako 

drugače? Razložite in pojasnite. 

A: Jaz se nisem udeleževal, kljub temu da 

sem imel težave, poskušal sem probleme 

reševati sam. 

B: Mislim, da absolutno. To stvar, ki ponuja 

delodajalec, bi uporabil, ker mislim, da je 

pač program narejen na nekih tehničnih 

osnovah in nekaterih preverjenih stvareh, 

tako da bi po moje pomagalo. 

C: Ja, prvo bi poskušal sam to urediti, če pa 

bi res bilo tako daleč, pa bi absolutno 

seveda, z velikim veseljem, poiskal to pomoč. 

D: Mislim, da bi reševal vse sam. 

E: Za enkrat o tem še nisem razmišljal, v 

kolikor pa bi prišel v takšno situacijo, pa bi o 

tem vsekakor razmislil. Za enkrat pa ne, ker 

nimam takšnih težav. 

F: Ne vem, ker še nisem prišel do takšne faze, 

za enkrat je ne potrebujem, če pa bi se znašel 

v težavah, bi to poskusil sam urediti. 

KATEGORIJA: Sodelovanje v programu  

 

Neudeležba kljub težavam, 

samostojno. 

 

 

Da. 

 

 

Samostojno, 

ob neuspehu udeležba. 

 

Samostojno. 

 

 

Ob težavah velja razmisliti, 

za enkrat ne. 

 

Ni potrebe, 

ob težavah samostojno. 

4. Ali ste že kdaj poiskal kakšno vrsto 

pomoči? (Katero, zakaj ne/da)? 

A: Saj, ko sem poiskal pomoč pri osebni 

zdravnici, pri psihiatru, na koncu pravo 

zdravilo sem moral sam odkriti s pomočjo 

kolega. Ni noben problem za udeležbo v 

KATEGORIJA: Odpravljanje težav 

 

Pomoč osebne zdravnice, 

psihiatra, 

 pravo zdravilo, 

pomoč kolega, 



 

 

programu, samo ko si s psiho na dnu, iščeš 

prvo rešilno bilko, jaz sem jo dobil s svojo 

osebno zdravnico. 

B: Ne, še nikoli nisem. 

C: Ne, sam še nisem potreboval takšne vrste 

pomoči, pa upam, da bo tako tudi ostalo 

vnaprej in je ne bom potreboval. 

D: Ne, ne, ker mislim, da še vedno sam lahko 

rešujem svoje probleme. 

E: Ne, za enkrat je še nisem potreboval. 

F: Ne, za enkrat ni bilo takšne potrebe. 

udeležba v programu ni problem, 

v skrajnosti rešilna bilka zdravnica. 

Ne. 

Za enkrat ne, 

želja, da tako ostane. 

 

Ne, 

sam rešujem svoje probleme. 

Ne. 

Ni potrebe. 

5. Ali bi želeli še kaj dodati? 

A: Poskusiti pravočasno odkriti psihične 

motnje in čim prej na to odreagirati. 

B: No, ne vem mogoče, mogoče bi rekel, da 

je cilj te naše službe, da po vseh teh 12 urah 

daš te stvari vstran oziroma stvari, ki so se ti 

dogodile in živiš življenje, kolikor je to pač 

sploh mogoče, brez tega. 

C: Ja, jaz mislim, da je delo na naši postaji 

sicer stresno, kdaj ob določenih zelo stresnih 

situacijah tudi zelo stresno, pa vseeno zelo 

zanimivo, pestro in z velikim veseljem 

opravljam to delo. 

D: Mislim, da ne. 

E: Mislim, da mora vsak sam delati na sebi, 

saj s tem lahko največ naredimo zase. 

F: Na naši postaji je največji pretok vlakov, 

zato je tudi najbolj obremenjujoče. 

Posledično, kot že rečeno, se menjavamo na 

4 ure, tako da delaš tudi na peronu in v 

pisarni, kjer vnašaš podatke v računalniški 

sistem in se tako malček razbremenimo. Za 

prometnika moraš biti specifičen človek in 

vsak ni za to delo, tako da je tukaj selekcija 

kar v veliki meri prisotna. 

KATEGORIJA: Mnenje intervjuvancev 

pravočasno odkriti psihične motnje, 

čim prej na to odreagirati. 

Cilj: 

12 ur narediti, 

odložiti stvari 

in živeti naprej. 

 

Delo je stresno, 

zelo stresno, 

zanimivo, 

 pestro, 

 z veseljem ga opravljam. 

Ne. 

Delati na sebi, 

tako največ naredimo zase. 

 

 

 

 

 

To delo zahteva 

specifičnega človeka, 

prisotna selekcija. 

 



 

 

ZAKLJUČNA BESEDA INTERVJUVANCA – NASVETI 

1. Ali bi želeli še kaj dodati sami, deliti z 

nami, svetovati …? 

A: Ja, nič, ljubezen do železnice te drži 

pokonci. Poskušati v kolektivu narediti čim 

boljše odnose in čim več se ukvarjati s 

športom. 

B: Ja, v bistvu na železnici nisi nikoli 

popoln, nikoli ne veš vsega. Tako, da danes 

malo mlajši kadri, ki so pač zaključili neko 

drugo šolanje, ne tako kot mi, ki smo se za 

ta poklic izobraževali 4 leta, se danes 

menda izobražujejo pol leta in opravljajo 

isto delo. Včasih se še po 30 letih pri svojem 

delu vprašam, ali je to pravilno ali ni 

pravilno, tako da bi rekel tem mlajšim, da 

naj vzamejo to službo 100-odstotno in naj 

bodo zmeraj zbrani na delovnem mestu. 

C: Ja, kdor se odloči za ta poklic, naj to 

delo vzame skrajno resno in ga opravlja s 

polno odgovornostjo. Naj se izogiba 

konfliktnim situacijam, tako bo imel manj 

stresnih situacij, delo pa bo bistveno lažje. 

D: Zavedati se morajo, da imajo v rokah 

človeška življenja, da ne omenjam 

materialne škode, če se bodo tega zavedali, 

potem jim ne bo težav. Če pa bodo na vse 

skupaj gledali lahko in delali z eno roko, pa 

ne vem, kako jim bo šlo.  

E: Vsak se mora vprašati, ali svoje delo 

opravlja z veseljem. Če ugotovi, da s tem 

nima težave, je v redu, v kolikor pa na tem 

vprašanju naleti na dvom, pa se naj poglobi 

v tisto, kar povzroča ta dvom in poizkuša 

poiskati rešitev za odpravo le-tega. Če sam 

tega ne zmore, je ena izmed alternativ tudi 

oblika pomoči, ki jo ponuja delodajalec. 

F: Delo je potrebno opravljati resno, to ni 

šala. Sam sem se za to delo usposabljal 4 

leta, novodobni prometniki pa so opravili 

izobraževanje skozi 6-mesečni tečaj in tako 

nimajo pravih občutkov za delo prometnika, 

tako da jih je potrebno vedno opozarjati, da 

KATEGORIJA: Nasveti intervjuvancev 

 

Ljubezen do železnice te drži pokonci, 

v kolektivu narediti čim boljše odnose, 

čim več se ukvarjati s športom. 

 

Na železnici nisi nikoli popoln, 

nikoli ne veš vsega, 

 

 

 

 

včasih še po 30  letih nisi prepričan vase, 

mlajši naj vzamejo to službo 100-odstotno, 

naj bodo zmeraj zbrani na delu. 

 

 

Delo vzeti skrajno resno,  

opravljati ga s polno odgovornostjo, 

 izogibanje konfliktom, 

manj stresnim situacijam, 

delo bistveno lažje. 

 

V rokah imajo človeška življenja, 

zadržati to usmerjenost. 

 

 

 

Če delo veseli in ni težav, je v redu, 

 če obstaja dvom, ugotoviti vzroke, 

poiskati rešitev,  

sam ne zmore, je alternativa pomoč 

delodajalca. 

 

 

 

 

Delo opravljati resno  

 ni šala, 

 

je odgovorno stvar,  

nasprotno slaba volja, 



 

 

je to resna in odgovorna stvar, ker v 

nasprotnem sledi slaba volja, stres in živci 

po nepotrebnem trpijo. 

stres in živci trpijo. 

 



 

 

Priloga 7: Transkripta strokovnjaka – določanje kategorij 

 

1. Ali bi nam za začetek povedali nekaj 

splošnih podatkov o sebi? 

G: Ja, letos je 30 let, kar sem na železnici. 

Šel sem skozi različna delovna mesta. 

Nekako pred 10 leti sem že predlagal 

vodstvu, da bi omogočili nudenje 

psihosocialne pomoči določenim skupinam, 

zlasti recimo strojevodjem, ki se srečujejo z 

ID ob povoženju, samomorih na tirih, vendar 

takrat za to ni bilo posluha, potem pa je ta 

novi Zakon iz varnosti in zdravja pri delu 

nekako odprl to področje, tako da je 

promocija zdravja zelo širok pojem, v 

katerega lahko vključimo tudi vidik psiho-

socialne pomoči kot neke oblike promocije 

zdravja v neki delovni organizaciji. Tako da, 

ko se je že sam Zakon pripravljal, smo v letu 

2010, mislim, da je bilo 23. 1. 2010, na 

obletnico, ko sem začel delati na železnici, a 

to ni pomemben podatek, no, smo objavili to 

o nudenju psiho-socialne pomoči zaposlenim. 

Ta psiho-socialna pomoč je tudi objavljena 

na intranetni strani SŽ. Saj poznate to, ne? 

Tako, da si lahko to tudi pogledate. Zdaj 

tukaj vidik, takole je. Psiho-socialna pomoč 

je namenjena delavcem, ki sami čutijo, da 

imajo neke težave na delovnem mestu, bodisi 

zaradi mobinga, recimo to je takšen tipični 

primer. Potem, da imajo kakšne konflikte na 

delovnem mestu, ki lahko kasneje prerastejo 

v obliko mobinga, ali pa imajo težave v 

privatnem življenju. To je ena oblika, ki 

omogoča, da lahko delavec pride po pomoč. 

No, drugo pa je, da delodajalec sam napoti 

delavca po pomoč v primeru, da je sam 

doživel ID, kar pomeni, da lahko vpliva 

kasneje na kvaliteto njegovega življenja  

oziroma dela na delovnem mestu, ker delavec 

mogoče sam ne zaznava teh težav, okolica pa 

to zaznava in potem v takšnem primeru 

napotijo delavca na to pomoč. Lahko pa ima 

KATEGORIJA: Program pomoči 

 

Pred 10 leti predlog 

psihosocialne pomoči  

skupinam z ID. 

KATEGORIJA: Namen 

Izvršilno osebje. 

KATEGORIJA: Program pomoči 

Ne realizacija, 

Zakon iz varnosti in zdravja pri delu 

omogoči 

obliko psiho-socialne pomoči,  

promocije zdravja v delovni organizaciji, 

 

 leta 2010 objava  

psiho-socialne pomoči zaposlenim, 

 

intranetna stran SŽ. 

KATEGORIJA: Namen  

Psiho-socialne pomoči delavcem  

s težavami na delovnem mestu. 

KATEGORIJA: Program pomoči 

 Oblika pomoči 

vpliva na kakovost življenja, 

dela. 

KATEGORIJA: Področja pomoči 

Mobing – tipični primer, 

 konflikti,  

težave v zasebnem življenju,  

ob povoženju, 

samomorih na tirih, 

odvisnost od alkohola, 

odvajanja denarja, 

 hazarderstvo, 

vedenjske težave, 

začetek bolezni. 

 

 

KATEGORIJA: Vključevanje 

Delavec sam, 

delodajalec  



 

 

težave bodisi z odvisnostjo od alkohola, 

odvajanja denarja, hazarderstvom, lahko gre 

za kakšno čudno vedenje, kar lahko pripelje 

do tega, da se pokaže, da je v ozadju začetek 

neke resne bolezni, tudi takšni primeri so 

bili. Tako, da so to tista področja, za katera 

lahko delavec poišče pomoč. 

ob ID, 

 

delavec ne zaznava težav, 

okolica zaznava. 

 

2. Koliko časa že sodelujete s Slovenskimi 

železnicami v programu pomoči? 

G: Od leta 2010. 

KATEGORIJA: Program pomoči 

 

2010. 

3. Konec leta 2013 ste izvedli raziskavo 

med prometniki. Ali bi lahko na kratko 

povzeli bistvo raziskave in 

pokomentirali rezultate. 

G: Ja, namen raziskave je bil izvesti, se pravi 

raziskavo, ugotoviti največje vire stresa na 

delovnem mestu prometnika, prepoznati 

obremenilne situacije, ki vplivajo na delo 

prometnika in na osnovi teh podatkov izdelati 

analizo in predstaviti ugotovitve in pa seveda 

izpeljati na osnovi teh podatkov samo 

izobraževanje. Gre za osveščanje, po eni 

strani informiranje tudi delodajalca o tem 

stanju, motivirati k bolj zdravemu delovnemu 

in življenjskemu slogu, to je bil pač ta namen 

raziskave. Zdaj končni cilji: ozaveščanje o 

teh negativnih posledicah stresa, kaj stres je, 

pomoč pri prepoznavanju, obvladovanju in 

premagovanju stresa in seveda prispevati k 

boljšemu zdravju zaposlenih. Zdaj je v 

raziskavi sodelovalo 564 anketirancev, 

povprečna starost je mogoče tudi zanimiva, 

da je 47,5 leta, v Novi progi mislim, da je bil 

podatek zamenjan, 45,7 let. Zdaj primerjava 

po spolu, moških je 90 %, 10 % žensk. 

Pokazalo se je, da so ID tisti največji vir 

stresa, strah, da pride do ID in neprestana 

pozornost na potek prometa. 

No, to je že tisti konstantni stres? 

G: Ja. Zdaj mogoče tukaj ni posebej 

izpostavljeno nočno delo, je pa kot izmensko 

delo. 

Verjetno je mišljeno in tudi zajeto to v 

KATEGORIJA: Namen 

 

 

Največje vire stresa,  

obremenilne situacije, 

izdelati analizo,  

 

predstaviti ugotovitve,  

izpeljati izobraževanje, 

 osveščanje, informiranje, 

motivacija za zdrav delovni,  

življenjski slog. 

KATEGORIJA: Cilj 

Ozaveščanje o negativnih posledicah stresa, 

pomoč pri prepoznavanju, 

obvladovanju, 

premagovanju stresa, 

zdravje zaposlenih. 

KATEGORIJA: Sodelovanje v raziskavi 

564 anketirancev,  

povprečna starost 47,5 leta, 

moških je 90 %, žensk 10 %.  

KATEGORIJA: Viri stresa  

ID največji vir stresa,  

strah pred ID, 

 neprestana pozornost na promet, 

konstantni stres, 

nočno delo, 

izmensko delo, 

okvare SVN, 

 strah pred okvarami SVN, 

SVN. 

 



 

 

izmensko delo. 

G: Ja. Okvare SVN in strah pred okvarami 

SVN. 

V glavnem izstopajo ID. 

G: Ja, tako kaže, sledijo strah pred ID, 

neprestana pozornost na potek prometa in 

okvare SVN. No, potem pa je zanimivo tukaj 

tudi tisto drugo, kar ni posebej prikazano, 

kar imam v spominu, je šlo za gospodarsko 

politično situacijo v državi, to je en vidik, 

neka negotovost, kako bo jutri, kako bomo 

preživeli, drugi vidik problemov pa se 

nanaša na privatno življenje, medsebojne 

odnose, na problem ločitev in pa vzgojo 

otrok – družinske zadeve. Ta dva vidika 

izstopata. Zdaj, kako stresno doživljajo svoje 

delo, je enakomerno porazdeljeno, nekje 

zlata sredina, Gaussova krivulja. Potem, 

kako stresno doživljajo ID, je podobno, le da 

je krivulja malček zamaknjena v desno, se 

pravi, da bolj stresno doživljajo ID, kot pa 

svoje delo in dejavnike v zasebnem življenju. 

Zanimivo, za šalo sem vključil kot vprašanje 

pomanjkanje denarja, ki se je izkazal kot 

največji vir stresa, sledi mu doživljanje 

posledic stresa na delovnem mestu, ki je tudi 

zelo izrazito in pa zdravstvene težave, ki pa 

lahko rečemo, da so že pri tej starostni 

strukturi posledica obremenitev na delovnem 

mestu. In pa osebni problemi, to je pa tisto, 

kar sva že rekla, gre za medsebojne odnose, 

partnerske zakonske odnose v življenju in pa 

vzgoja otrok. 

Kako se spoprijemajo s stresom? 

G: Rezultati kažejo, da je telesna aktivnost za 

prometnike zelo pomembna, zato bi lahko 

zaključili, da so prometniki osveščeni o 

stresu, a ne, kako se proti stresu boriti, 

poudarek je na različnih hobijih, poudarjajo 

kvaliteto medsebojnih odnosov, ki je zelo 

pomembna, čeprav v manjši meri. Mogoče je 

tukaj zanimivo, da kolikor se spomnim, ker se 

nisem na to pripravljal, kolikor imam v 

spominu, je v manjši meri prisoten tudi 

 KATEGORIJA: Viri stresa  

Gospodarska,  

politična 

situacija,  

 

negotovost, 

 

medsebojni odnosi, 

 

družinske zadeve,  

 

delo enakomerno stresno porazdeljeno, 

 

najbolj stresno doživljajo ID, 

svoje delo, 

 dejavnike v zasebnem življenju, 

 

pomanjkanje denarja največji vir,  

doživljanje posledic stresa na delovnem 

mestu, 

 

zdravstvene težave kot posledica 

 

obremenitev na delu, 

osebni problemi, 

 

medsebojne odnose, 

družinske zadeve. 

KATEGORIJA: Spoprijemanje s stresom 

Telesna aktivnost,  

 

ozaveščenost o stresu, 

 

preventiva, 

 

hobiji, 

 

 kakovost medsebojnih odnosov, 

 

 

 

prisoten tudi alkohol, 

 

seks, 



 

 

alkohol, pač so priznali, potem seks, malo 

lahko tudi v šali, malo pa tudi zares, 

prijatelji, glasba, druženje so tisti ventili, s 

katerimi se sproščajo. Zdaj, ali imajo dovolj 

informacij, je zanimivo kar velik odstotek,  

manjši pa, da nimajo znanja in informacij o 

stresu, ampak ne glede na to si želijo naših 

informacij. 

Tematika o stresu je zadnja leta zelo    

popularna, tako da je tudi veliko   

promoviranja, tako da se v tem pogledu 

kar pozitivno razvija? 

G: Seveda. Zdaj, kaj naredijo za svoje 

zdravje, so tukaj telesne aktivnosti, zdrava 

prehrana, nekaj jih je opustilo kajenje in 

alkohol, zdaj tisto drugo pa je spet tisto, kar 

je, bi rekel, stik z naravo, kolesarjenje in 

šport na splošno, branje, tudi določene 

oblike sproščanja, kot je joga, meditacija. Na 

vprašanje, če si pri svojem delu za 

premagovanje stresa pomagajo s 

prepovedanimi psiho-aktivnimi substancami, 

pa jih je slabih 5 % odgovorilo pozitivno. 

Kolikor imam v spominu, gre za populacijo 

40 let starih, so samo moški in ni žensk, kar 

je tudi zanimivost in za zmanjševanje stresa 

nič ne naredijo. Kar pomeni po liniji 

najmanjšega odpora vzeti neka zdravila, 

psiho-aktivne substance in na ta način 

skušajo zmanjšat stres, ki ga doživljajo. 

To bi bil na kratko povzetek raziskave? 

G: Tako, ja. 

prijatelji, glasba, druženje, 

ventili sproščanja, 

dovolj informacij  

 

o stresu, ampak 

si želijo naših informacij, 

 

telesne dejavnosti, 

zdrava prehrana,  

opuščanje kajenja alkohola, 

stik z naravo, 

kolesarjenje, šport, branje, 

alternativne oblike,  

joga, 

meditacija, 

prepovedane psiho-aktivne substance slabih 

5 %, 

40 let  

moški,  

ne ukrepajo, 

 

zmanjšujejo stres. 

4. Kakšen je namen programa in komu vse 

je namenjen? 

G: Kot že rečeno, je namenjen vsem 

delavcem na SŽ, ne glede na poklic in delo, 

ki ga opravljajo. Glavni namen pa je psiho-

socialna pomoč, razbremenitev, v bistvu 

oblika pomoči delavcem, ki se znajdejo v 

stiski. 

KATEGORIJA: Namen 

 

Vsem delavcem 

psiho-socialna pomoč, 

razbremenitev,  

pomoč v stiski. 

5. Kakšne so pasti, v katere se lahko 

prometnik ujame, če ne poišče pomoči 

pravočasno? 

KATEGORIJA: Vključevanje 

 

 



 

 

G: Ja, glejte, prvo kar je, je ta bojazen, da s 

tem, ko poiščem pomoč, sem nekako že 

zaznamovan, gre za občutek priznanja 

nekomu, da ne zmorem priznanja svoje 

šibkosti, slabosti, ta strah, kaj bodo pa drugi 

mislili. Potem je po eni strani tudi ta vidik, 

da lahko izgubi službo, ta strah, čeprav ni 

nobenega razloga, da bi bil ob službo. Ja, iz 

pripovedovanja takole kdo reče »sem v 

kartoteki«, čeprav jaz ne vodim nobene 

evidence, kdo pride, o kakšnih problemov 

tudi nikomur ne dajem nobenih informacij, 

nikomur ne poročam, to je strogo, bi rekel, ta 

drža, ne govorim o teh stvareh z nikomer.   

Mogoče še to, človek, dokler ne pride do 

svojega dna, običajno ne poišče pomoči, ali 

pa jo išče na neustrezen način, tako da vedno 

poudarjam, da imamo vsi ljudje težave v 

življenju, razlikujemo se samo po tem, kako 

jih razrešujemo. Ali jih razrešujemo ali jih ne 

razrešujemo oziroma jih razrešujemo na 

neučinkovit način, ali pa jih ne razrešujemo. 

Bojazen zaznamovanja, 

občutek priznanja nemoči, 

šibkosti, slabosti,  

obremenjevanje z drugimi, 

 

strah izgube službe, 

ni razloga, 

»sem v kartoteki«, 

  

ni evidenc, 

se ne poroča,  

 

 

ko doseže dno, 

 

neustrezen način, 

vsi imamo težave,  

 

razrešujemo učinkovito, 

razrešujemo neučinkoviti način,  

ne razrešujemo. 

6. Kakšne so statistike uporabe programa 

pomoči s strani prometnikov? 

G: Nimam tega podatka. 

Pa ste razmišljali, da bi morda v 

prihodnosti za svojo lastno evidenco, ali pa 

za potrebe mogoče kakšnega 

raziskovalnega dela, vpeljali to zadevo? 

G: Glejte, jaz s temi podatki ne razpolagam 

in jih ne vodim prav s tem namenom, kar sem 

že predhodno povedal, da nikomur ne 

poročam o tem, koliko jih pride, kdo pride, s 

kakšnim problemom, tako da ni potrebe po 

tovrstni evidenci, ker se hitro lahko zgodi, da 

bi prišlo do kakšne zlorabe, tudi do kakšnega 

vdora v računalnik, tako da s tega vidika pač 

ne. 

KATEGORIJA: Statistika programa 

 

Ni, 

 

 

 

 

se ne evidentira, 

 

se ne poroča, 

 

ni potrebe,  

 

zloraba evidenc. 

7. Kdaj je po vašem mnenju pravi čas, da 

se prometnik obrne na vas? 

G: Ja, glejte, tukaj je zdaj tako. Kdaj gremo 

(taka primerjava) k zobozdravniku? Ko  

začutimo prvo bolečino ali čakamo, da nas 

KATEGORIJA: Vključevanje 

 

Način razmišljanja, 

smo različni, 

ni pravila,  



 

 

močno boli? Nekdo, ki se boji zobozdravnika, 

bo odlašal in čakal, nekdo, ki pa skrbi za 

zdrave zobe, bo pa takoj, ko začuti, da nekaj 

ni v redu, odreagiral, se naročil in čim prej 

popravil zob. Tako da smo ljudje različni in 

ni nekega pravila. Gotovo pa, da ko pridemo  

do svojega dna, neke kritične točke, ko ne 

zmoremo več, potem smo na tisti točki, ko 

običajno poiščemo pomoč. Ampak takrat 

seveda ne bom rekel, da je prepozno, ja,  

ampak takrat je potem že toliko stvari, da je 

včasih težko prepoznati, kaj je glavni 

problem, kje začeti reševati probleme. 

Običajno je tako v pogovoru, da ljudje 

izpostavijo več problemov, potem skušamo 

izluščiti, kaj je glavni ali pa največji 

problem, pa delamo na tistem. Pa se zgodi, 

da so čisto drugi problemi razlog za tisti 

problem, ki ga kdo ubesedi kot največji 

problem, tako da tekom pogovora prihajamo 

do bistva. 

 

ob doseganju dna, 

 ko ne gre naprej, 

sprejemanje pomoči 

ni prepozno, 

  

nastaja zmeda 

prepoznavanja glavnega problema, 

 kje začeti, 

 

ob pogovoru, 

več problemov, 

ugotavljanje največjega problema, 

  

razlogi drugje, 

tako med 

pogovorom prihajamo do bistva. 

 

8. S kakšnimi težavami se prometniki 

obračajo na vas? 

G: O tem bi lahko rekel takole. Eno so 

izredni dogodki, pri katerih so sami 

udeleženi in potem mogoče tistega 

travmatičnega dogodka ne zmorejo čustveno 

predelati. To se odraža potem v različnih 

težavah, lahko tudi v posttravmatski stresni 

motnji in je to razlog, Lahko pa so to tudi 

čisto privatne zadeve, neurejeni odnosi, 

občutek, da ne morejo teh stvari nekako 

razrešiti, pa pridejo po nasvet, kaj, kako 

rešiti oziroma začeti reševati. Včasih je en 

pogovor za usmeritev, včasih so pa so daljši 

oziroma je več srečanj. 

Dovolite vprašanje, tako vmes se mi je 

porodilo, kako pa bi vi lahko opisali te 

motnje ali težave, ki jih imajo prometniki. 

Se pravi kaj, do česa lahko pride ob 

izpostavljenosti tem težavam, katere so te 

bolezni? 

G: Glejte, jaz nikoli ne govorim o diagnozah.   

Izpostavil sem posttravmatsko stresno 

KATEGORIJA: Posledice stresa 

 

Udeležba pri ID,  

čustveno nepredelan 

 travmatični dogodek,  

 

različne težave, 

 posttravmatska stresna motnja, 

 

neurejeni odnosi, 

občutek nezmožnosti reševanja. 

  

 

KATEGORIJA: Reševanje težav 

Pogovor za usmeritev,  

daljši pogovori,  

več srečanj. 

 

KATEGORIJA: Težave prometnikov 

Posttravmatska stresna motnja  – tipični 

primer. 

 

 



 

 

motnjo, ki je tak tipični primer, ki na koncu 

pripelje do iskanja rešitve. Bolj pomembno 

se mi zdi osveščanje o tem, kaj je stres, kako 

stres vpliva na naše zdravje. Eni dajejo nekje 

med 80 in 90 %, bral sem tudi 95 % vseh 

bolezni posledici stresa, tako da je gotovo 

stres zelo močan dejavnik, ki ruši naš 

imunski sistem, posledično zbolevamo tam, 

kjer smo najšibkejši. To je povezano tudi z 

neko dedno predispozicijo, se pravi tam, kjer 

so bili starši najšibkejši, je velika verjetnost, 

da imam tudi jaz več možnosti, da zbolim za 

isto boleznijo. To je pač dedno. Veliko stvari 

pa ni dednih, ampak imamo samo najšibkejši 

člen, ki pa je lahko spet posledica nekih 

psihičnih, psihosomatskih razlogov, ki 

vplivajo na to, da se ta šibki člen tanjša in 

zbolimo. 

KATEGORIJA: Reševanje težav 

Pomembno ozaveščanje  

o virih delovanja in  posledicah za zdravje.  

 

 

KATEGORIJA: Posledice stresa 

80–90 % tudi 95 % bolezni posledice stresa,  

močan dejavnik, 

 ruši imunski sistem, 

 

obolevanje na občutljivih točkah, 

gensko pogojeno, 

dedna podvrženost,  

 

psihične psihosomatske težave. 

9. V kakšnem stanju so prometniki, ki se 

obračajo na vas? 

G: Smo rekli, popolnoma različna stanja, ni 

nekaj tipičnega, da bi lahko rekel, zdaj pa je 

to- to, kar je zelo značilno za prometnike.  

  So to bolj pri dnu ali je to šele v razvoju 

faze bolezni? 

G: Ne, ne gre za bolezni, zato ker sploh ne 

govorimo o bolezenskem stanju pri teh 

ljudeh, ki prihajajo. Saj ne pridejo zaradi 

bolezni, ampak zaradi nekih težav, ki jih 

imajo v osebnem življenju oziroma na 

delovnem mestu. Običajno so to medsebojni 

odnosi, težave v komuniciranju ali pa 

preprosto neka tesnoba, ki je ne morejo več 

sami reševati. 

V bistvu so to že faze, ki bi v zaključku 

lahko pripeljale do dna? 

G: Ja, lahko bi pripeljale tudi do dna. 

Pa ste imeli morda tudi kakšne primere, 

tako da bi bilo na dnu? 

G: Ne, ne. 

KATEGORIJA: Posledice stresa 

 

Različna stanja, 

 ni tipičnega stanja, 

 

 

 

 

različna bolezenska stanja,  

ne zaradi bolezni, 

zaradi težav  

 

 v zasebnem življenju, 

 na delovnem mestu, 

medsebojni odnosi, 

 

 težave v komunikaciji, 

 tesnoba, 

 

 

do skrajnih faz stresa. 

10. S kakšnimi težavami se soočate pri 

nudenju pomoči prometnikom? 

G: No, glejte težav s strani delodajalca ni, 

KATEGORIJA: Dostopnost 

 

Težav s strani delodajalca ni, 



 

 

ker me vsak delavec lahko pokliče na javno 

objavljeno številko. Na samem izobraževanju 

je bila izpostavljena telefonska številka in 

elektronska pošta, tako da tukaj ni ovir. Tudi 

nihče ne sprašuje delodajalca, ali lahko 

pride na pogovor. Delavec pač mora tisti 

čas, ko je razporejen, opraviti svoje delo, 

potem pa lahko pride na pogovor v prostem 

času. V primeru, da pa je delavec na 

bolniški, recimo zaradi nekega ID, pa 

normalno lahko pride v času bolniške. Zdaj, 

če je bil tudi tak dogodek sam, napišem tudi 

mnenje osebnemu zdravniku, da lahko napiše 

bolniško na osnovi mojega mnenja. 

  Kar se tiče prostorov, imate vse, kar 

potrebujete pri svojem delu? 

G: Ja, delam v tej pisarni. Vse pogovore 

vodim tukaj. Zdaj, včasih se zgodi, a to je 

bolj redko, da pač kdo ne želi, da bi ga kdo 

opazil, sem pa naredil tudi izjemo in sem 

nekje v nekih drugih prostorih opravil 

pogovor, da ne bi kdo …, zaradi občutka 

varnosti, zasebnosti sodelujočega. Tudi to 

sem imel enkrat. 

javno objavljena številka, 

elektronska pošta, 

ni potrebe po spraševanju delodajalca, 

anonimno, 

po delu, 

v prostem času, 

v času bolniškega dopusta zaradi ID,  

napišem mnenje 

osebnemu zdravniku,  

 

 

 

v pisarni 

pogovori, 

strah pred razkritjem identitete, 

izjemoma tudi drugje, 

 zaradi občutka varnosti, 

zasebnosti sodelujočega,  

enkrat, 

Ljubljana. 

11. Ali ste pri vašem delu uspešni? 

G: Uspeh je zelo relativen pojem, zdaj bi to 

morali vprašati prometnike, bo lahko kdo od 

njih odgovoril na. 

 Na splošno ste zadovoljni? 

G: No, saj veste, človek se zelo ne rad hvali,   

to ni v moji naravi, tako da bom to še 

korigiral, kako boste napisali. Namreč stvar 

je taka: za človeka, ki pride po pomoč, je pač 

moja izkušnja, vedno najdemo rešitev, tako 

da je na koncu ta, ki pomoč poišče, 

zadovoljen, ima občutek, da je razrešil   

svojo stisko, težavo in odzivi so vedno   

pozitivni, tako da ni bilo primera, da bi kdor 

koli, ki je poiskal pomoč, bil nezadovoljen 

oziroma ne bi razrešil tistega, zaradi česar je 

prišel. 

No, saj to je tudi bistvo tega. Se pravi, vam 

je v veselje, da lahko pomagate in da se 

zadeva razreši? 

KATEGORIJA: Uspešnost  

Uspeh je relativen pojem, 

vprašanje za prometnike, 

 

 

 

 

 

najdemo rešitev, 

zadovoljstvo, 

 

sprostitev, 

razrešena stiska, težava, 

odzivi pozitivni, 

  

vedno razrešeno,  

ugotovljen vzrok, 

 

samopomoč je v iskanju pomoči, 

usmerjanje pogovora,  



 

 

G: Ja, dobro, pomagati, to je zdaj tako. 

Najbolj si človek pomaga sam, ko poišče 

pomoč. Jaz tukaj samo usmerjam pogovor, 

da človek v bistvu najde odgovor v sebi in 

tudi rešitev, ker to je tudi najbolj učinkovito. 

Komur koli bi pomagal in ponudil na pladnju 

rešitev, smo ljudje takšni, da običajno 

zavrnemo, ker se s takšno rešitvijo ne 

strinjamo, če pa sami pridemo do tega, je pa 

to spoznanje, ki je najpomembnejše, to je 

moje delo, da »učim ribe lovit«. 

rešitev je v posamezniku,,  

odgovor je v notranjosti  

 

podarjena rešitev s pladnja nima učinka , 

samo spoznanje prinaša rešitev, 

to spoznanje je najpomembnejše, 

 

 

»moje delo je, da učim loviti ribe«. 

12. Še nasvet za vse prometnike, kaj bi jim 

svetovali? 

G: Ja, nasvet je pač to, da če doživijo recimo 

nek ID, naj ne odlašajo, ampak pridejo po 

pomoč čim prej, prej ko pridejo, manj bodo 

sami obremenjeni, ali pa trpeli, ker ni 

sramotno poiskati pomoči, moč je v tem, da 

poiščejo pomoč. 

KATEGORIJA: Nasvet 

 

Če prometnik doživi ID, naj ne odlaša, 

naj pride po pomoč čim prej, 

 prej ko pride, manj bo sam obremenjen in 

trpel, ni sramotno poiskati pomoči, 

moč je v tem,  

da poiščeš pomoč. 

 



 

 

Priloga 8: Združene in dokončno kodirane enote 

 

DELOVNO 

OKOLJE IN 

POSLEDICE 

VIRI STRESA PROGRAM 

POMOČI 

PREVENTIVA 

PRED STRESOM 

Usposobljenost za 

delo 

Delo Dostopnost Delovanje stresa 

Pogoji za delo Kadrovska politika Poznavanje 

programa 

Spoprijemanje 

Organizacija dela Izredni dogodki Področja pomoči Reševanje konfliktov 

Naprave na delu Pomanjkanje kadra Vključevanje Psihofizična 

pripravljenost 

Delovne naloge Nadomeščanja Namen programa   

Delovni čas Odnosi Uspešnost  

Zahteve na delu Vpliv človeškega 

dejavnika 

Sodelovanje v 

programu 

 

Posledice na delu Ostali viri stresa Statistika  

Mnenja in Nasveti intervjuvancev 

 



 

 

Priloga 9: Dokončno združena transkripta – združevanje kategorij 

 

PRVI SKLOP: DELOVNO OKOLJE IN POSLEDICE 

KATEGORIJA: Usposobljenost za delo 

35 let,  30 let,  25 let, 25 let, 30 let, 20 let 

KATEGORIJA: Pogoji za delo  

- hrupno zvonijo telefoni; pestro, primerni, solidno, urejeno, odmori med delom relativno 

dobro urejeni; zelo pestro, vsakodnevne novosti, različnost; preglednost, postaje, snemano, 

mir, primerni, urejeni; klimatizirani, izboljšani, urejeno; pogoji urejeni; zadovoljivi, urejeni, 

dnevna svetloba; dobri, stresno okolje.  

KATEGORIJA: Organizacija dela 

- progovni prometnik, zasedba, menjave na 6 ur, postavljavec, administrator; dnevniki, 

nalogi za vožnje vlakov, splošni nalogi, prepustnice, poročila o izrednosti, kadrovska 

podhranjenost transporta, slabe potniške storitve, neznan delovnik, odprto 15–20 minut 

pred odhodom, posredovanje informacije, v ospredju zaradi rdeče kape, izguba pristojnosti, 

z reorganizacijo delitev dela; opozarjamo na nepravilnosti, poznamo rešitve, brez 

pristojnosti, stvari ne funkcionirajo, gluha ušesa-m vsakodnevni problemi ob delu z ljudmi,  

napetost, konflikti; operativno reševanje problemov; dnevni problemi, tekoči, 

primanjkovanje zaupanja; ni več povezave med nastalimi službami, slabo sodelovanje; 

organiziranost dela, neustreznost kadra, prevzemanje del in nalog drugih družb; sprotno 

reševanje težav, potreba po zdravem okolju dela, zastarelost tehnike, odkloni, zmanjšanje 

vpliva; hkratno komuniciranje informacije iz vseh strani in vseh možnih kanalih, kaos, 

izguba informacij, delo ni zorganizirano, reda ne sprejemajo, enačijo s samovoljo 

prometnika. 

KATEGORIJA: Naprave na delu 

- 100 monitorjev; 100-letna SVN, kombinirane SVN, računalniki, NOJP (javljalnik 

plazov), potnih prehodov 5, 6; TALIS in ILTIS SVN, 70 kamer, 4 monitorji; ERSVN, 

računalniki sistem Roman za vozni red, telefonija, UKV-naprave, RDZ – radijska 

dispečerska zveza; ERSVN, računalniki, elektronski vozni red, naprave za telekomunikacijo; 

ERSVN, stikala, vozne mreže, alarmne naprave, računalniška oprema, komunikacijske 

naprave; postavljalna miza – ERSVN, telekomunikacijske naprave, računalniška oprema; 

različne vrste SVN. 

KATEGORIJA: Delovne naloge 

- urejanje prometa, sodelovanje med službami, informiranje potnikov, urejanje varnega 

rednega prometa vlakov; vodenje prometa; meddržavno vodenje; sprejem vlakov, vodenje 

prometa, informiranje potnikov; zagotavljanje varnosti, vodenje, urejanje, nadzor, 

organiziranje, izmenični promet, različna omrežna napetost (25KV in 3KV), menjave 

lokomotiv, obmejno sodelovanje; vodenje prometa, upravljanje s SVN, skrb za varen in 

reden železniški promet; računalniško vodenje prometa, šest postaj, videonadzor ob 

okvarah, prevzemanje vloge SVN, usmerjanje pozornosti dejavnikom ogrožanja (nevarna 

mesta); prevzemanje odgovornosti zagotavljati varnost, urejenost prometa, sprejemanje 

odločitev, seznaniti se z opravljenim delom, preverjati podatke; odgovornost za obveščanje, 

usmerjanje pozornosti faktorjem ogrožanja (nevarna mesta). 



 

 

KATEGORIJA: Delovni čas 

- notranja izmena 12/24 12/48, podnevi,  ponoči, zunanji 8 ur od pon - pet 7.00 – 15.00; 

turnus dva prometnika 12/24 12/48,  menjave na 6 ur; trije v izmeni, 12/24 12/48, dnevna, 

nočna; trije v turnusu, 7.00 -19.00, 12/2412/48; 12/24 12/48, trije turnus, non stop, četrtino 

ponoči, zmanjšanje na tri, turnus 12/24 12/48, dnevna tri nočna dva. 

KATEGORIJA: Zahteve na delu 

- odgovornost; zahtevno; modernizacija, racionalizacija; stresno, koncentracija               

100 %; odgovornost, organizacijske sposobnosti; določeno tveganje, nočno delo ob dela 

prostih dnevih, psihični napor, uveljavljanje hierarhija odločnost; prilagajanje; zbranost 

da, nasprotno težave; vedno; da ;vedno; včasih težko izkušnje spoštovanje delovnega mesta; 

da 100 % pomembna, nasprotno trpi delo. 

KATEGORIJA: Posledice na delu 

- stres, soočenje s stresom, stres, napetost; previsoka temperatura, visoka temperatura, 

pozimi hlajenje; negativne, izredni dogodki, prerezi kretnic, prevozi potnih prehodov, uvozi 

na zaseden tir, trčenja; okvare SVN, velik vpliv človeškega faktorja; motenje delovnega 

procesa, zamude v prometu ID; napetost, utrujenost; ID, materialna škoda, poškodbe 

delavcev, iztirjenja, oplazenja, povoženja, nesreče s smrtnimi izidi, napetost, utrujenost, 

nezadovoljstvo, agresivnost, slabši odnosi, nihanje stresa; živčnost, prehitri odzivi, jeza, 

napetosti v odnosih doma, na delu preobremenjenost, utrujenost, motnje ritma, spanja  

zaradi turnusa; velik stres; stresni trenutki, kratkotrajni stres0 negativni vpliv na telo; stres, 

izčrpanost; nihanje napetosti, rušenje notranjega ravnovesja, utrujenost, razdražljivost 

poslabšanje odnosov, stres; velik stres, škoda nesreče v prometu stres napetost; stres, 

napetost, sprejemanje odločitev pod pritiski, dela ne zmoreš, motenje delovnega procesa, 

stres, razdraženost, poslabšanje odnosov ,napake okvare stres; nelagodje; odgovornost, 

stres; prevzemanje odgovornosti posredno ali neposredno; povečan človeški faktor pri 

delu; dejavniki sevanja, posledice na dolgi rok, motnje vida; trpi psiha; kopičenje težav, 

razmišljanje o delu, posledice vidne z leti, za enkrat uspeva; trpi delo, organizacija dela; jih 

ni; posledice čez čas; jih ni; dolgoročni vpliv, srčna obolenja, negativni vpliv na zdravje; 

negativne; zelo stresno, dvom vase, vpletenost prometnika; preutrujenost delavcev, 

izčrpanost, odsotnosti z dela, eni zmorejo več, drugi manj, dela in naloge združujejo, stres; 

krajši počitek, utrujajoče, naporno; udeležba pri ID, čustveno ne predelan, travmatični 

dogodek, različne težave, posttravmatska stresna motnja, neurejeni odnosi, občutek 

nezmožnosti reševanja, 12 ur stresno, koncentracija 100-odstotna; več kot 100-odstoten  

adrenalin, pozornost, zbranost, lažje ko SVN deluje; neupoštevanje predpisov, odgovornost 

na prometniku, obvladovanje nastale situacije; pred leti, ne sedaj, utrujenost, 

obremenjenost, rabim sprostitev; 102 %, mir, vstop nezaposlenim prepovedan, vse 

odstranimo; zadržanost, obvladovanje, skoncentriranost, krajši odmor; zbranost, umirjenost, 

obvladovanje dela pritiska, napetost mine; nenehni pritisk, na delu zbranost, odgovornost, 

poskrbim za sprostitev, za učinkovito spočitost, razumevanje stresa; s stresom živim, nimam 

težav, odvisno od praga prilagodljivosti posameznika; posttravmatska stresna motnja–

tipični primer 80–90 %, tudi 95 % bolezni posledice stresa, močan dejavnik, ruši imunski 

sistem, obolevanje na občutljivih točkah, gensko pogojeno, dedna podvrženost, psihične, 

psihosomatske težave, različna stanja, ni tipičnega stanja, različna bolezenska stanja, ne 



 

 

zaradi bolezni, zaradi težav v osebnem življenju, na delovnem mestu, medsebojni odnosi, 

težave v komunikaciji, tesnoba do skrajnih faz stresa. 

 

DRUGI SKLOP: VIRI STRESA 

KATEGORIJA: Delo 

- stres odmislim, sproščeno, veselo, pridejo trenutki stresa, izginejo; stresen celoten 

delavnik; ob konicah; absolutno visoko stresno, odvisno od posameznika; vedno prisoten, 

niha ob okvarah, največ upoštevati posameznika, pritisk ni stalen, ob izrednostih; hudičeva 

zadeva, stresa ne prepoznajo, vpliva na življenje, delo; nenormalno stanje, adrenalinsko 

pričakovanje. 

KATEGORIJA: Kadrovska politika 

- primanjkovanje sredstev, trend upadanja, dodatne naloge, obveznosti reorganizacija.  

KATEGORIJA: Izredni dogodki 

- stres, šok, podzavestno reagiranje, pušča posledice; redko negativne posledice, nesreče, 

naleti s smrtnimi primeri, iztirjenja, nesreče na potnih prehodih, pri varovanju skupin 

delavcev; manjše postaje, več ID, sam se odločaš, večji stres, večje postaje, zasedba več 

odločevalcev; najbolj stresni, nimaš vpliva; največji stres. 

KATEGORIJA: Odnosi 

- zadovoljivi, odvisno od sodelavcev, nerazumevanje nadrejenih, z nadrejenim pozitiven, 

problemi s sodelavci, 90 % dobrih, 10 % slabih; odnosi v redu, dobri, manj stresa; v redu; 

konstruktivni pogovori, sestanki; delovni odnos s sodelavci, z nadrejenim v redu, korektno; 

korekten, pošten, razumevanje dobrega odnosa na delu; povprečen, ne najboljši ne 

najslabši, konflikti so, rešujemo sproti, skrhani odnosi, se pozna pri delu, konstruktiven, se 

izjasnim, pomen hierarhije. 

KATEGORIJA: Pomanjkanje kadra 

- ni; poslabšanje v zadnjem letu, odhodi v pokoj, odpravnine, primanjkovanje prisotno, 

dolgoročen problem, prinaša stres; bolniški dopusti, poostren turnus, ni oddiha, 

utrujajoče, zasedba enaka, večji psihični napor, vsak dan na postaji; letni dopust, prazniki, 

minimalno. 

KATEGORIJA: Nadomeščanje 

- odpor do nadomeščanj, dodaten stres, slaba seznanjenost, ogrožanje varnosti, urejenosti, 

ni dobro zaradi človeka samega; samo ob izpadih SVN, zelo redko; slabe izkušnje, 

sprememba okolja, specifika postaje, prometne službe, nepoznavanje, nova vloga, 

zavarovanje, postopki, obremenjujoče pomanjkanje izkušenj, kratka nadomeščanja  

problem; brez izkušenj, redko, organizacijske spremembe, več – manj stresa, manj – več 

stresa; dvom v kadrovsko politiko, potreba po kadru, časovno daljša, sprejemljiva, čim 

manj nadomeščanj, več varnosti, nadomeščam malo; občasno nimam problemov, sem 

prilagodljiv, raje več kot manj. 

KATEGORIJA: Prisotnost človeškega dejavnika  

- 90 % odvisno, od novejše SVN manj; glavni vir stresa ogromen, ob okvarah, 

prezasedenosti postaj; večja postaja, lažje ukrepanje, zaupanje sodelavcu s terena, manjše 

postaje, samostojno reševanje, odzivnost, stres, prevzemanje odgovornosti, zaupanje v 

sodelavca ključna; povsod upoštevanje navodil protokolov, pritiski zelo veliki, prevzemanje 



 

 

odgovornosti, odločitev pod pritiskom; zelo obremenjujoče, pomembne odločitve, stresno 

ERSVN ob okvari, ne ščiti, povečuje zaplete. 

KATERORIJA: Ostali viri stresa 

- delovni čas, neurejeni odnosi, prevzem službe; spremembe, neusklajenost dela, življenja; 

delo, delovni čas; gneča na postaji, preobremenjenost, hitenje, vmešavanje v promet, 

izrednosti; najbolj strah pred ID; varovanje progovnih skupin potnikov, ID, nezaupanje; 

bojazen pred ID; nepričakovani zapleti, ID, spremembe; prihod na delo, prevzem dela, 

delovni čas; okvare SVN; odnosi, neurejenost, nedorečenost, nejasnost vloge; temperatura; 

največja vir ERSVN; ID največji vir stresa, strah pred ID, neprestana pozornost na promet, 

konstantni stres nočno delo, izmensko delo, okvare SVN, strah pred okvarami SVN,  

gospodarska, politična situacija, negotovost, medsebojni odnosi, družinske zadeve, delo 

enakomerno stresno porazdeljeno, najbolj stresno doživljajo ID, svoje delo, dejavnike v 

zasebnem življenju, pomanjkanje denarja, največji vir doživljanje posledic stresa na 

delovnem mestu, zdravstvene težave kot posledica obremenitev na delu, osebni problemi, 

medsebojni odnosi, družinske zadeve. 

 

TRETJI SKLOP: PROGRAM POMOČI  

KATEGORIJA: Dostopnost 

- težav s strani delodajalca ni, javno objavljena številka, elektronska pošta, ni potrebe po 

spraševanju delodajalca, anonimno po delu, v prostem času, v času bolniškega dopusta, 

zaradi ID napišem mnenje osebnemu zdravniku, v tej pisarni pogovori, strah pred razkritjem 

identitete, izjemoma tudi drugje zaradi občutka varnosti, zasebnosti sodelujočega, enkrat 

Ljubljana. 

KATEGORIJA: Poznavanje programa pomoči 

- zelo malo, en psihiater v  Ljubljani, plačljiv aktivni oddih ukinjen,malo pomoči 

delodajalca; nekaj informacij, nepotrebne po potrebi; na šolanju pred 2 letoma, pomoč na 

delovnem mestu, prej malo psihofizične pomoči, svetovanje ob čustvenih stiskah, težavah; na 

rednem izobraževanju, prej nič, samoiniciativno, ostaja vsebina neznana; iz šole, psiho-

fizično pomoč ljudem v stiski, neuspešna samopomoč; aktivni oddih zdaj samoplačniški, 

ostalo neznano. 

KATEGORIJA: Področja pomoči 

- mobing – tipični primer konflikti, težave zasebnem življenju, odvisnost od alkohola, 

odvajanja denarja, hazarderstvo, vedenjske težave, začetek bolezni, ob povoženju, 

samomorih na tirih, delavcem s težavami na delovnem mestu. 

KATEGORIJA: Vključevanje  

- delavec sam, delodajalec ob ID, delavec ne zaznava težav, okolica zaznava, bojazen 

zaznamovanja, občutek priznanja nemoči, šibkosti, slabosti, obremenjevanje z drugimi, 

strah izgube službe, ni razloga, »sem v kartoteki«, ni evidenc, se ne poroča, ko doseže dno, 

neustrezen način, vsi imamo težave, razrešujemo učinkovito, razrešujemo na neučinkovit  

način, ne razrešujemo, način razmišljanja, smo različni, ni pravila ob doseganju dna, ko ne 

gre naprej, sprejemanje pomoči ni prepozno, nastaja zmeda prepoznavanja glavnega 

problema, kje začeti, ob pogovoru več problemov, ugotavljanje največjega problema, razlogi 

drugje, tako da med pogovorom prihajamo do bistva. 



 

 

KATEGORIJA: Namen programa 

- psiho-socialna pomoč, izvršilno osebje s težavami na delovnem mestu, ozaveščati največje 

vire stresa, obremenilne situacije, izpeljati izobraževanje, osveščanje, informiranje, 

motivacija, za zdrav delovni življenjski slog vsem delavcem psiho-socialna pomoč, 

razbremenitev, pomoč v stiski, osveščanje o negativnih posledicah stresa, pomoč pri 

prepoznavanju, obvladovanju, premagovanju stresa, zdravje zaposlenih. 

KATEGORIJA: Uspešnost 

- uspeh relativen pojem, vprašanje za prometnike, najdemo rešitev, zadovoljstvo, sprostitev, 

razrešena stiska, težava, odzivi pozitivni, vedno razrešeno, ugotovljen vzrok, samopomoč je 

v iskanju pomoči, usmerjanje pogovora, rešitev je v posamezniku, odgovor je v notranjosti, 

podarjena rešitev s pladnja nima učinka, samo spoznanje prinaša rešitev, to spoznanje je 

najpomembnejše, »moje delo je, da učim ribe lovit«.  

KATEGORIJA: Sodelovanje v programu 

- neudeležba, kljub težavam samostojno; da ob težavah; samostojno, ob neuspehu udeležba; 

samostojno; ob težavah velja razmisliti za enkrat ne; ni potrebe, ob težavah samostojno. 

KATEGORIJA: Statistika 

- pred 10 leti predlog psihosocialne pomoči skupinam z ID, ne realizacija, Zakon iz 

varnosti in zdravja pri delu omogoči psiho-socialne pomoči, promocije zdravja v delovni 

organizaciji, leta 2011 objava psiho-socialne pomoči zaposlenim, intranetna stran SŽ, 

oblika pomoči vpliva na kvaliteto življenja, dela, se ne evidentira, se ne poroča, ni potrebe, 

zloraba evidenc. 

PREVENTIVA PRED STRESOM 

KATEGORIJA: Spoprijemanje s stresom 

- 100-odstotne sprostitve na delu ni; ob menjavi na 6 ur; pet minut si vzamem po delu; z 

drugim delom, novim problemom; z menjavo na 4 ure, razbremenitev neprestane pozornosti 

na promet po delu; z menjavo na 4 ure, druženje s pogovorom; šport, izleti, družina, 

druženje, narava, pogovori; počasen tek, sprehodi v naravo; v prostem času; tek, hoja, 

narava; uživanje, rekreacija, izleti, narava; pogovori ob kavi; sprehodi, klepet ob kavi;   

telesna aktivnost, osveščenost o stresu, preventiva, hobiji, kvaliteta medsebojnih odnosov, 

prisoten tudi alkohol, seks, prijatelji, glasba, druženje, ventili sproščanja, dovolj informacij 

o stresu, si želijo informacij, telesne aktivnosti, zdrava prehrana, opuščanje kajenja, 

alkohola, stik z naravo, kolesarjenje, šport, branje, alternativne oblike, joga, meditacija, 

prepovedane psiho-aktivne substance,  slabih 5 %, 40 let moški ne ukrepajo, zmanjšujejo 

stres. 

KATEGORIJA: Delovanje stresa 

- stres je težava ,nerazjasnjenost vlog, sodobne naprave; s stresom živim; odvisno od 

situacije, konflikt s sodelavcem neprijeten; predstavlja, ko mine sprostitev; kratkoročno ne, 

dolgoročno negativno; v preteklosti več, danes manj. 

KATEGORIJA: Reševanje konfliktov 

- brez obremenjevanja, izraz mnenja; zmanjšanje stresa na minimum, prilagajanje dela 

ciklusu; mir, red po prioriteti, upoštevanje varnosti; ostati zbran, storiti najpomembnejše, 

poskrbeti za življenja, zaustavitev prometa, obveščanje pristojnih; umirjenost, obvladovati 

situacijo; iskanje ravnovesja, izločujem stres; ohranjanje razsodnosti, hitra odzivnost, 



 

 

realizacija jasna navodila; kulturno me obremenijo, jih težko predelam, umirjeno; v 

delovnem okolju sindikat; spore rešujemo na delu, niso pogosti; med sodelavci, sproti s 

pogovorom, telefonski spori posneti, rešljivi; načeloma jih ni, hierarhija pogovor, 

argumenti; nikoli, vsi ostanejo nepredelani; reševati sproti, neobremenjenost; večinoma; 

med delom sproti; večinoma na delu; sproti; takoj ob predaji službe; pogovor za usmeritev, 

daljši pogovori, več srečanj, pomembno osveščanje o virih, delovanju, posledicah za 

zdravje; pomoč osebne zdravnice, psihiatra, pravo zdravilo pomoč kolega, udeležba v 

programu ni problem, v skrajnosti rešilna bilka zdravnica; ne; za enkrat ne, želja, da tako 

ostane; ne, sam rešujem svoj probleme; ne; ni potrebe. 

KATEGORIJA: Psihofizična pripravljenost 

- slaba obremenjenost s težavami; dobra fizična, psihična pripravljenost; dobra 

psihofizična močna osebnost; 100 %; psihično dobro, fizično še ne; kar pripravljen. 

KATEGORIJA: Mnenje intervjuvancev 

- pravočasno odkriti psihične motnje, čim prej na to odreagirati; cilj 12 ur naredi, odložiti 

stvari in živeti naprej; delo je stresno, zelo stresno, zanimivo, pestro, z veseljem ga 

opravljam; ne; delati na sebi, tako največ naredimo zase. 

KATEGORIJA: Nasveti intervjuvancev 

- ljubezen do železnice te drži pokonci, v kolektivu narediti čim boljše odnose, čim več se 

ukvarjati s športom; na železnici nisi nikoli popoln, nikoli ne veš vsega, včasih   še po 30  

letih nisi prepričan vase, mlajši naj vzamejo to službo 100 %, naj bodo zmeraj zbrani na 

delu; delo vzeti skrajno resno, opravljati s polno odgovornostjo, izogibati se konfliktom, 

manj stresnih situacij, delo bistveno lažje; v rokah imajo človeška življenja; zadržati to 

usmerjenost; v kolikor delo veseli in ni težav, je v redu, v kolikor obstaja dvom, ugotoviti 

vzroke, poiskati rešitev, sam ne zmore, je alternativa pomoč delodajalca; delo opravljati 

resno ni šala, je odgovorna stvar, nasprotno slaba volja, stres in živci trpijo; če prometnik 

doživi ID, naj ne odlaša, naj pride po pomoč čim prej – prej ko pride, manj bo sam 

obremenjen in trpel, ni sramotno poiskati pomoči, moč je v tem, da poiščeš pomoč. 

 



 

 

Priloga 10: Mreža »delovno okolje prometnika« 

 

 



 

 

Priloga 11: Mreža »viri stresa na delovnem mestu« 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 12: Mreža »program pomoči« 

 

 



 

 

Priloga 13: Mreža »preventiva pred stresom« 

 

 

 



 

 

Priloga 14: Mreža »mnenja in nasveti intervjuvancev« 

 

 

 


