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POVZETEK 
 

Namen raziskave magistrske naloge je v prvem delu teoretično analizirati pravni položaj 
operativnega managementa v železniški dejavnosti pred gospodarskimi spremembami in 
po njih, v drugem empiričnem delu pa z anketno raziskavo ugotoviti njihov subjektiven 
odnos do sprememb njihovega pravnega položaja in njihovih pristojnosti. Na podlagi 
opravljene raziskave je ugotovljeno, da so anketirani relativno naklonjeni tezi, da 
gospodarske spremembe in nova pravna pravila operativnim managerjem v železniški 
dejavnosti izboljšujejo pravni položaj ter jim dodeljujejo večja pooblastila pri vodenju 
in odločanju. Njihov vpliv na vodenje SŽ je kljub ugodnejšemu položaju še vedno 
majhen, krivo je pomanjkanje managerskih znanj, ki so potrebna pri vodstvenemu delu. 
 
Ključne besede: pravni položaj, operativni management, pristojnosti, odgovornosti, 
dolžnosti, Slovenske železnice, management, železniška dejavnost, pravna ureditev 
 

 
SUMMARY 

 
The aim of the study is, in the first theoretical part to analyse the legal status of the 
operational management in the railway business activities before and after the change. 
In the second empirical part, through the survey determine their subjective attitude to 
the change of their legal status and their responsibilities. Based on the research carried 
out, it is found, that respondents are relatively in favor of the argument, that economic 
changes and the new legal rules of the operational managers in rail operations, improve 
their legal position and gives them more authority in the management and decision 
making. Their impact to the conduct of business on SŽ is despite the more favorable 
situation still low, due to the lack of skills in Management, which are necessary for the 
managerial work. 
 
Key words: legal status, operational management, powers, responsibilities, duties, 
Slovenian Railways, management, railway activity regulation 
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1 UVOD 
 

1.1 Tematika magistrske naloge 
 

Slovenski pristop k EU, liberalizacija železniškega trga, spremembe gospodarskih 
in socialnih razmerij v Sloveniji prinašajo pomembne novosti pri organiziranju družb. 
Družbe se v težnji za boljšimi poslovnimi rezultati modernizirajo in reorganizirajo. S 
tem pa se spreminja tudi pravni položaj operativnega managementa. V Sloveniji 
zaenkrat nimamo raziskav, ki bi proučevale pravni položaj operativnega managementa, 
zato bo pričujoča raziskava doprinesla k razumevanju obravnavane problematike. 
 

1.2 Predmet proučevanja  
 

Predmet preučevanja v raziskavi so operativni managerji železniške dejavnosti v 
Sloveniji, ki opravljajo svojo dejavnost v organizacijskih področjih Slovenskih železnic: 
v Tovornem prometu, Potniškem prometu, Vleki vlakov, vodenju prometa in 
infrastrukturi. 
 

1.3 Namen magistrske naloge 
 

Namen magistrske naloge je, da se v prvem delu naloge opravi teoretična analiza 
pravnega položaja operativnega managementa pred navedenimi spremembami in danes, 
ter, da se v drugem empiričnem delu z anketno raziskavo ugotovi, kakšen je njihov 
subjektiven odnos do sprememb njihovih pristojnosti. 

Raziskava v nalogi naj bi torej prispevala k razvoju znanja, kot tudi pripomogla k 
boljšemu strokovnemu razumevanju problematike pravnega položaja operativnih 
managerjev. 
 

1.4 Glavna teza magistrske naloge 
 

Raziskava izhaja iz temeljne teze, da je zaradi spremembe gospodarskih in 
socialnih razmer v Sloveniji prišlo do pomembnih sprememb pri organiziranju družb in 
njihovih statusnih oblikah. Nova pravna pravila (kot so novi ZGD, novi ZDR in 
predvsem novi Pravilnik o notranji organiziranosti na Slovenskih železnicah), so 
posledično sprožila različne odzive tudi v železniški dejavnosti. Z novo organiziranostjo 
na Slovenskih železnicah se spreminja značilnost notranjih razmerij. Operativnim 
managerjem se izboljša pravni položaj, dobivajo večja pooblastila pri vodenju in 
odločanju. 
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Poleg omenjene glavne teze sem operacionaliziral tudi nekaj drugih hipotez, ki so 
povezane z glavno tezo in so podrobneje razložene v poglavju Metode zbiranja 
podatkov in analiza (4.1). 



1.5 Cilji raziskovanja 
 

Ob upoštevanju teze magistrske naloge so glavni raziskovalni cilji: 
- ugotoviti, kako spremembe gospodarskih in socialnih razmerij v Sloveniji 

vplivajo na organiziranost v železniški dejavnosti, 
- ugotoviti razlike med pravnim položajem operativnega managementa na 

Slovenskih železnicah pred spremembami in danes, 
- ugotoviti, kako spremembe pravnih pravil in nova zasnova notranje 

organiziranosti vplivajo na pravni položaj operativnih managerjev na 
Slovenskih železnicah,  

- ugotoviti, kakšen je subjektivni odnos operativnega managementa do 
sprememb njihovih pristojnosti, 

- ugotoviti vzrok, zakaj je vpliv operativnega managementa pri vodenju družb še 
vedno premajhen. 

 
1.6 Hipoteze raziskovanja 

 

Poleg omenjene glavne teze sem postavil tudi nekaj hipotez, ki so posredno 
povezane z glavno tezo in jih bom podrobneje obdelal v poglavju Metode zbiranja 
podatkov in analiza (4.1). 
 

- Z novo zasnovo organiziranosti se znotraj Slovenskih železnic spreminja 
značilnost notranjih razmerij. Operativnim managerjem so se zgodile 
pomembne spremembe oziroma se je spremenila njihova vloga. 

- Zaradi spremenjenih značilnosti notranjih razmerij na Slovenskih železnicah 
se je pravni položaj operativnih managerjev spremenil. 

- Operativni managerji slovenskih železnic so pooblaščeni, da odločajo o 
ravnanju drugih oseb. 

- Pri odločanju operativnih managerjev o ravnanju drugih oseb gre bolj za 
poklicno delo in ne toliko za podeljeno funkcijo. 

- Opravljanje funkcije operativnih managerjev na Slovenskih železnicah je 
primerno urejati s posebno pogodbo o zaposlitvi. 

- Operativni managerji na Slovenskih železnicah se pri vodenju in upravljanju 
odločajo povsem samostojno. 

- Pravna pravila na Slovenskih železnicah, da se operativne managerje imenuje s 
pomočjo javnega razpisa, so pravilna. 
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- Operativni management na Slovenskih železnicah ocenjuje, da so s pravnimi 
pravili primerno urejene morebitne razrešitve iz delovnega mesta ter razlogi 
zanje. 



- Operativni management ima v železniški dejavnosti ustrezno podporo top 
managementa in ostalih služb. 

- Operativni managerji managerji ustrezno skrbijo za socialno varnost 
zaposlenih. 

- Nova organiziranost predpostavlja tudi to, da je del plačila operativnih 
managerjev vezan na opravljene naloge in rezultate. 

- Operativni managerji se zavedajo in se jim zdi primerno, da se z novimi 
predpisi delovni čas in ostale komponente dela lahko uredijo tudi individualno. 

- Operativni managerji se vseskozi seznanjajo z novostmi zakonodaje s področja 
železniške dejavnosti. 

- Operativnim managerjev se zdijo represivni ukrepi zoper delavce smiselni, v 
kolikor ti ne upoštevajo navodil in ne spoštujejo odredb.  

 3
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA MAGISTRSKE NALOGE 
 

2.1 Uvod v opredelitev managementa 
 

Pri obravnavanju pravnega položaja managementa se pogosto izpostavlja vprašanje 
ali gre pri odločanju o ravnanju drugih oseb za poklicno delo ali za podeljeno funkcijo. 
Pri kategoriji managementa gre vedno za oboje. Razmerje med prvim in drugim 
opredelilnim elementom pravnega položaja managementa (poklic, funkcija) pa je 
odvisno zlasti od ravni managementa. Pri višji ravni managementa prevladuje element 
uresničevanja neke oblasti (javne, delodajalske), na nižjih ravneh pa prevladuje element 
poklicne aktivnosti. 
 

2.1.1 Osnovni pojmi managementa 
 

Ni enostavno opredeliti, kaj vse se danes raziskuje v managementu in kako. Priča 
smo mnogim različnim temam, problemom in pristopom. Tako kot se spreminja narava 
managementa, tako se spreminja tudi raziskovanje v/o njem. Dejstvo je, da nam 
literatura ponuja več različnih definicij managementa. Opredelitve so se od prve 
uporabe pojma v ZDA na prelomu 19. in 20. stoletja precej spreminjale. Največje 
spremembe pa so doživele v tistih družbenih okoljih, kjer hierarhično zasnovano 
organiziranje, koordiniranje, planiranje in kontroliranje zamenjujejo »ploščate« 
organizacijske strukture, v katerih je vse več ljudi, ki skupno odločajo, organizirajo delo 
in ga hkrati izvajajo (Tratnik 2000, 11). 

Poleg tega, da je danes pravzaprav težko celovito opredeliti management in naloge 
managerjev, naj omenim še eno značilnost, ki velja za management kot znanstveno 
disciplino. Gre za področja dela, ki jih proučevanje pokriva ali se jih dotika. Narava 
procesov v managementu je taka, da se raztezajo od tehničnih, kulturnih pa do 
funkcionalnih področij. Zato pri raziskavi pogosto vključujemo znanja iz sociologije, 
ekonomije, statistike, matematike, prava itd. Od ljudi, ki raziskujejo in strokovno 
rešujejo probleme managementa, se zato pričakuje, da imajo znanja tudi iz teh disciplin. 
Omenimo naj še dilemo, s katero se v povezavi z zgoraj navedenimi srečujejo 
raziskovalci v managementu: ali se raziskovanja lotiti z vidika ene »starejših« disciplin 
ali interdisciplinarno? Prva izbira morda prinese več kredibilnosti v akademskem 
okolju, druga pa odpira možnost, da na probleme iz managementa gledamo širše. 

 
 

2.1.2 Opredelitev managementa 
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Iztekajoče dvajseto stoletje je bilo stoletje novosti (Kovač 1995, 20). Eksplozivni 
znanstveno-tehnološki razvoj je v razvitem svetu povzročil spremembe na vseh 
področjih našega življenja in dela. Med revolucionarne novosti na področju 



organiziranja človekove dejavnosti sodi tudi pojav uveljavljanja managementa kot 
profesionalne, poklicne in institucionalne oblike (Vila, Kovač, 1997, 25). 

Izvor angleškega glagola »to manage« je nejasen. Tako ga nekateri povezujejo z 
latinskim »manu agere« (delati z roko) ali pa z »manus agere« (voditi za roko oz. 
dresirati konja) (Braverman 1997, 161). Predvsem zadnja razlaga pomenskega izvora 
besede »to manage« je z vidika današnjega pojmovanja in interpretacije managementa 
bolj sprejemljiva  (Steahle 1991, 65). V večini razvitih držav se uporablja angleška 
beseda management. Uporablja se tako v vsakdanjem pogovornem jeziku kot v 
strokovnih publikacijah (Vila, Kovač, 1997, 25). Razvoj managementa je povezan z 
razvojem industrijske družbe. Vendar management ni omejen samo na industrijska 
podjetja. Uporabo določenih praktičnih izkušenj in teoretičnih spoznanj s področja 
managementa lahko apliciramo na različna področja. Predvsem na tista, na katerih so 
ljudje povezani v različne organizacijske oblike. Vsaka organizacija ima namen obstoja 
(cilj) in tudi način (program) za dosego ciljev. Vendar brez uporabe »tehnologije« 
managementa, ki med seboj povezuje posamezne elemente organizacije, doseganje 
ciljev ni mogoče. Danes nihče ne dvomi, da je management eden od najpomembnejših 
dejavnikov učinkovitosti in uspešnosti podjetja. Zato obstaja v razvitem svetu izredno 
zanimanje za področje managementa, ki se kaže v poplavi znanstvenih in strokovnih 
del, managerskih šol, tečajev in raznih oblik izobraževanja (Vila, Kovač 1997, 25-26). 

Peter Drucker je pomembnost managementa opredelil z besedami, da je 
management »glavni resurs razvitih držav in najpotrebnejši resurs nerazvitih« (Certo 
1992, 5). 
 

2.1.3 Temeljne opredelitve managementa v svetu 
 

V strokovni literaturi obstajajo številne definicije managementa, ki imajo veliko 
skupnih elementov. V nadaljevanju bom predstavil nekaj opredelitev managementa iz 
strokovne literature angleško in nemško govorečega področja ter iz domačih virov. 

Ameriški avtor Kreitner je opredelil management »kot proces doseganja 
organizacijskih ciljev ob pomoči ostalih članov v nestabilnem okolju delovanja. 
Osrednje vprašanje navedenega procesa je učinkovita in uspešna uporaba omejenih 
virov« (Kreitner 1989, 9). Drugačno vendar podobno opredelitev managementa sta 
podala Stoner in Freeman. Management opredeljujeta kot »proces planiranja, 
organiziranja, vodenja in kontrole članov organizacije ter uporabo vseh organizacijskih 
resursev za doseg postavljenih ciljev« (Stoner in Freeman 1992, 4). 

Pregled sodobnih definicij managementa ameriških avtorjev lahko zasledimo v 
knjigi »Modern management« avtorja Samuela Certa, ki navaja, »Management je: 
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- proces, v katerem ena skupina usmerja delovanje drugih v smeri doseganja 
skupnih ciljev (Massie in Douglas); 



- koordinacija vseh razpoložljivih resursev preko procesa planiranja, 
organiziranja, vodenja in kontrole za doseg postavljenih ciljev (Sisk); 

- oblikovanje učinkovitega okolja za delo ljudi v formalnih organizacijskih 
skupinah (Koontz in O, Donell); 

- neposredne aktivnosti posameznika ali skupine z namenom koordinacije 
aktivnosti drugih, ki jih ne more opraviti ena sama oseba (Donnelly, Gibson in 
Ivancevich)« (Massie in Douglas, Sisk, Koontz in O’Donell, Donnelly, Gibson 
in Ivancevich, citirano po: Certo 1992, 8). 

V nadaljevanju Certo definira management kot »proces dela za doseganje 
organizacijskih ciljev s pomočjo sodelavcev in ostalih organizacijskih virov« (Certo 
1992, 8) opredelitev je podobna zgoraj navedeni Kreiterjevi definiciji managementa. 

Pri avtorjih nemško govorečega področja ni večjih razlik pri definiranju 
managementa. Večina izhaja iz delitve managementa na tako imenovani institucionalni 
in funkcionalni pomen. Vzrok za navedeno delitev je v tem (kot navaja Kajzer), da 
»Američani ves (kibernetski) proces in podsistem upravljanja pretežno poimenujejo 
management, Evropejci pa ga običajno členijo na lastniški in managerski del« (Belak in 
drugi 1993, 135). Po mnenju večine avtorjev nemško govorečega področja obsega 
institucionalni pomen managementa vse posameznike in instance v podjetju, ki imajo 
kompetence odločanja, usmerjanja in koordinranja dela podrejenih (Vila, Kovač 1997, 
28). Funkcionalni pomen managementa obsega procese in funkcije, ki so povezane s 
postavljanjem ciljev in zagotavljanjem pogojev za njihovo doseganje. Najpomembnejše 
funkcije managementa so: planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola (Ulrich in Fluri, 
36-37; Hopfenbeck 1989, 409; Steahle 1991, 65, citirano po: Vila, Kovač, 1997, 28). 

V nadaljevanju bom navedel še dve definiciji managementa domačih avtorjev. Na 
osnovi poznavanja domače strokovne literature lahko zaključim, da obstajata v 
Sloveniji dve različni »šoli« managementa.1 Pri tem želim poudariti, da prikaz ne 
predstavlja celovitega pregleda raziskovanja managementa pri nas. 

Prva šola se je oblikovala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Utemeljitev te je 
Filip Lipovec. Najvidnejši teoretiki so Ovsenik Jože, Rudi Rozman, Miran Mihelič in 
drugi. Lipovec definira management (pojem management prevaja avtor managerstvo) 
kot organizacijsko funkcijo in proces, 

- ki omogoča, da (zaradi tehnične delitve dela) ločene operacije posameznih 
izvajalcev ostanejo člen enotnega procesa uresničevanja cilja gospodarjenja; 

- ki vso svojo nalogo in oblast za izvedbo te naloge prejema od upravljanja, 
katerega izvršilni in zaupniški organ je; 
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1 Nimam namena celovito prikazati razvoj in razsežnosti raziskovanja managementa pri nas. 
To presega cilje magistrske naloge. Zato še enkrat poudarjam, da je smisel navedene delitve v 
poenostavitvi prikaza razsežnosti raziskovanja managementa v našem prostoru.  



- in ki to svojo nalogo izvaja s pomočjo drugih ljudi v procesu planiranja, 
delegiranja, uresničevanja, koordiniranja in kontroliranja (Lipovec 1987, 136-
137, citirano po: Vila, Kovač 1997, 28). 

Druga šola se je izoblikovala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru na 
temelju sistemsko-kibernetske teorije. Njen utemeljitelj je bil prof. Franjo Perič. 
Značilen predstavnik navedene šole je Štefan Kajžer, ki definira management kot proces 
oblikovanja informacij, odločitvenega procesa in izvajanja upravljalnih akcij (Belak, 
1993, 145, citirano po: Vila, Kovač 1997, 28-29). Poleg navedenih smeri proučevanja 
managementa pri nas je potrebno navesti še druge strokovnjake, ki niso neposredno 
vezani na eno od naštetih šol. Tako je potrebno omeniti strokovnjake iz Fakultete za 
organizacijske vede v Kranju, ki so svoja raziskovanja usmerili v oblikovanje teorije 
organizacije in s tem povezanim managementom, Bogdana Kavčiča, ki predstavlja bolj 
sociološko smer raziskovanja organizacije in managementa, Mitjo Tavčarja, ki je bližji 
sistemsko-kibernetski šoli itd. (Vila, Kovač 1997, 28). 

 
2.1.4 Kazenska odgovornost managementa 

 

S pojmom management se v družboslovju označujejo različne vsebine. S tem 
pojmom so pogosto označene osebe, ki so pooblaščene, da odločajo o ravnanju drugih 
oseb. Ta pojem pa se pogosto uporablja tudi za dejansko sprejemanje tovrstnih 
odločitev. Sprejemanje odločitev o ravnanju drugih je bolj ali manj zahtevno ravnanje. 
Zahtevnost je odvisna med drugim tudi od ravni, na kateri se odloča v organizaciji. Na 
manj zahtevnih ravneh je sprejemanje managerskih odločitev lahko normalna poklicna 
aktivnost. Na zahtevnejših ravneh pa prihaja do managerskih odločitev na temelju 
pooblastila, določenega z ustreznim formalnim aktom, izdanim na temelju zaupanja. 

Za izvajanje managerskih nalog je značilna sorazmerno visoka stopnja avtonomije 
managementa. Ta lastnost je bila v preteklosti bolj uveljavljena v gospodarstvu kot pa v 
javnem sektorju. Sodobni družbeni razvojni trendi pa kažejo na vedno bolj široko 
uveljavljanje managementa in njegove poklicne avtonomije tudi v javnem sektorju. 
Predpisi, ki urejajo uslužbenska razmerja v javnem sektorju ta trend posebej poudarjajo. 
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Z managementom kot družboslovno kategorijo se ukvarjajo različne družboslovne 
vede, po svoji naravi pa spada v prvi vrsti med organizacijske in upravne vede. Pri 
obravnavanju pravnih vidikov managementa se ob upoštevanju že omenjenih 
opredelilnih značilnosti te kategorije oseb pojavljata dva sklopa pravnih vprašanj. Prvi 
sklop je področje pravnega položaja managerjev kot zaposlenih oseb, drugi sklop pa je 
povezan z izvajanjem managerskih nalog, torej gre za vprašanje pristojnosti ter pravic, 
obveznosti in odgovornosti managerjev pri izvajanju njihovih nalog. Obe področji 
urejajo številni predpisi različnih pravnih podsistemov, ta razprava pa se omejuje na 
obravnavanje delovnopravnih vidikov omenjene tematike. Obravnavanje položaja, 



pristojnosti ter pravic, obveznosti in odgovornosti managerjev v okviru 
delovnopravnega podsistema je v tej razpravi izvedeno na tak način, da so ob tem 
omenjene tudi nekatere pomembne povezave tematike z drugimi pravnimi podsistemi. 

Izhodišče za obravnavanje managementa na področju delovnih razmerij z vidika 
pravnega položaja managerjev je zlasti analiza vprašanja ali te osebe po veljavnih 
predpisih vstopajo v delovno razmerje s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi ali pa morda 
stopajo v drugačna pravna razmerja in sklepajo kakšno drugo vrsto pogodb. Pozitivno 
pravna ureditev kaže, da sta mogoči obe situaciji. Splošna značilnost pravnega urejanja 
položaja managerjev v obeh primerih pa je sorazmerno skromen obseg pravne 
regulacije tega področja. To je v skladu z naravo managerskih razmerij, katerih bistveni 
element je tudi element zaupnosti razmerja, v katerega stopa manager. Skromni obseg 
urejanja pravnega položaja managerjev bi lahko bil tudi posledica velike družbene moči 
in vpliva managementa. Zaradi te značilnosti položaja managerjev ni treba s predpisi 
varovati tako obsežno kot položaj drugih zaposlenih oseb. Njihova odvisnost oziroma 
podrejenost v razmerju do osebe, za katero opravlja svoje naloge, je bistveno manjša.2 

V času tranzicije po izvedbi družbenih in pravnih sprememb z uvedbo kritičnega 
pluralizma ter uveljavitvijo ekonomskih razmerij, ki temeljijo na tržnih zakonitostih, na 
tem področju obstaja nevarnost pravne podnormiranosti. Zaradi pomanjkljivosti pravne 
ureditve, ustreznega nadzora in zaradi neizoblikovanih standardov za presojo 
ustreznosti ravnanj nadzornikov managementa lahko prihaja do zlorab pri urejanju 
njihovega pravnega položaja ter pri izvajanju njihovih obveznosti oziroma ugotavljanju 
njihove odgovornosti. Nevarni področji sta na primer delegacija njihovih pristojnosti in 
pravic na druge osebe ter nadzor nad dolžno skrbnostjo managementa pri sklepanju 
kompromisov v primerih sporov. Odpravljanje teh slabosti lahko temelji zlasti na načelu 
samonadzora in samoomejevanja znotraj interesnih skupin managerjev ter na 
aktivnostih njihovih poklicnih organizacij in združenj, ki imajo velik vpliv na pravno 
urejanje poklicnih standardov managementa. 

Drugo področje obravnavane pravne ureditve managementa z vidika delovnega 
prava je vprašanje oziroma tematika pristojnosti ter pravic, obveznosti in odgovornosti 
managementa na tem področju. Ko govorimo o pristojnostih, govorimo o odločitvah, ki 
so jih managerji dolžni sprejemati v skladu s predpisi tudi zaradi varstva javnega 
interesa. Drugo področje sprejemanja odločitev pa je področje pravic, obveznosti in 
odgovornosti, kjer lahko manager odloča sorazmerno prosto, s tem da pri tem ravna v 
prvi vrsti v interesu osebe, za katero opravlja svoje naloge. 
                                                 

2 Na to na primer kaže regulatorni zasuk pri pravnem urejanju odpravnin nosilcev 
poslovodne funkcije v predpisih korporacijskega prava, kjer je prišlo do nadomestitve pravne 
ureditve najmanjšega obsega odpravnin razrešenih nosilcev poslovodne funkcije z ureditvijo 
največjih možnih odpravnin. To zgovorno kaže na to, da zakonska ureditev v nekaterih primerih 
v splošnem interesu tudi omejuje vpliv teh oseb. 
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Predmet odločanja managementa pri izvajanju njegovih pristojnosti ter drugih 
pravic in obveznosti pri odločanju, je tudi tematika delovnih razmerij. Pri odločanju o 
teh vprašanjih na temelju razpoložljivih informacij management upošteva pravne okvire 
odločanja ter ustrezne poklicne standarde ter potrebna znanja. Ob predpisih s področja 
delovnega prava so to zlasti znanja in veščine s področja upravljanja človeških virov in 
industrijskih razmerij (Vodovnik 2005, 309). 

 
2.2 Pravni temelji managementa 

 

Pri raziskovanju izhajam predvsem iz teoretičnega izhodišča, ki izhaja iz pravne 
ureditve, ki je vsaj na nekaterih področjih delovnega prava še neusklajena z veljavno 
družbeno-ekonomsko ureditvijo, saj so prehod na tržno gospodarstvo, svobodna 
podjetniška iniciativa, lastninska reforma – privatizacija družbenega premoženja, nove 
statusne oblike zasebnega sektorja na področju gospodarstva in negospodarstva 
najpomembnejši procesi, ki narekujejo vzpostavitev jasnih dvostranskih odnosov med 
delom in kapitalom, med delavcem(i) in delodajalcem(i), ne samo v individualnih 
temveč tudi v kolektivnih delovnih razmerjih. 

S pravnimi normami kot ključno normativno sestavino kateregakoli, torej tudi 
slovenskega pravnega reda, razumemo pisna pravna pravila o pravno dovoljenem ali 
ukazanem (določenem) ravnanju naših državljanov. S pravnimi akti pa razumemo 
pravna dejanja, s katerimi se ustvarjajo pravna pravila ali s katerimi se uporabljajo. 
Pravne akte delimo na splošne in posamične, glede na to, ali imajo za vsebino splošne 
ali posamične pravne norme oziroma druge pravne posledice, ki nastopajo na podlagi 
uporabe splošnih pravnih norm. 

Bistveni pojmovni znaki prava bi bili ti, da je pravo skupek družbenih norm, ki 
ureja na obvezen način temeljna družbena razmerja, se pravi tako, da je država porok za 
njihovo izvrševanje s svojim aparatom fizičnega prisiljevanja, ki je dolžan nastopiti z 
odrejenimi sankcijami zoper kršitelje takšnih norm (Kušej, Pavčnik, Perenič 1998, 61-
62). 

Pojem prava se je torej izoblikoval kot pojem obveznih pravil za družbeno vedenje 
in ravnanje ljudi, za katerih izvrševanje je porok država s sredstvi fizičnega 
prisiljevanja, ki zadene kršitelje bodisi v njihovi telesni eksistenci (smrtna kazen), 
njihovi osebni prostosti ali njihovem premoženjskem stanju (Kupej, Pavčnik, Perenič 
1998, 62). Kot v večini demokratičnih držav so ustavna določila Ustave Republike 
Slovenije, vrh našega državnega pravnega sistema. Ustava pa tudi določa, da morajo biti 
zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z 
mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo našo državo. Pogodbe, ki jih je Slovenija že 
ratificirala, se lahko uporabljajo neposredno (Mežnar 2004, 11). 
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2.2.1 Management in pravo  
 

Pravni red v Republiki Sloveniji je v zadnjih desetletjih z vidika posegov v 
organizacijo države in pravno ureditev prestal velike spremembe. To je posledica 
velikih sprememb temeljev političnih in gospodarskih razmerij ter produkcijskih 
odnosov. Te spremembe so pomembno vplivale na pravni status organizacij, v katerih 
se je, oziroma se opravlja delo ter na delovna razmerja. Eno izmed ključnih področij, ki 
povezuje tematiko pravnega statusa in tematiko delovnih razmerij, je področje sistema 
upravljanja, nadzora in vodenja organizacij, v katerih se opravlja delo. Te velike 
spremembe se kažejo v predpisih, ki urejajo tematiko organov organizacij, njihovo 
sestavo, pristojnosti, pravice in obveznosti ter odgovornosti, skratka njihov pravni 
položaj v širšem smislu besede. 

Avtorja Ivanjko in Kocbek sta v knjigi Pravo družb, Statusno gospodarsko pravo 
poskušala podati poglobljeni teoretični pristop k statusnemu gospodarskemu pravu kot 
posebni pravni disciplini. V knjigi so obdelana temeljna izhodišča in načela, na kateri je 
zgrajen slovenski pravni gospodarski red in vsebinsko opredeljen v zakonu o 
gospodarskih družbah ter drugih zakonskih predpisih. V slovenski pravni teoriji je 
pravo družb glede na zgodovinski razvoj po vsebini nova pravna disciplina, ki 
nadomešča doslej oblikovano statusno gospodarsko pravo, ki sta ga v Sloveniji razvijala 
in oblikovala akademika prof. dr. Stojan Pretnar in prof. dr. Bojan Zabel (Ivanjko, 
Kocbek 1996, 23). 

Avtorja Ivanjko in Kocbek v knjigi govorita tudi o lastninskem preoblikovanju 
družbenega premoženja. V dolgoletnem procesu razpadanja Socialistične federativne 
republike Jugoslavije ter z deklarativno razglasitvijo neodvisnosti in samostojnosti 
Republike Slovenije 25. junija 1991 ter z dejanskim začetkom delovanja samostojne 
Republike Slovenije 8. oktobra 1991 se začenja v Republiki Sloveniji odprava 
socialističnega pravnega sistema in oblikovanje novega evropskemu pravu 
konvergentnega pravnega reda, ki temelji na ustavi Republike Slovenije, sprejete 21. 
decembra 1991. V okviru nastajanja in oblikovanja celotnega pravnega reda Republike 
Slovenije se posebna pozornost posveča oblikovanju gospodarskopravnega področja. 
Glede na to, da so za gospodarsko področje predvsem pomembna lastninska vprašanja 
na produkcijskih sredstvih, se je takoj po sprejemu ustave Republike Slovenije 
pristopilo k urejanju omenjenih vprašanj (Ivanjko, Kocbek 1996, 51). Avtor Bohinc pa 
v knjigi Nova delovna razmerja ugotavlja, da v Sloveniji že dolgo časa nastaja novo, 
zasebnolastninskim razmerjem ustrezno delovno pravo (Bohinc 2000, 13). 
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V okviru pravne ureditve tematike organov in različnih načinov in oblik odločanja 
v organizacijah, je pomembno vprašanje pravnega položaja managementa. Če z 
managementom označujemo določeno skupino oseb se odpira vprašanje, kateri predpisi 
in kako urejajo njihov pravni položaj, ali imajo te osebe v organizacijah kakršnekoli 



pristojnosti oziroma kakšne so njihove pravice, obveznosti in odgovornosti. Ta 
vprašanja so pomembna tudi z vidika delovnega prava. Na kakšnih pravnih temeljih 
sloni izpolnjevanje njihovih nalog, ali pri tem opravljajo poklicno delo ali pa izvršujejo 
njim zaupano funkcijo. Kadar je med njihovimi nalogami tudi ali izključno odločanje o 
pravnem položaju zaposlenih, se odpira vprašanje, na katerih legitimnih temeljih 
opravljajo te naloge. Od razsežnosti teh legitimnih temeljev pa je odvisno, ali predpisi 
heteronomnega in avtonomnega prava ustrezno urejajo njihov pravni položaj in pravice. 
Legitimni temelj njihovih pravic je oblast delodajalca, ki jo v razmerju do zaposlenih po 
pravilu izvaja management. Kaže se v dveh oblikah – v obliki direktivne in disciplinske 
oblasti, ter v obliki normativne oblasti. Temeljno vprašanje pravne ureditve pravnega 
položaja ter pravic obveznosti in odgovornosti managementa so torej razsežnosti teh 
oblasti in način njihovega uveljavljanja (Vodovnik 2005). 
 

2.2.2 Pravne norme 
 

Pravo nasploh je sistem družbenih norm, ki na obvezen način urejajo temeljna 
razmerja v družbi, za njihovo uresničevanje in sankcioniranje pa skrbi država s svojimi 
organi. Kot vse druge družbene norme tudi pravne norme urejajo razmerja med ljudmi. 
Ker so razmerja med ljudmi lahko zelo zapletena, so pogosto zapletene tudi norme, ki 
jih urejajo. Pravo s svojimi normami seveda ne ureja vseh razmerij med ljudmi. Ureja le 
tista razmerja, ki so tako pomembna in temeljna, da morajo biti urejena tudi s pravnimi 
normami, in seveda le tista, ki so primerna za pravno urejanje. Tako so mnoga razmerja 
med ljudmi urejena le z moralnimi, socialnimi, religioznimi, običajnimi in drugimi 
neobveznimi (neprisilnimi) družbenimi normami (Bohinc, Bratina 2005, 2).  

Pravne norme so pravila obveznega družbenega vedenja in ravnanja, katerih 
izvrševanje je zagotovljeno z državno prisilo. Pravna norma je po svojem bistvu 
sestavljena iz dispozicije in sankcije. Dispozicija terja od naslovljenca (adresata), ki se 
nanj obrača, določeno družbeno vedenje in ravnanje. To je obvezno v tem smislu, da bo 
po vsej verjetnosti nastopila sankcija, predvidena za primer dispoziciji nasprotnega 
vedenja in ravnanja. To sankcijo označuje, kakor vemo, uporaba vnaprej napovedane 
državne prisile. Uporabljanje te prisile v primeru kršitve dispozicije pravne norme je 
dejanska (faktična) prvina sankcije, a pravna sankcija ima sama tudi še svojo 
normativno sestavino. Ta je v tem, da mora biti določen tisti državni organ, ki je dolžan 
v primeru kršitve primarne dispozicije uporabiti proti kršitelju vnaprej napovedano 
državno prisilo. Zato navadno pravimo, da se pravna norma razlikuje od drugih pravil 
za družbeno ravnanje (na primer morale, običaja, šege itd.) ravno po naravi svoje 
sankcije, ki je v organizirani državni prisili (Kupej, Pavčnik, Perenič 1998, 69). 
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Pravne norme razvrščamo na abstraktne in konkretne ter splošne in posamične. 
Abstraktne in splošne pravne norme so tiste, ki so namenjene urejanju nekih vnaprej 



zamišljenih razmer ali položajev. Mednje uvrščamo večino veljavnih predpisov naše 
države. Konkretne in tudi posamične pravne norme pomenijo uporabo abstraktnih norm 
pri ureditvi oziroma sankcioniranju nekega konkretnega primera. Konkretne pravne 
norme so posamične norme, saj urejajo posamične primere in položaje (Mežnar 2004, 
12). 

Pravne norme dalje delimo po vsebini vedenja in ravnanja, ki ga predpisujejo. S 
tega gledišča razlikujemo pravne norme, ki zapovedujejo določeno vedenje ali ravnanje, 
pravne norme, ki neko vedenje ali ravnanje prepovedujejo in pravne norme, ki 
pooblaščajo za določeno ravnanje in vedenje (Kušej, Pavčnik, Perenič 1998, 73-74). 

S pojmom pravnih virov razumemo obveze in v naprej določene oblike (npr. 
ustava, zakon, uredba), v katerih nastajajo pravna pravila, ki so splošna in abstraktna ali 
kot takšna vsaj učinkujejo. To so formalni pravni viri, ki potem, ko začnejo veljati, 
predstavljajo statično sestavino stopnjevanosti prava. 

V nadaljevanju bom naštel vire delovnega prava: ustava, zakoni, podzakonski akti, 
avtonomni pravni viri, mednarodni viri. 

 
2.2.3 Pravno razmerje 

 

Delo je človekova dejavnost, s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere za 
življenje. Človek lahko opravlja delo kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se 
vključi v organiziran delovni proces v različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja 
delo (Vodovnik 2004, 17). Pravne ureditve sodobnih držav urejajo različne oblike 
organizacij, v katerih se opravlja delo. Te organizacije se po svojih pravno določenih 
prvinah ločijo od organizacij, v katerih ljudje opravljajo različne druge dejavnosti in 
uresničujejo različne druge interese. To so na primer društva in druge organizacije, v 
katerih člani zadovoljujejo različne vrste potreb. Organizirano delo se opravlja v 
različnih vrstah organizacij, ki delujejo v gospodarstvu, kot so zlasti gospodarske 
družbe, banke, zavarovalnice, zadruge in druge. Delo se opravlja tudi v negospodarstvu, 
pri izvajanju negospodarskih dejavnosti. Na tem področju delujejo različne vrste 
zavodov, ki delno ali v celoti opravljajo javne službe. S svojo dejavnostjo zagotavljajo 
storitve državi ali državljanom, torej njihova dejavnost ni usmerjena k pridobivanju 
dobička. Delo se opravlja tudi v državnih organih, v katerih zaposleni s svojo 
dejavnostjo omogočajo opravljanje nalog države in organov, v katerih so zaposleni. 
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V gospodarstvu sodobne pravne ureditve urejajo različne oblike organizacij, ki 
nastanejo in delujejo na temelju prostovoljnih odločitev in ravnanj nosilcev dela in 
nosilcev kapitala. Pri tem je pobuda dana lastnikom vloženih sredstev oziroma nosilcem 
kapitala. Ti lahko ustanovijo organizacijo neke vrste, ki pa lahko začne delovati šele 
potem, ko se v njej zaposlijo osebe, ki s svojim delom zagotavljajo izvajanje dejavnosti 
in uresničevanje ciljev organizacije. Zaposleni, ki se v organizacijo vključijo v 



organiziran delovni proces, se s tem podredijo vodstvu organov organizacije, ki morajo 
pri vodenju organizacije upoštevati cilje organizacije, ki so opredeljeni s spletom 
različnih interesov, zlasti pa z interesi lastnikov ali nosilcev kapitala, zaposlenih ter 
širšega javnega interesa. Vključitev posameznikov v delovni proces prinaša tem osebam 
različne individualne in kolektivne pravice, obveznosti in odgovornosti. Njihov položaj 
je tak, da so udeleženi pri ugodnih dosežkih organizacije in tudi, da tvegajo zaradi 
morebitnega neuspeha. Sodobne pravne ureditve namreč zaposlenim priznavajo pravico 
do dela dobička podjetij ali vsaj spodbujajo tovrstno delitev dobička, po drugi strani pa 
so zaposleni statusno odvisni od večje ali manjše uspešnosti podjetij. Neuspeh podjetja 
namreč opravičuje odpovedi pogodb o zaposlitvi, kar ogroža trajnost zaposlitve 
delavcev, ki so z njihovega vidika pomembna in zato pravno posebej zavarovana 
dobrina. Delo zaposlenih v organizacijah je vodeno in odvisno ter urejeno s pravili 
delovnega prava. Ta pravila imajo različne cilje. Med temi cilji delovnopravnih 
predpisov sta varstvo in utrditev položaja delavca v razmerju do managementa in 
delodajalca, od katerega je delavec ekonomsko in organizacijsko odvisen. Enakega 
pomena je ustrezna ureditev položaja skupin delavcev, zlasti z vidika spodbujanja 
socialnega dialoga na ravni organizacije in na različnih ravneh zunaj organizacije 
(Vodovnik 2004, 18). 

S pravnega vidika se pogosto pojavljajo dvomi, ali gre v konkretnem primeru 
opravljanje dela za odvisno delo, torej za delovno razmerje, ali za avtonomno delo. Za 
opravljanje dejavnosti ter izvajanje drugih dejavnosti organizacij lahko te uporabljajo 
tudi delo oseb, ki niso zaposlene v organizaciji. Za delo teh oseb ne veljajo pravila 
delovnega prava, temveč pravila civilnega pogodbenega prava (Vodovnik 2004, 17-18). 

Človek v svojem bivanju, pri zadovoljevanju svojih interesov in potreb vstopa v 
razmerja z drugimi ljudmi. Gospodarska družba pa sklene pogodbo s podjetnikom 
posameznikom. To vzpostavljeno razmerje bo na primer prenehalo z izpolnitvijo 
namena pogodbe – pravno razmerje med dolžnikom in upnikom pa bo prenehalo s 
plačilom dolga, itn. V omenjenih primerih so nastala medsebojna razmerja med 
njihovimi udeleženci, vendar pa vsa ta razmerja nimajo narave pravnih razmerij. Za 
pravna razmerja namreč lahko štejemo samo tista družbena razmerja, ki so pravno 
urejena. Pravna razmerja pa so z večine urejena s splošnimi in abstraktnimi predpisi. 
Glede sestavin pravnega razmerja v njihov krog uvrščamo njegove subjekte (fizične in 
pravne osebe), njihove pravice in dolžnosti ter predmet pravnega razmerja (Mežnar 
2004, 14). 

 
2.2.4 Ustavna pogodba Evropske Unije 
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Pogodba o Ustavi za Evropo (Uradni list EU št. C310) je bila podpisana 29. oktobra 
2004 v Rimu in objavljena 16. decembra 2004 v Uradnem listu Evropske unije (serija C, 



št. 310). Veljati bo začela, ko jo bodo potrdile vse države članice Evropske unije (EU) v 
parlamentih ali z odločitvijo na referendumu. Predvidoma naj bi se to zgodilo 
najkasneje do 1. novembra 2006. Ratifikacijo so že opravile Litva, Madžarska, 
Slovenija (1. 2. 2005) in Italija, Pogodbo o Ustavi za Evropo pa je 12. 1. 2005 z veliko 
večino potrdil tudi Evropski parlament. Pogodba o Ustavi za Evropo je bila sprejeta 
pred organi Evropske unije, vendar se še ni uveljavila, ker njeni uveljavitvi nasprotujejo 
nekatere države članice EU. 

Pogodba o Ustavi za Evropo je mednarodna pogodba, vendar po vsebini dejansko 
presega pomen mednarodne pogodbe, saj njeno besedilo določa vrednote in cilje EU, 
opredeljuje pa tudi pravice državljanov EU. Tako kot so to določale tudi vse prejšnje 
temeljne pogodbe, z njo države članice prenašajo izvrševanje dela suverenih pravic na 
EU. Pogodba o Ustavi za Evropo je torej močan simbol evropske enotnosti, ki jo 
ponazarja tudi uporaba besede »ustava« v naslovu dokumenta. 

Pogodba o Ustavi za Evropo je uradno poimenovanje dokumenta, se pa zaradi 
praktičnosti uporabljajo različni izrazi: Ustavna pogodba, Ustava za Evropo, Evropska 
ustava ipd. Ustavna pogodba Evropske Unije v II. delu Listina o temeljnih pravicah 
temelji na nedeljivih in univerzalnih vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, 
enakopravnosti in solidarnosti; temelji na načelu demokracije in na načelu pravne 
države. Posameznika postavlja v središče svojih dejavnosti z vzpostavitvijo 
državljanstva Unije in oblikovanjem območja svobode, varnosti in pravice (Pogodba o 
Ustavi za Evropo 2005, 47). Členi Ustavne pogodba Evropske Unije, ki so vzporedni 
tudi členom Ustave Republike Slovenije, in ki so povezani z managerji in upravljanjem 
in vodenjem, so predvsem določbe v drugem delu Listine o temeljnih pravicah EU. 

 
2.2.5 Ustava Republike Slovenije 

 

Neodvisnost Republike Slovenije in prilagoditev nove Ustave, ki vključuje nekatere 
nove temeljne človekove pravice, je pomembna s stališča zaposlenih, ker ustavne 
pravice pomenijo preobrat, ki se nanaša na delovno zakonodajo v širšem smislu 
(Maučec, 2003, str.193).3 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33-1409/91, 
42/2341/97) je temeljni normativni akt države, pri čemer je normativnost mišljena v 
širšem smislu besede. Ne vsebuje le določb, ki imajo značaj in strukturo pravne norme s 
konkretno dispozicijo in sankcijo. Ustava s posameznimi normami ali s skupinami norm 
zagotavlja vrednostne in pravne temelje v državi. Po določilih 1. člena Ustave 
Republike Slovenije je Slovenija demokratična republika. Demokracija (vladavina 
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3 The independence of the Republic of Slovenia and adoption of the new Constitution, 
which incorporated some new fundamental human rights, important from the viewpoint of 
labour, as constitutional rights, meant the turning point for addressing the labour legislation in 
its broadest sense (Maučec, 2003, str. 193).  



ljudstva) je oblastno razmerje znotraj skupine ali skupnosti ljudi, za katere je značilno 
da lahko vsi v večjem ali manjšem obsegu vlivajo na sprejemanje odločitev, ki veljajo 
za skupino oziroma za skupnost. Določila 2. člena Ustave Republike Slovenije pa 
določajo, da je Slovenija pravna in socialna država.4 Členi Ustave Republike Slovenije, 
ki so povezani z managerji in upravljanjem in vodenjem so predvsem opisane v 2. 
poglavju Človekove pravice in temeljne svoboščine. 

 
2.2.6 Pravna oseba 

 

V tuji in domači pravni teoriji je o pravni osebi kot osrednjem in tradicionalnem že 
rimskopravnem civilnopravnem institutu zapisano veliko, pri čemer se različni pogledi 
v podrobnosti razlikujejo.5 Predvsem je pravna oseba družbena (umetna) tvorba, torej 
pravno orodje. Za opredelitev pravne osebe je bistveno, da je nosilec pravic in 
obveznosti v pravnem prometu. To ji priznava pravni red, torej zakon. Pravna teorija to 
lastnost pravne osebe, biti nosilec pravic in obveznosti v pravnem prometu, imenuje 
pravna sposobnost. Pravna oseba je tako pravno sposobna organizacija ljudi ali 
premoženja ali obojega, in s tem postane samostojen subjekt v pravnem prometu 
(Bohinc, Bratina 2005, 2). Teorija vidi pravno osebo v dveh pojavnih oblikah, kot 
združenje oziroma skupino oseb (korporacija) ali kot premoženje, ki mu je določen 
poseben namen (ustanova). Navaja pa še, da je opredelitev o tem, da je pravna oseba 
nosilec pravic in obveznosti, za pravni promet preozka, saj predvsem osebe javnega 
prava sprejemajo tudi dolžnosti (Bohinc, Bratina 2005, 3). 

Delitev pravnih oseb na korporacije in ustanove ter na osebe javnega in zasebnega 
prava je temeljna v večini pravnih redov in jo postopno uveljavljamo tudi v slovenskem 
pravnem redu (Bohinc, Bratina 2005, 2-3). Razlikovanje med osebami javnega in 
zasebnega prava nima zgolj pravnometodoloških razlogov, ki so v nujnosti v naprej 
postavljenih kriterijev razvrščanja pravnih področij in institutov. Razlikovanje izhaja iz 
različnih pravnih interesov (javni interes in zasebni interes), ki jim sledi ena kot druga 
skupina pravnih oseb, to pa zahteva oblikovanje povsem različnih pravnih režimov 
(javno in zasebno pravo), s tem različnih pravnih institutov in zato tudi poimenovanj 
(Bohinc 2005, 25-26). 

 
 
 

                                                 
4 Pojem socialne države se večkrat povezuje s pojmom ljudske blaginje, katere namen naj 

bi bil zagotavljanje socialnega miru. Ta teza temelji na doktrini nepomirljivih nasprotji med 
nosilci različnih interesov v družbi. Sodobnejši pogledi na socialno državo pa izhajajo iz teze, da je 
treba v procesih dialoga v sodobni družbi poiskati ravnotežje med socialnimi in gospodarskimi 
potrebami in interesi državljanov.  
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5 Obsežen pregled literature o pravni osebi glejte v Trstenjak 2003, 49–53. 



2.2.7 Pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami 
 

Pri obravnavanju pravnega položaja managementa se pogosto izpostavlja vprašanje, 
ali gre pri odločanju o ravnanju drugih oseb za poklicno delo ali za podeljeno funkcijo. 
Pri kategoriji managementa gre vedno za oboje. Razmerje med prvim in drugim 
opredelilnim elementom pravnega položaja managementa (poklic, funkcija) pa je 
odvisno zlasti od ravni managementa. Pri višji ravni managementa prevladuje element 
uresničevanja neke oblasti (javne, delodajalske,) na nižjih ravneh pa prevladuje element 
poklicne aktivnosti. 

Management organizacij, v katerih je zaposleno večje število delavcev in v katerih 
so uveljavljeni ustrezni organizacijski modeli, potrebuje podporo kadrovskih 
(personalnih) služb. Te morajo biti organizirane tako, da s svojimi aktivnostmi ne 
podpirajo le managementa, temveč tudi predstavništva zaposlenih, kar omogoča 
vzpostavitev normalnih komunikacijskih tokov in normalno odločanje v organizacijah. 
Naloga kadrovskih služb na tem področju je, da omogoča organom, katerih procese 
odločanja podpira, uveljavljanje sodobnih spoznanj stroke o upravljanju s človeškimi 
viri in o industrijskih razmerjih, kot je na primer tematika motiviranja zaposlenih za 
dobro delo, razvijanje ustvarjalnosti zaposlenih in podobno (primer: Tanja Česen, 
Human Capital in Human Economics, Koper 2003).6 Kadrovska stroka lahko 
pomembno podpira uveljavljanje sodobnih modelov vodenja organizacij, kakršen je na 
primer model participativnega managementa. Podobno velja za uveljavljanje sodobnih 
strategij v okviru različnih modelov vrednotenja, kot je na primer model razvijanja 
kompetenc zaposlenih (primer: Možina S., ur., Management kadrovskih virov, FDV, 
Ljubljana 2002). Modeli vodenja so odvisni tudi od statusnopravnih značilnosti 
organizacij, v katerih managerji opravljajo svoje naloge. Te značilnosti pa urejajo 
notranji in mednarodnopravni viri (primer: Kocbek M., Trstenjak V., Evropsko pravo 
gospodarskih družb, Gospodarski vestnik, Ljubljana 2004). 

Managementu je vedno lasten element poklicnega opravljanja nalog, vedno pa tudi 
funkcije, ki neposredno ali posredno temeljijo na ustreznih predpisih. Kadar je funkcija 
prevladujoča in neposredno oprta na predpise, je mogoče managerje po pravilu 
obravnavati kot organe pravnih oseb. Zaradi obstoja obeh navedenih elementov se ločijo 
od drugih organov pravnih oseb. Uprave gospodarskih družb se torej po teh kriterijih 
ločijo od drugih organov gospodarskih družb, podobno pa velja tudi za razmerja med 
poslovodnimi organi in drugimi organi organizacij v javnem sektorju (Vodovnik 2005, 
310). 
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6 Human capitals is microeconomic term referring by definition to the knowledge and skills 
accumulated by people in the process of their education and training. The macroeconomic 
aspect of education and investment in human contribute to economic growth (Česen 2003, 33). 



S predpisi določene naloge managementa so lahko v različnih organizacijskih 
oblikah različne. Tako na primer nosilcem poslovodne funkcije v gospodarskih družbah 
zakon daje široke možnosti odločanja, s tem da poudarja njihovo samostojnost pri 
upravljanju gospodarskih družb. Drugačna pa je pravna ureditev v javnih zavodih, kjer 
zakon določa precej ožje pristojnosti teh oseb.7 Nekateri predpisi na področju delovanja 
organizacij javnega sektorja določajo možnost ločenih funkcij upravnega in strokovnega 
vodenja (na primer zdravstvo, socialno varstvo). Tudi delovnopravni položaj zaposlenih 
v storitvenem delu javnega sektorja ni enak položaju zaposlenih v zasebnem sektorju. 
Zanj veljajo načela zakonske ureditve pravnega položaja javnih uslužbencev, ne pa tudi 
konkretne zakonske norme te zakonodaje, kar je lahko sporno, če upoštevamo, da so te 
norme oblikovane kot specialne prav zato, da omogočajo uveljavljanje javnega interesa 
v sferi delovnih razmerij javnih uslužbencev (prim: Pirnat R.: Upravna dejavnost in 
javne službe ter položaj zaposlenih, VUŠ, Ljubljana 2002). 

Ob upoštevanju dejstva, da so aktivnosti managementa hkrati poklicno delo in 
uresničevanje zaupanih funkcij, se odpira vprašanje pravne narave aktov, ki urejajo 
njihov pravni položaj. Gre za vprašanje, katere vrste pravnih aktov so primerne za 
urejanje medsebojnih pravic in obveznosti managerjev in oseb, za katere managerji 
opravljajo svoje naloge. V preteklosti so bili managerji osebe, ki so bile vedno 
zaposlene po predpisih delovnega prava. Posebnosti njihovega položaja so urejali 
statusnopravni predpisi. Javnopravni značaj negospodarstva in tudi gospodarstva, 
temelječega na družbenolastninskih razmerjih, je narekoval posebno urejenost pravnega 
položaja managementa. Zaradi narave prej omenjenih družbenolastninskih razmerij je 
bil položaj zaposlenih in managementa urejen na način, ki je bistveno omejeval prosto 
voljo subjektov v teh razmerjih. Spremembe državne, gospodarske in socialne ureditve 
ter procesi privatizacije so povzročili na tem področju pomembne spremembe. Zaradi 
nastanka novih zasebnolastninskih subjektov na temeljih zasebne lastnine in svobodne 
podjetniške pobude, je prišlo do legitimne razširitve možnosti za prostovoljno 
vzpostavljanje razmerij med strankami pogodbenih razmerij na obravnavanem 
področju. Uveljavljanje načela prostovoljnosti urejanja teh razmerij se je pokazalo zlasti 
v tem, da po uveljavitvi korporacijske zakonodaje v Sloveniji, managerji niso več nujno 
zaposlene osebe v podrejenem delovnem razmerju, temveč da lahko opravljajo svoje 
naloge tudi na temelju inominatnih kontraktov civilnega prava. Stranke lahko za 
ureditev medsebojnih razmerij še vedno uporabljajo tudi pogodbe o zaposlitvi. V teh 
                                                 

7 Po določilih 31. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 19/91 do 36/00) le vodijo delo 
in poslovanje zavoda, ga predstavljajo in zastopajo in so odgovorni za zakonitost dela zavoda. 
Po določilih 29. člena Zakona o zavodih pa javni zavod upravlja svet zavoda ali drug kolegijski 
»organ upravljanja«, v katerem so zastopani predstavniki ustanoviteljev, vseh delavcev (odločba 
USRS, št. U-I-104/92, Ur. list RS št. 45/I/94), ter uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. 
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primerih je mogoče te pogodbe v okvirih, ki jih določajo delovnopravni predpisi, 
prilagoditi nekaterim posebnim potrebam skleniteljev pogodbe. 

 
 

2.3 Upravljanje v organizacijah 
 

2.3.1 Pojmovanje upravljanja 
 

V družbeno ekonomskih sistemih, ki temeljijo na lastnini, o svoji lastnini odločajo 
lastniki. Tako lastniki odločajo tudi o podjetjih. Pri tem so odločitve usmerjene k cilju 
podjetja: k čim večji dobičkonosnosti ali donosnosti. Odločitve so izredno pomembne, 
saj je od njih močno odvisna uspešnost poslovanja podjetja; s tem pa tudi dobiček kot 
nagrada za vloženi kapital in povečanje premoženja. Z rastjo podjetja pa postaja 
odločanje vse bolj zahtevno. Zanj so potrebni ustrezno znanje in izkušnje, tega pa 
lastnik podjetja pogosto nima. Zaradi gospodarskih razlogov vse bolj prihaja do 
združevanja kapitala; pojavlja se več solastnikov, ki pa skupaj ne morejo smotrno 
odločati. Zahtevnost odločanja in večje število lastnikov privedeta do odločanja 
usposobljenih managerjev. To pa se ujema z razvojem prej enotne organizacijske 
funkcije in njeno razdelitvijo na upravljanje, management in izvajanje. Ta razdelitev se 
najbolj jasno pokaže v delniški družbi. Prenos odločanja z lastnikov na managerje pa ni 
povsem preprost in brez nevarnosti za lastnike. Lahko se zgodi, da managerji ne bodo 
odločali v interesu lastnikov, marveč v svojem interesu. Zato morajo lastniki, da bi se 
izognili takšnim posledicam, nadzirati odločitve ali vsaj njihove posledice. Vendar, če 
managerjem dovolijo premalo samostojnosti ter jih preveč nadzirajo, in managerji ne 
morejo razviti in uporabiti svojega znanja in sposobnosti, obstaja nevarnost, da bi 
managerji odločali v svojem lastnem interesu. Temeljni problem v razmerju lastnikov 
ali upravljanja in managerjev se glasi: kako doseči čim boljše odločitve managerjev v 
interesu lastnikov. 

V ekonomski teoriji se s tem vprašanjem ukvarja teorija principal – agent. Teorija 
principal – agent proučuje razmerje med eno ali več osebami (principalom) in najeto 
drugo osebo (agentom), ki zanje v njihovem imenu opravlja storitev. Principala 
predstavljajo lastniki ali upravljanje, njihovega agenta pa managerji. Če v tem odnosu 
obe strani iščeta svoje koristi, lahko pričakujemo, da agent ne bo vedno deloval v 
interesu lastnika. Ekonomsko ugodna rešitev je dosežena v skupnem minimumu 
stroškov zagotovitve interesov z nadziranjem in nagrajevanjem managerjev ter 
izgubljenih učinkov zaradi neizpolnjenih interesov (Možina 2002, 153). 
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2.3.2 Razmejitev upravljanja in managementa 
 

V vsakdanjem pogovornem jeziku se za izraz management najbolj pogosto 
uporabljata dva termina: upravljanje in vodenje. Oba navedena termina sta v tesni 
povezavi z managementom, vendar je njihova medsebojna zamenjava nesprejemljiva. 
Upravljanje je v bistvu funkcija lastništva in po vsebini obsega razpolaganje z lastnino 
(torej odločitve in ravnanja, ki so povezana z »usodo« lastnine). V preteklosti, ko je 
lastnik vodil podjetje neposredno, je bilo upravljanje in izvajanje funkcij managementa 
združeno v eni osebi.8 Z razvojem in rastjo podjetja se začne proces delitve navedenih 
funkcij. 

Najprej sta se ločili funkciji lastništva in managementa. Lastnik podjetja je 
neposredno vodenje podjetja prepustil profesionalnim in za to usposobljenim 
managerjem. Obdržal pa je neposredno kontrolno funkcijo v smislu odločanja o 
pomembnih vprašanjih obstoja podjetja. S pojavom delniških družb in porastom 
velikosti podjetjij je postalo lastništvo veliko bolj razpršeno. Posledica je bila, da je tudi 
upravljanje postalo za lastnike (naprimer delniških družb) fizično in profesionalno 
prezahtevno. Tako se lastniki delniških družb, katerih lastništvo je razpršeno, srečujejo 
samo enkrat letno, ob sprejemanju zaključnega poročila poslovanja in razdelitvi 
dobička. Tudi upravljanje se je profesionaliziralo. Vendar moramo poudariti, da to velja 
samo za velika podjetja – multinacionalne in delniške družbe. 

Prva ugotovitev je, da je upravljanje »nadrejeno« managementu. Z vidika 
upravljanja podjetja je širši pojem od managementa in je tesno povezano z lastništvom 
(bolj kot management). Upravljanje predstavlja določeno nadzorno funkcijo 
managementa, ki jo opravlja lastnik sam ali za to od lastnika poverjeni profesionalci. 
Sama vsebina upravljanja in organiziranosti je v veliki meri odvisna od zakonodajnih 
okvirov. Na vprašanje, kako doseči čim ustreznejše managerske odločitve in obenem 
varovati interese lastnikov, odgovarjajo različne dežele različno. V razvitem svetu 
poznamo dva modela. Prvi je angleško-ameriški model, drugi pa se je razvil na temelju 
t. i. evropskega kontinentalnega prava.9  

                                                 
8 Peter Drucker navaja kot začetek procesa razdruževanja lastništva in upravljanja naslednje 

primere: »zgodilo se je v desetletju med 1895 in 1905, ko se je ločilo upravljanje od lastnine in 
postavilo upravljanje kot samostojno delovno nalogo. To se je zgodilo najprej v Nemčiji, ko je G. 
Siemens, ustanovitelj in vodja nemške prve banke, Deutche Bank, rešil podjetje za proizvodnjo 
električnih aparatov, ki ga je ustanovil njegov bratranec Werner. Svojim nečakom je zagrozil, da 
bo odpovedal bančna posojila in jih tako prisilil, da so upravljanje podjetja zaupali profesionalcem. 
Malo kasneje so Siemensa posnemali Carnegie in Rockfeller v svoji obsežni prenovi železnic in 
industrije v ZDA (Revija za razvoj, prevod članka Druckerja, 1989). 
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9 O medsebojni primerjavi med zakonsko ureditvijo posameznih držav na področju ureditve 
družb (glej Weniger, Schmatzer in Seist; Grundzuge des Gesellschafsrechts in Osterreich, 
England und den USA). Tudi pri nas imamo vrsto strokovnih del s področja primerjalnega prava 



V prvem modelu je upravljanje veliko bolj prepleteno z managementom. Ni torej 
jasne ločnice med nadzorno funkcijo upravljanja in izvajanjem funkcij managementa. 
Angleško pravo ne pozna nadzornega organa. Tako na primer člani delniških družb 
nadzirajo delovanje upravnih odborov s pristojnostjo na rednih ali izrednih skupščinah. 
Organi družbe so skupščina in »upravni odbor« (Board of directors). Člani upravnih 
odborov so direktorji družb. Naloga upravnih odborov je opravljati vse tiste posle, ki so 
potrebni za normalno vodenje družbe. Ostale pristojnosti so opredeljene v pravilih 
delovanja družbe. 

Drug model je veliko bolj jasen glede medsebojne razmejitve pristojnosti in 
odgovornosti. V nemški zakonodaji obstajajo naslednji organi celotnega upravljanja 
družbe: skupščina, nadzorni odbor in upravni odbor. V tem primeru so razmejitve jasno 
postavljene. Skupščino sestavljajo lastniki podjetja, nadzorni odbor in upravni odbor, ki 
imenuje tudi direktorja podjetja, pa lahko sestavljajo tudi profesionalni managerji. 
Medsebojna razmejitev med pristojnostmi je jasna in je prav tako prisotna nadzorna 
funkcija. 

Tako pri prvem kot pri drugem modelu imamo skupščino kot najvišji organ 
delovanja družbe, ki določa pravila delovanja družbe in uresničevanje temeljnega cilja 
podjetja – to je ustvarjanje dobička in razvoj. Delo skupščine je temeljni sestavni del 
upravljalske funkcije. 

Nadaljnja razgraditev upravljanja je, kot smo videli, odvisna od zakonodajnih 
okvirov. V osnovi pa je v želji po večji učinkovitosti delovanja podjetja v razvitih 
državah razvoj zakonodaje pripeljal do večje ali manjše vmesne stopnje med lastniki in 
managerji. 

Razliki sta tudi v sistemu teles upravljanja: V angleško-ameriškem sistemu sta zbor 
delničarjev in usmerjevalni odbor (Board of directors). Pogosto, zlasti v 
nedobičkonosnih združbah, se odbor imenuje odbor zaupnikov (Board of trustees), kar 
kaže na eno od poglavitnih lastnosti članov upravljalskih organov. V nemškem sistemu 
pa poleg skupščine delničarjev upravljata še nadzorni svet (Aufsichtsrat) in 
predstojništvo (Vorstand). Vloga zbora in skupščine ni posebej pomembna. V angleško-
ameriškem sistemu zato ponavadi govorimo o enotirnem sistemu upravljanja, kjer je vse 
upravljanje (nadzorne in strateške odločitve) v rokah usmerjevalnega odbora. Nemški 
model upravljanja je dvotirni, saj nadzorne odločitve upravljanja sodijo v nadzorni svet 
(ki samo upravlja), strateške odločitve pa v predstojništvo (ki poleg upravljanja 
predstavlja tudi vrhovni managerski organ) (Možina 2002, 155). 

Avtor Lipovec opredeljuje pojmovanje upravljanja kot organizacijsko funkcijo, ki 
je opredeljena družbenoekonomska in ki zagotavlja družbeni način gospodarjenja, ki je 
                                                                                                                                               
na področju ureditev družb (kot je naprimer Rado Bohinc: Podjetje in družba, GV, Ljubljana, 
1990 (Bohinc 1990, 184).  
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vir vse oblasti v podjetju in ki se dinamično razvija v proces odločanja cilja podjetja, 
splošne poslovne politike in drugih važnejših odločitev, s čimer zastopa, varuje in 
razvija interese nosilca upravljanja (Lipovec 1987, 52). 

Avtor Kralj pa v knjigi Management: temelji managementa, odločanja in ostale 
naloge managerjev pravi, da je treba management ločiti od upravljanja, ki je usmerjanje 
podjetja in nadziranje managementa v doseganju izidov s strani lastnikov podjetja 
oziroma tistih, ki imajo oblast nad podjetjem. Management ni upravljanje, vendar pa jo 
dostikrat tesno povezan z upravljanjem tako, da moremo govoriti o upravljanju in 
managementu ter celo upravljalno managerski dejavnosti. Bistvo obeh dejavnosti je 
obvladovanje podjetja za doseganje dobrih izidov (Kralj 2005, 14). 

Tavčar v knjigi Strateški management nepridobitnih organizacij (2005) opredeljuje 
management kot nalogo managerjev (ki so poslovodniki in vodje hkrati). Vršnega 
managerja postavljajo neposredno lastniki ali organ upravljanja, managerje na srednji in 
na izvajalni ravni v organizaciji pa postavlja vršni management. Management obsega 
izvedene, izvršilne odločitve v razvojni in tekoči politiki. Poslovodstvo (management) 
za svoje delo odgovarja upravljalcem. Upravljalci torej postavljajo ali odobravajo 
osnovne politike, poslovodstvo pa to politiko izvaja tako, da organizacija dosega cilje, 
ki vodijo do izpolnjevanja smotrov organizacije (Tavčar 2005, 42). 

 
2.3.3 Razmejitev managementa in vodenja 

 

Vodenje (angleško Leadership, nemško Führen) je pomensko ožji pojem od 
managementa. Tudi predhodno navedena opredelitev managementa vsebuje pojem 
vodenje. Vodenje lahko interpretiramo kot funkcijo managementa, ki obsega usmerjanje 
sodelavcev k uresničevanju postavljenih ciljev. Vodenje je sestavni del procesa 
managementa. Na drugi strani pa vodenje ne vsebuje vseh razsežnosti managementa, 
temveč samo tiste elemente, ki so povezani z usmerjanjem sodelavcev k doseganju 
postavljenih ciljev (Vila in Kovač 1997, 33). 
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Management pomeni proces vodenja podjetja k izidom, lahko pa je tudi organ v 
podjetju, ki to opravlja, oziroma so to vsi managerji v podjetju. Za vodenje v tem 
pomenu se začenja uporabljati za sedaj še trd izraz »manageriranje«. Izidi podjetja 
nastopajo v poslovanju podjetja, management pa vodi poslovanje podjetja. Poslovanje 
podjetja se nanaša na priskrbovanje sredstev (finančnih, materialnih, energijskih, 
storitev drugih) in ravnanje z njimi, na zaposlovanje ljudi in njihovo usmerjanje k 
doseganju izidov, na uporabo sredstev ter angažiranje ljudi v procesih opravljanja 
dejavnosti (pridobivanje, pridelovanje, proizvodnja, storitve ipd.) za pridobivanje 
učinkov (blago, pridelki, izdelki, storitve) ter za trženje učinkov na tržiščih z namenom 
pridobiti pozitivne izide (večje od zanje potrebnih vložkov) (Kralj 2005, 14). 



Za doseganje izidov je treba voditi poslovanje (snovati, planirati, sklepati posle, 
organizirati dejavnosti, angažirati sredstva in ljudi, gospodariti s sredstvi ipd.), v čemer 
je prvenstvena vloga odločanja ter odgovornost za posledice odločitev, kar pa je oboje 
stvar managerjev. Treba pa je tudi voditi ljudi k izidom, jim dajati navodila ali jim 
ukazovati ali jih drugače pridobiti za opravljanje dejavnosti, ki daje izide. 

 
2.3.4 Ravni in področja managementa 

 

Struktura managementa v podjetjih ni enodimenzionalna. Najpogostejša delitev je 
ločevanje managementa na osnovi hierarhičnega položaja in področja delovanja. 
Hierarhične ravni v podjetju določajo vplivno raven delovanja managerja. V strokovni 
literaturi in tudi v praksi se management deli na:  

- Najvišje vodstvo podjetja (Top management), ki ga sestavlja struktura 
(posameznik ali skupina) managerjev z odločujočim vplivom in odgovornostjo 
za poslovanje podjetja. Vsebina dela najvišjega managementa je skrb za 
oblikovanje vizije, poslanstva, globalne strategije, zagotavljanja pogojev za 
implementacijo sprejetih strateških usmeritev podjetja. Večino časa mora 
najvišje vodstvo podjetja nameniti proučevanju alternativnih možnosti 
nadaljnjega razvoja podjetja in sprejemanju odločitve, ki imajo dolgoročne 
posledice za podjetje. 

- Srednje vodstvo (Middle management) predstavljajo managerji poslovnih enot 
(divizij, podjetij) ali managerji posameznih poslovnih funkcij (npr. finančne). 
Njihove pristojnosti in odgovornosti so v veliki meri opredeljene z 
odgovornostjo za poslovne enote, ki jih vodijo. To pomeni, da na osnovi 
usmeritve najvišjega vodstva podjetja, sprejemajo poslovne odločitve za lastno 
poslovno enoto. Od stopnje centralizacije v podjetju je odvisno, koliko možnosti 
imajo za samostojno odločanje. V osnovi pa se njihove obveznosti nanašajo na 
zagotovitev maksimalne pretvorbe strateških usmeritev v vsakdanje poslovanje 
podjetja. 
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- Prva linija managementa (Supervisory) (Rozman 1993, 22, citirano po Vila in 
Kovač 1997, 33-34) sestavljajo oddelkovodje, delovodje, nadzorniki itd. 
Njihovo delo je predvsem neposredno operativno vodenje izvajanja nalog. Poleg 
managerskih nalog je prva linija managementa tudi sama neposreden izvajalec 
operativnih del. Struktura nalog managementa je v prvi vrsti odvisna od 
hierarhične ravni. Seveda v praksi obstajajo različne modifikacije prikazane 
strukture. Število hierarhičnih ravni je odvisno od vrste dejavnikov, kot so npr.: 
velikost podjetja, vrsta proizvodnega programa, lokacijska razdrobljenost 
podjetja itd. Vendar je navedena delitev osnova za oblikovanje različnih 
modificiranih oblik (Vila in Kovač 1997, 33-34). 



- Naloge najvišjega vodstva podjetja so torej: postavljanje osnovne razvojne 
usmeritve podjetja in nenehno preverjanje pravilnosti izbrane smeri ter 
zagotavljanje pogojev za njihovo uresničitev. Srednji management je zadolžen 
za uresničitev postavljene temeljne usmeritve, 

- Delitev na različne hierarhične ravni managementa je v prvi vrsti odvisna od 
velikosti podjetja. Velika podjetja (npr. korporacije) imajo bolj razvejano 
hierarhično strukturo kot manjša. Poleg tega na poimenovanje posameznih ravni 
managementa vpliva tudi zakonsko okolje, v katerem management deluje. V 
okviru svojega področja dela (poslovne enote ali funkcijskega področja) mora 
oblikovati cilje ter njihovo doseganje. Najnižji nivo managementa je v pretežni 
meri obremenjen z neposrednim sodelovanjem pri operativni izvedbi 
postavljenih nalog. Na osnovi prikazane vsebinske razdelitve nalog 
managementa glede na hierarhično raven lahko zaključimo, da se najvišje 
vodstvo ukvarja z razvojnimi nalogami, srednje vodstvo z nalogami pretvorbe 
usmeritev v prakso in najnižje vodstvo z operativnimi nalogami. Navedena 
delitev nalog je bila osnova avtorju Printzu za oblikovanje svojega modela 
managementa. Po njegovem mnenju managerski model podjetja sestavljajo 
naslednje tri skupine: management razvoja, management prilagajanja in 
management operative. Printz pri tem poudarja, da se navedena struktura nalog 
prepleta na vseh nivojih. Razlika je v obsegu posameznih vrst nalog na 
posameznem nivoju. Tako je na najvišjem nivoju managementa v ospredju 
management razvoja in prilagajanja, na najnižji ravni pa operativni 
management. 

Strukturo posebnih znanj sestavljajo: 
- konceptualna znanja, ki obsegajo sposobnosti generiranja posameznih pojavov 

v celoto in razumevanje le-teh. Omogočajo razumevanje posameznih 
problemov z vidika celote in povezovanja posameznih pojavov s trendi v 
okolici, 

- vodstvena znanja, ki obsegajo vsa potrebna znanja z vidika tehnik in metod 
vodenja ter temeljna znanja s področja medčloveških odnosov, delo s skupinami 
in delovnimi timi, 

- tehnična znanja so specifična znanja s posameznih funkcionalnih področij in 
obsegajo priznavanje metod in tehnik dela na tem strokovnem področju. 
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Ob zaključku razmišljanja o ravneh in področjih delovanja managementa moram 
navesti delitev managementa na t. i. splošni in funkcijski management. Splošni 
management (General management) predstavlja najvišje vodstvo podjetja, to je 
struktura managementa, ki povezuje celotni poslovni proces. Funkcijski management 
predstavlja vodstvo posameznih funkcijskih področij kot npr. finance, razvoj, kadri itd. 



2.4 Opredelitev operativnega managementa 
 

Avtor Florjančič je v knjigi Operativni management (1995) napisal, da je imel 
operativni management včasih čisto izvršno funkcijo na podlagi delegiranih nalog, 
danes pa je odgovornost in samostojnost operativnih managerjev neprimerno večja. 

V modernih, tržno usmerjenih organizacijah se hierarhična lestvica vodilnih vedno 
bolj zaobljuje, kar pomeni, da vrh ni več tako zelo ozek in prepušča odločanje in 
odgovornost ozkemu krogu ljudi, temveč se že na najvišjem nivoju horizontalno veča 
število ljudi, ki naj bi bili sposobni odločati in delegirati delo na nižje nivoje. S tako 
zasnovo razbremenimo top managerje, njihovo delo pa se prenaša na namestnike, 
pomočnike, funkcijske in linijske vodje, na time in na skupine, ki bolj učinkovito 
združujejo prakso s teorijo, kar vpliva na večjo demokratičnost vodenja in s tem na 
dobre rezultate. Velja rek, da bolj ko je vrh zaobljen, večja je uspešnost. Seveda v takih 
zaobljenih hierarhičnih oblikah še vedno obstaja makro, mezo in mikro management. 
Slednja dva se danes skupaj imenujeta operativni management. Tako kot na vrhu 
hierarhične piramide se tudi dno spreminja v smislu operativnega managementa, ki je 
imel včasih čisto izvršno funkcijo na podlagi delegiranih nalog, danes pa je odgovornost 
in samostojnost teh managerjev neprimerno večja.  

Operativni management ima danes status zelo pomembne oblike organizacijskega 
managementa. Avtoriteta in pooblastila operativnih managerjev se približujejo tistim, ki 
jih imajo top managerji.  

Bolj obli vrh hierarhične piramide povzroči, da morajo managerji in ostali zaposleni 
delovati timsko. S timskim delom pa poleg demokratičnosti pride do konfliktov. Torej 
je managerjevo delo tudi upravljanje s konflikti. Neupravljanje konfliktov lahko namreč 
resno ogrozi medsebojno delo in s tem končne rezultate oziroma uspešnost. Mezo 
managerji morajo biti strokovni v področju, ki ga vodijo in koordinirajo. Vse bolj so 
tako nepogrešljivi del organizacije, soodločajo o najpomembnejših odločitvah v 
podjetju, so za delo ustrezno stimulirani, cenjeni in jim je na voljo ustrezen kader. Imajo 
torej primeren status. 

 
2.4.1 Operativni  management v železniški dejavnosti 
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Za operativni management v železniški dejavnosti bi lahko rekli, da je ključen 
kader v dejavnosti, ne glede ali se ukvarja z proizvodno ali prodajno dejavnostjo. Je 
kader, ki permanentno skrbi za napredek in razvoj železnice za razliko od top 
managementa, ki je nestalen in v veliki meri preveč odvisen od političnega kadrovanja. 
Operativni management mora obvladovati strokovno široko paleto znanj ter imeti 
ustrezno količino informacij, če želi uspešno opravljati svoje funkcije. V časih pred 
prehodom Slovenije na tržno gospodarstvom, pred vstopom Slovenije v EU in pred 



uvedbo novih pravnih in organizacijskih pravil (novi ZGD, ZDR in  novi Pravilnik 
notranji organiziranosti na Slovenskih železnicah) so bile pristojnosti in pooblastila 
operativnih managerjev v železniški dejavnosti veliko nižje in predvsem brez 
kakršnihkoli pooblastil.  

Po novi organiziranosti na Slovenskih železnicah se hierarhična lestvica 
managementa tudi pri njih vedno bolj zaobljuje, kar pomeni, da vrh ni več tako ozek, 
temveč se že na najvišjem nivoju veča število ljudi, ki naj bi bili sposobni odločati in 
delegirati delo na nižje nivoje. Vsekakor spreminjanje značilnosti notranjih razmerij 
operativnim managerjem v železniški dejavnosti izboljšuje pravni položaj, dobivajo 
bistveno večja pooblastila ter aktivno sodelujejo pri vodenju in odločanju. Kot je 
razvidno iz opisa novega delovnega mesta Vodja službe prometne smeri (glej prilogo; v 
starem opisu delovnega mesta Šef službe prometne smeri) je pod rubriko vsebine, 
naloge, opravila opredeljeno po novem pravilniku poleg načrtovanja, organiziranja 
koordiniranja in nadzora tudi funkcija »odločanje«. 

Poleg večjih pooblastil jim je skladno s hierarhijo dodeljena višja odgovornost, kot 
je: zagotavljanje realizacije sprejetih programov in planov. 

Razvidno je tudi, da v novi klasifikaciji na opisu delovnega mesta ne obstaja 
količnik plače, saj se po novi sistematizaciji delovno mesto Vodje službe obravnava kot  
delovno mesto za katerega se sklepa individualna pogodba (Pogodba o zaposlitvi s 
poslovodni osebami). Pod pojmom operativni management  po zadnjem Pravilniku o 
notranji organiziranosti na Slovenskih železnicah (2007) spadajo pod operativni 
management delovna mesta Vodje služb in Vodje sekcij. Vse skupaj je na Slovenskih 
železnicah  trenutno 55 zaposlenih s statusom operativnega managerja.  

 
2.4.2 Položaj operativnega managementa železniške dejavnosti v drugih 

državah članicah EU 
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Položaj železniškega operativnega managementa v drugih državah EU je zelo 
odvisen od tržne in organizacijske organiziranosti posamezne železnice. Vsekakor pa je 
dejstvo, da je v poslovno uspešnejših železnicah, hierarhična zaobljenost managementa 
veliko manjša in s tem seveda tudi vpliv operativnega managementa večji. Še posebej to 
velja za Avstrijske železnice, ki veljajo za ene najuspešnejših v Evropi. Pri njih je 
operativni management v nekaterih segmentih vključen direktno v odločanje 
managementa na najvišjem nivoju. Kot nasprotje pa lahko vzamemo npr. italijanske 
železnice, ki veljajo za manj uspešne in slabo organizirane. Pri njih je operativni 
management zelo slabo vključen v vodenje železnic, oziroma so vključeni izrecno samo 
v stroko, v vodenje pa je vključen kader, ki nima skoraj nikakršnih znanj s področja 
stroke. Prenos informacij, ki so potrebna za odločanje, poteka od nižjega managementa 
(operativnega managementa), preko srednjega managementa, do top managementa. 



Informacije in podatki so zaradi dolžine prenosa podatkov zastareli in mnogokrat 
neustrezni za hiter odziv. 
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3 ŽELEZNIŠKA DEJAVNOST V SLOVENIJI 
 

3.1 Uvod 
 

Danes spada železniška dejavnost v Sloveniji v gospodarsko sfero transporta, ki je 
zaradi strateške lege Slovenije zelo pomembna in donosna dejavnost. Saj preko 
Slovenije potekata dva zelo pomembna vseevropska transportna koridorja. V. koridor 
preko Slovenije povezuje Španijo, Italijo z Madžarsko in naprej Ukrajino in Belorusujo. 
Ter X. koridor, ki preko Slovenije povezuje zahodno Evropo s Turčijo in bližnjim 
Vzhodom. 

Slovenske železnice so bile do 29. avgusta 2003 organizirane kot javno podjetje v 
obliki delniške družbe, katerega ustanovitelj in edini lastnik je bila Republika Slovenija. 
Javno podjetje je opravljalo prevozne storitve in poslovalo po tržnih načelih; izjema je 
bilo zagotavljanje storitev, ki so v javnem interesu, in so z zakonom opredeljene kot 
obvezne gospodarske javne službe. 

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine Slovenskih železnic 25. aprila 2003 
sprejela spremembe statuta javnega podjetja, vpisane v sodni register s sklepom 
Okrožnega sodišča v Ljubljani Srg št. 2003/03064 22. maja 2003 ter sprejela odlok o 
Preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice v družbo z omejeno 
odgovornostjo Holding Slovenske železnice.10 

Glede na zakonodajo Evropske unije in zahtevo po harmonizaciji pravnega reda 
Evropske unije s pravnim redom Republike Slovenije je bil decembra 2002 sprejet 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (Ur. list št. 83, 22. 
avgust 2003 - uradno prečiščeno besedilo), marca 2003 pa Zakon o preoblikovanju in 
privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. list št. 26, 13. marec 2003). 
Slednji predvideva novo organiziranost koncerna, in sicer preoblikovanje Slovenskih 
železnic v holding s tremi odvisnimi družbami: za prevoz blaga v notranjem in 
mednarodnem železniškem prometu, za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in 
mednarodnem železniškem prometu, za opravljanje vzdrževanja železniške 
infrastrukture in vodenje železniškega prometa. 

V skladu z Zakonom o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske 
železnice je bil 1. julija leta 200411 po postopku oddelitve registriran Holding Slovenske 
železnice in poleg njega še devet odvisnih družb, in sicer Slovenske železnice – potniški 
promet, Slovenske železnice – tovorni promet in Slovenske železnice – infrastruktura, 
SŽ Centralne delavnice, SŽ Železniško invalidsko podjetje, SŽ Železniška tiskarna, SŽ 
Železniški zdravstveni dom, Prometni inštitut in SŽ Gradbeno podjetje. Razdružene 
                                                 

10  Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani Srg št. 2003/03064 22. maja 2003. 
 

11 Zakon o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice d.d. 
1.6.2004.  

 29

 



odvisne družbe Tovorni promet, Potniški promet in SŽ Infrastruktura zaradi nekaterih 
objektivnih razlogov nikoli niso začele poslovati. 

Leta 2006 se je pričel postopek spreminjanja Zakona spremembah in dopolnitvah 
Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-F), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel 31. januarja 2007.12 Zakon je bistveno spremenil pristojnosti med ključnimi 
subjekti v železniškem prometu. Zlasti na področju upravljanja z javno železniško 
infrastrukturo in vodenjem investicij, ter jim hkrati dodeljuje nekatere nove pristojnosti, 
ki izhajajo iz direktiv Evropske unije. 

Zakon prav tako posega na področje organiziranosti Slovenskih železnic, saj ureja 
organiziranost Slovenskih železnic za razliko od leta 2004 (razdružitve) po modelu 
integriranih železnic v družbo Slovenske železnice, ki za razliko od predhodnega 
koncepta združuje vse temeljne dejavnosti (tovorni promet, potniški promet, vodenje 
prometa, vzdrževanje infrastrukture) in jih integrira v eni sami družbi Slovenske 
železnice d.o.o. kot ožji skupini. Ostale odvisne družbe pa so ostale samostojne in 
vključene v SŽ kot razširjeno skupino SŽ. 

 
3.2 Slovenske železnice13 

 

Razvojna pot k Slovenskim železnicam vodi preko stare Avstrije, katere del smo do 
leta 1918 bili in v tem času doživeli začetek in razcvet železnic na Slovenskem.  

Leta 1820 je v okolici Idrije izdelal nadgozdar Jettmar gozdno železnico »lauf« za 
oskrbovanje tamkajšnega rudnika z lesom. Proga tirne širine 342 mm je bila v celoti iz 
lesa, tako tudi vozički, le kolesa so iz litega železa. Vozičke je navzdol vozila samoutež, 
navzgor pa so jih potiskali gozdni delavci. Idrijski »lauf« je verjetno prva gozdna 
železnica na svetu.  

Leta 1841 je bila dokončana proga WRB Dunaj - Wiener Neustadt, prvi odsek 
bodoče železniške zveze takratne prestolnice Dunaj s Trstom, ustanovljena je bila 
Generalna direkcija državnih železnic. 

Leta 1844 je odprta proga Južne državne železnice (SStB) Mürzzuschlag in še isto 
leto je odprta proga Južne državne železnice (SStB) do Ljubljane.  

Že leta 1857 prične voziti prvi brzovlak v stari Avstriji in sicer dvakrat na teden na 
progi Dunaj - Ljubljana, kmalu nato pa vsak dan še na progi Dunaj – Ljubljana – Trst.  
Zaradi podržavljenja zasebnih železnic, ki so se znašle v dolgovih in so prišle pod 
državni sekvester; nastanejo Cesarsko kraljeve (avstrijske) državne železnice; Kaiserlich 
königliche (österreichische) Staatsbahnen (KkStB).  

                                                 
12 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-F), sprejet 

31. januarja 2007. 
 

13 Vsebina poglavja 3.2. je iz gradiva Zgodovina železnic na slovenskem shranjenem v 
železniškem muzeju v Ljubljani. 
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Po razpadu Avstro-Ogrske se v državah-naslednicah nekdanji deli avstrijskih 
železnic integrirajo ali preimenujejo v nacionalne železnice, pri nas v Državne železnice 
Kraljevine SHS. 

Iz Kraljevine SHS nastane Kraljevina Jugoslavija, zato se tudi železnice 
preimenujejo v Jugoslovanske državne železnice (JDŽ)  

Leta 1930 je iz Nemčije Jugoslaviji v okviru reparacij na račun 1. svetovne vojne 
dobavljeno 30 potniških in 40 tovornih parnih lokomotiv. Po drugi svetovni vojni 
»podedujemo« še prvih sedemnajst italijanskih električnih lokomotiv.  

Med drugo svetovno vojno med leti 1941-1945 JDŽ prenehajo obstajati, saj si jih 
razdelijo DRB, FS in MAV, v NDH nastanejo Hrvatske državne železnice (HDŽ), v 
Srbiji pa (ponovno) Srbske državne železnice (SDŽ). V procesu uvajanja 
samoupravljanja na JDŽ v letih 1951-1954 se le-te preimenujejo v Jugoslovanske 
železnice - JŽ.  

Leta 1958 na JŽ pride prvih šest dizelhidravličnih lokomotiv, izdelek avstrijske 
tovarne Jenbacher Werke.  

Januarja 1961 iz ZDA prispe v Slovenijo prvih sedem dizelelektričnih lokomotiv 
serije 661, izdelek tovarne General Motors, ki se jih takoj prime vzdevek »kennedy« 
(nekaj jih še danes vozi po naših progah). 

Leta 1962 je dokončana elektrifikacija proge Postojna - Ljubljana. Takoj naslednje 
leto se v Sloveniji za primestni promet pojavijo elektromotorke popularne »gomulke«, 
ki na nekaterih odsekih v Sloveniji tudi vozijo še danes. 

Leta 1976 se po  zadnji, posebni vožnji iz Ljubljane v Postojno konča obdobje 
parne vleke v Sloveniji.  

Leta 1981 pričnejo na progi Divača - Koper obratovati telekomande, kar je prvi 
korak v pojmovanju železnice kot tehnološko napredne institucije. 

Po razpadu Jugoslavije se železnice v Sloveniji preimenujejo v Slovenske 
železnice, SŽ.  

Kmalu zatem postanejo Slovenske železnice članica Mednarodne železniške zveze 
(UIC) in skupnosti evropskih železni (CER), kar jim omogoči hitrejši napredek in 
razvoj. 

Slovenske železnice so danes s svojimi poslovnimi enotami (ožja skupina) in 
povezanimi družbami (širša skupina) poglavitni člen železniške dejavnosti v Sloveniji. 
Po novem zakonu o spremembah  in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (2007) 
je organiziranost Slovenskih železnic oblikovana po modelu Integriranih železnic v 
družbo Slovenske železnice, ki opravlja vse temeljne dejavnosti in sicer: vzdrževanje 
javne železniške infrastrukture, vodenje železniškega prometa, prevoz potnikov in blaga 
po javni žel. infrastrukturi, vleka vlakov in tehnično vagonska dejavnost. 
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3.3 Organizacijska shema Slovenskih železnic 
 

Slovenske železnice so tako sestavljene iz ožje skupine poslovnih enot, katero 
sestavljajo osnovne dejavnosti: Potniški promet (PP), Tovorni promet (TP), 
Infrastruktura (INF), PE Vodenje prometa  (VP), PE Vleka (VL), PE Transportno 
vagonske dejavnosti (TVD) in skupnih služb. V širšo skupino SŽ pa spadajo povezana 
podjetja, ki so v 100% lasti Slovenskih železnic d.o.o., s svojo dejavnostjo pa niso 
direktno vezana na železniški promet, ga pa s svojimi storitvami dopolnjujejo. Družbe iz 
širše skupine so: Centralne delavnice d.o.o (CD), Železniško invalidsko podjetje (ŽIP), 
Prometni inštitut (PI), Železniško gradbeno podjetje (ŽGP), Železniški zdravstveni dom 
ŽZD) in Železniška tiskarna.  

 
Organigram ožje skupine SŽ prikazuje slika 3.1. 
 

Slika 3.1 Organizacijska shema Slovenskih železnic 
 

 
 
Vir: Poslovno poročilo Slovenskih železnik za leto 2007 
 
 
 
 
 

 32

 



3.3.1 Potniški promet  
 

Opravlja prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem prometu ter ponuja veliko 
privlačnih možnosti za zasebna in službena potovanja z vlakom. Več informacij o 
ponudbah lahko dobite v vsebinskih sklopih mednarodnega prometa in notranjega 
prometa. 

Tržna priložnost v potniškem prometu je v zagotavljanju prijazne ponudbe prevoza 
potnikov (čistoča vlakov in udobje, kombinirano bočno napajanje, intermodalna 
namembnost železniških postaj in taktni vozni red na najfrekventnejših relacijah), kar 
postopoma veča zasedenost vlakov in s tem gospodarnost notranjega potniškega 
prometa. Hkrati se bodo razvijali posebni produkti (agencijski in sezonski potniški 
vlaki) ter vzpostavljale tržno zanimive mednarodne potniške linije. 
 

3.3.2 Tovorni promet  
 

Ponuja prevoz tovora doma in v tujini, pa ne le po tirih, temveč tudi v kombinaciji z 
drugimi vrstami transporta.  

Tovorni promet je tisti del poslovnega portfelja, ki je bil že do zdaj izrazito tržno 
usmerjen. Glavna tržna priložnost tovornega prometa ostaja izraba obstoječega križanja 
V. in X. vseevropskega koridorja za rast predvsem v tranzitnem prometu skozi 
Slovenijo. Strateška tržna usmeritev je operativno obvladovanje začetne in končne točke 
tovora (logistični terminali) in ponujanje konkurenčnih transportnih storitev skozi 
Slovenijo, v določenih primerih pa tudi logističnih storitev v Sloveniji (Logistični center 
Ljubljana). Sočasno teče razvoj in internacionalizacija novih produktov tovornega 
prometa, predvsem tako imenovanih blok vlakov. Z osredotočanjem na ključne 
sposobnosti bodo Slovenske železnice neposredno in enakopravno konkurirale na trgu 
transportnih storitev v Vzhodni in Srednji Evropi. Pri tem so vzpostavitev transportne 
mreže z lastnimi logističnimi terminali, obvladovanje izvorov in ponorov blaga, 
neposredni stiki s kupci v Zahodni in Vzhodni Evropi ter ustrezna količina in kakovost 
strateških resursov temeljni pogoji za dosego strateških ciljev. 

Blok vlaki delujejo tako, da se na neki točki, denimo v Ljubljani, napolni vlak z 
raznimi vrstami tovora različnih strank, in ga odpelje na ciljno destinacijo, kar pomeni, 
da stranke natančno vedo, kdaj bo njihov tovor naložen in kdaj bo prispel. Ker ni 
posebnih pretovarjanj ali ranžiranj, pa je tudi večja zanesljivost in se ne dogaja, da bi 
tovor nekje zastal, kot pri nekaterih drugih oblikah prevozov. Ti vlaki zdaj vozijo na 
relacijah proti Sarajevu, Münchnu, Bologni, Beogradu, Carigradu in Milanu. 
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Z liberalizacijo panoge na trg Slovenskih železnic vstopajo novi konkurenti, ki 
lahko tovornemu prometu odvzamejo pomemben del prihodkov. Dosedanji konkurenci 
(cestni prevozniki, tako domači kot tuji) in obvozni železniški koridorji čez Avstrijo in 

http://www.slo-zeleznice.si/sl/mednarodni_promet/mednarodne_povezave/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/notranji_promet/vozni_red/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/notranji_promet/vozni_red/


Madžarsko) se bodo tako pridružili še drugi železniški prevozniki, ki so zaprosili za 
pridobitev licence in varnostnega spričevala za vožnjo po slovenski javni železniški 
infrastrukturi.  

Prost dostop vseh železniških operaterjev do nacionalnih železniških infrastruktur 
je bil sicer sproščen 1. januarja 2007, vendar pa se zaostrovanje konkurence pričakuje 
šele leta 2009, ko bodo dodeljena prva varnostna spričevala drugim železniškim 
prevoznikom.  

Ponudbo Slovenskih železnic v tovornem prometu sestavljajo prevozi vagonskih in 
malih pošiljk. V prevozu vagonskih pošiljk ponujamo našim kupcem prevoz posamičnih 
vagonov in kompletnih vlakov v klasičnem in kombiniranem načinu. Storitve 
opravljamo v notranjem in mednarodnem prometu.  

V strukturi prevozov glede na vrsto prepeljanega blaga prispevajo k prevozu 
največji delež rude in najmanjšega male pošiljke. Pomembnejše deleže imajo še prevozi 
velikih kontejnerjev, hlodovine in žaganega lesa, zasebnih vagonov, spremljanega 
oprtnega prevoza ter nafte in derivatov, ki skupaj sestavljajo več kot polovico 
prepeljanega blaga na Slovenskih železnicah. 

 
Slika 3.2 Struktura prevozov po blagovnih skupinah na SŽ  
 

Struktura prevozov po blagovnih skupinah

Pesek, prod ter drugi 
kameni agregati

5,2 %

Staro železo
4,7 %

Male pošiljke
0,2 %

Ostalo 
19,8 %

Rude
11,5 %

Veliki kontejnerji
10,2 %

Nafta in derivati
8,0 %

Železo in jeklo
7,8 % RoLa

8,3 %

Zasebni vagoni-
prazni
8,9 %

Premog
5,3 %

Hlodi in žagan les
10,1 %

 
 
Vir: Poslovno poročilo Slovenskih železnic za leto 2007. 
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3.3.3 Infrastruktura  
 

Infrastruktura skrbi za sprotno in investicijsko vzdrževanje slovenske železniške 
infrastrukture in za vodenje železniškega prometa.  

Temeljna priložnost za področje Infrastrukture je povečanje gospodarnosti storitev, 
predvsem z uvajanjem novih tehnologij (integrirano vzdrževanje - LCC, center vodenja 
prometa). Nadaljnji razvoj vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja 
prometa je usmerjen v dejavnosti, ki bodo omogočale nižanje stroškov opravljanja teh 
dveh javnih gospodarskih služb, zagotavljale varno in urejeno infrastrukturo in 
optimalno organizacijo vodenja prometa vlakov. Nove investicije, ki povečujejo 
konkurenčnost prometa na Javni železniški infrastrukturi (JŽI), so povezane z 
nacionalnim programom razvoja JŽI, ki se tako po dinamiki kot po obsegu ni izvajal v 
skladu s predvidevanji zaradi nezagotovljenih sredstev. Predlog sprememb 
Nacionalnega programa predvideva potrebna nujna vlaganja, katerih realizacija je 
pogoj, da se prevozniku ponujajo atraktivne vozne poti, ki bodo omogočile moderne 
vrste transporta, krajše potovalne čase in prevoz vseh vrst tovora po javni železniški 
infrastrukturi.  

 
3.4 Temeljne razvojne usmeritve Slovenskih železnic 

 

Slovenske železnice imajo namen postati v tovornem prometu glavni, tržno 
usmerjen, tehnološko razvit ter stroškovno učinkovit železniški operater in ponudnik 
logističnih storitev na križišču V. in X. vseevropskega koridorja skupaj s potencialnimi 
strateškimi partnerji; ponudnik celovitih in prijaznih storitev v potniškem prometu v 
Sloveniji in v širši regiji; upravljalec in vzdrževalec sodobne in varne železniške 
infrastrukture v okviru novega nacionalnega programa. S povečano kakovostjo storitev 
želijo postopoma doseči poslovno odličnost. 

 
3.4.1 Vizija  

 

Slovenske železnice bodo postale v tovornem prometu regionalni logist in 
pomemben ponudnik integriranih logističnih storitev na V. in X. koridorju, nosilec 
integriranega javnega potniškega prometa v Sloveniji ter regionalni integrator različnih 
oblik prevoza potnikov. Javno železniško infrastrukturo na območju Slovenije bodo 
učinkovito in kakovostno upravljale, vzdrževale ter vodile promet na njej. 

 
3.4.2 Poslanstvo 
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Slovenske železnice z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb: 
vzdrževanje infrastrukture, vodenje prometa na njej, prevoz potnikov v notranjem in 
čezmejnem regijskem železniškem prometu ter s prevoznimi in logističnimi storitvami 



pri prevozu potnikov in blaga, ki se izvajajo po tržnih pogojih ter opravljanjem nalog 
upravljavca javne železniške infrastrukture, skrbijo za učinkovito oskrbo gospodarstva 
in prispevajo k čim večji stopnji mobilnosti prebivalstva in okoljski prijaznosti.  

S svojim delovanjem bodo zadovoljevale: 
- Uporabnike storitev - s kakovostnimi storitvami (varnost, točnost, prijaznost, 

udobnost s sodobnimi voznimi sredstvi, konkurenčnost itd.). 
- Lastnika - s primernim gospodarjenjem s sredstvi in uresničevanjem prometne 

politike Slovenije. 
- Zaposlene - s primerno organizacijo dela,  motivacijo, komuniciranjem in 

skrbjo za varno in zdravo delovno okolje. 
- Okolje - s skrbjo za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje in razvojem 

kulture komuniciranja ter ohranjanjem kulturne in tehniške dediščine. 
 

3.5 Kadri na Slovenskih železnicah 
 

Zaposleni na Slovenskih železnicah so eden od temeljnih pogojev za obstoj in 
nadaljnji razvoj družbe, pri čemer predstavlja optimizacija kadrovske strukture enega 
ključnih procesov za zagotavljanje uspešnosti poslovanja. Zato se nadaljuje z 
izvajanjem ukrepov kadrovskega prestrukturiranja, s katerimi bodo ob ohranjanju 
zaposlenosti zagotavljali potrebne kadrovske vire. Na ta način bodo varno in urejeno 
izvajali osnovne izvršilne železniške procese dela ter uspešno izvajali poslovne procese, 
ki jih zahteva sodobno poslovno okolje.  

Zmanjševanje števila zaposlenih bo temeljilo predvsem na naravnem odlivu, ki se 
bo z novimi zaposlitvami nadomeščal le v tistem delu, kjer kadrovskih potreb ni 
mogoče nadomestiti z drugimi ukrepi.  

Ukrepi kadrovskega prestrukturiranja bodo usmerjeni predvsem v povečevanje 
kompetentnosti zaposlenih, ki bo izhajala iz načrtnega vključevanja v vse oblike 
notranjega in zunanjega usposabljanja.  

V proces prestrukturiranja bodo zajete vse družbe skupine Slovenskih železnic, 
podlaga za to bo skupna kadrovska politika, ki bo podpirala izvedbo poslovnih ciljev 
tako posamičnih družb kot skupine v celoti.  

Poseben poudarek bo tudi v bodoče dan ohranjanju in krepitvi varnosti, zdravja in 
zadovoljstva zaposlenih. 

Izhajajoč iz tradicionalne pripadnosti zaposlenih Slovenskim železnicam je 
potrebno razvijati vrednote in organizacijsko kulturo, v ta namen bo potrebno skrbeti za 
vodenje ustreznega socialnega dialoga in sodelovanja s socialnimi partnerji. 
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3.5.1 Kadrovska gibanja  
 

Na Slovenskih železnicah je bilo 31. decembra 2007 zaposlenih 7.976 delavcev, kar 
je za 99 delavcev manj kakor 31. decembra 2006. 
 

Število zaposlenih po dejavnostih/področjih in službah holdinga je prikazana v 
tabeli 3.1. 

 
Tabela 3.1  Število zaposlenih po dejavnostih 

 

 

Dejavnost 
 

31. 12. 2007 
 

31. 12. 2006 
 

Indeks 
 

Tovorni promet 
 

1.903 
 

1.930 
 

98,6 
 

Potniški promet 
 

693 
 

717 
 

96,6 
 

Infrastruktura 
 

3.141 
 

3.143 
 

99,9 
 

Nepremičnine 
 

20 
 

18 
 

111,1 
 

Vleka in TVD 
 

1.816 
 

1.859 
 

97,7 
 

Službe Holdinga 
 

403 
 

08 
 

98,8 
 

Skupaj 
 

7.976 
 

8.075 
 

98,8 
 

Vir: Poslovno poročilo Slovenskih železnic za leto 2007 
 

3.5.2 Zaposlovanje in prenehanje delovnega razmerja 
 

Leta 2007 je bilo delovno razmerje sklenjeno z 263 delavci, in sicer: 
- za delovno mesto premikač: 54 delavcev, 
- za delovno mesto kretnik: 17 delavcev, 
- za delovno mesto sprevodnik: 17 delavcev, 
- za delovno mesto voznik tovornjaka in težke mehanizacije: 14 delavcev, 
- za delovno mesto pomočnik strojevodje oz. strojevodja: 41 delavcev, 
- za delovno mesto vzdrževalec in vozovni preglednik: 28 delavcev, 
- za delovna mesta v vzdrževanju infrastrukture: 43 delavcev, 
- za delovno mesto potniško prtljažni blagajnik in prodajalec v PIC: 3 delavci, 
- za delovno mesto vlakovni odpravnik: 25 delavcev, 
- za ostala delovna mesta v V. tarifni skupini: 4 delavci, 
- za delovna mesta v VII. tarifni skupini: 14 delavcev, 
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- iz mirovanja: 3 delavci. 



Delovno razmerje pa je prenehalo 363 delavcem. Vzroki razrešitve so prikazani v 
tabeli 3.2. 

 
Tabela 3.2  Pregled vzrokov razrešitve 

 

Vzrok razrešitve  število 

Invalidska upokojitev 8 

Smrt 13 

Po programu reševanja presežnih delavcev 30 

Prehodi v odvisne družbe 147 

Mirovanje delovnega razmerja (suspenz pogodbe o zaposlitvi) 5 

Sporazumno prenehanje 19 

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (111. člen ZDR) 4 

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog (88. člen 
ZDR) 

1 

Ostalo 1 

Skupaj 363 
 

Vir: Poslovno poročilo Slovenskih železnic za leto 2007 
 

3.5.3 Starostna struktura zaposlenih 
 

Povprečna starost zaposlenih 31. decembra 2007 je bila 43,0 let in se je v 
primerjavi z 31. decembrom 2006 povečala za 0,2 leta. 

 
Tabela 3.3  Starostna struktura zaposlenih 
 

 

Starost 
 

moški 
 

ženske 

do 25 let 201 8 

26 – 40 let 2.383 363 

41 – 50 let 2.940 517 

51 – 55 let 910 183 

56 – 60 let 396 43 

61 let in več 31 1 
 

Vir: Poslovno poročilo Slovenskih železnic za leto 2007 
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3.5.4 Zaposleni po stopnji strokovne usposobljenosti 
 

Največ zaposlenih je imelo 31. decembra 2007 peto stopnjo strokovne 
usposobljenosti, in sicer 3.567 delavcev oziroma 44,7 %. 
 

Tabela 3. 4  Zaposleni po stopnji strokovne usposobljenosti 
 

 

Vir: Poslovno poročilo Slovenskih železnic za leto 2007 
 

Leta 2006 se je nadaljevala tretja faza kadrovskega prestrukturiranja Slovenskih 
železnic v skladu s programom, ki ga je sprejelo poslovodstvo in potrdila Vlada 
Republike Slovenije. Program je predvideval potek prestrukturiranja v treh fazah. 
Namen prve in druge faze je bil zmanjševanje števila zaposlenih v družbi glede na 
načrtovano prenovo delovnih procesov in novo organizacijsko strukturo holdinga. 
Naravni odliv delavcev se je nadomestil z notranjimi kadrovskimi viri. Z ukrepi 
reševanja presežnih delavcev se je zmanjšalo predvsem število delavcev v režiji in 
število delavcev, ki so glede na izobrazbo, doseženo delovno dobo in starost manj 
primerni za programe usposabljanja ali prekvalifikacije. 

Tem delavcem se je s programom presežnih delavcev zagotovila ustrezna socialna 
varnost v času prenehanja delovnega razmerja do izpolnitve pogojev za redno 
upokojitev. 

Ukrepi tretje faze so bili usmerjeni v prilagajanje oziroma uskladitev obstoječe 
kadrovske strukture glede na prenovljene in na novo definirane zahteve ter kompetence 
za zasedbo delovnih mest v službah holdinga in jedrnih družbah. V tej fazi so potekale 
dejavnosti za spremembo notranje organiziranosti holdinga s prenovo delovnih 
procesov in sistemizacije delovnih mest, izveden je bil prenos dejavnosti in prehod 
delavcev v odvisne družbe. 

Prva faza se je za čela izvajati konec leta 2002 in se je končala leta 2003, leta 2004 
je potekala druga faza in leta 2005 ter 2006 tretja faza. Učinki prve in druge faze 
programa kadrovskega prestrukturiranja so v zmanjšanju števila zaposlenih z 8.925 
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Stopnja strokovne 
usposobljenosti 

Število zaposlenih % 

I. 233 2,9 
II. 528 6,6 
III. 924 11,6 
IV. 2.018 25,3 
V. 3.567 44,7 
VI. 328 4,1 
VII. 358 4,5 
VIII. 17 0,2 
IX. 3 0,0 
Skupaj: 7.976 100,0 



avgusta 2002 na 7.976 konec leta 2006. V okviru programov reševanja presežnih 
delavcev je v vseh treh fazah prenehalo delovno razmerje 504 delavcem. 

Leta 2006 je bilo 24 delavcev razvrščenih v III. kategorijo invalidnosti, eden pa v 
II. kategorijo invalidnosti. Invalidnost je nastala v 23 primerih zaradi bolezni, v enem 
primeru zaradi poškodbe na delu in v enem primeru zaradi poškodbe zunaj dela. Glede 
na dokaj veliko število zaposlenih invalidov je ustrezno zaposlovanje delovnih 
invalidov iz leta v leto težje. Eden od vzrokov je tudi zelo nizka izobrazbena raven 
invalidov. 

V železniško invalidsko podjetje je bilo leta 2006 prerazporejenih 48 invalidov, 7 
invalidov je bilo na čakanju na delo doma, 8 pa se jih je invalidsko upokojilo. 
 

3.5.5 Preventivno zdravstveno varstvo 
 

Preventivno zdravstveno varstvo izvaja za delavce Holdinga Slovenske železnice 
Železniški zdravstveni dom Ljubljana. Sedanja organiziranost zdravstvenega varstva v 
okviru Železniškega zdravstvenega doma omogoča železničarjem kompleksno 
zdravstveno varstvo, ki se izvaja v enajstih obratnih ambulantah, štirinajstih 
specialističnih ambulantah in sedmih zobnih ambulantah. V teh ambulantah so 
zdravstvene oskrbe deležni tako aktivni delavci kot upokojenci. 
 

3.5.6 Problematika invalidov 
 

Konec leta 2007 je bilo na Slovenskih železnicah zaposlenih 510 invalidov, 
delavcev z neposredno nevarnostjo za nastanek invalidnosti, telesno okvaro in ostalo, in 
sicer v tovornem prometu 151, potniškem prometu 34, vleki in TVD 92, v infrastrukturi 
213 in v upravi 20 invalidov, kar je 6,3 % vseh zaposlenih. V primerjavi z letom 2006 
se je število invalidov zmanjšalo za 9,8 % oziroma za 55 invalidov. Delno je to rezultat 
prenosa intervencijske in servisne skupine v Centralne delavnice in železniško 
invalidsko podjetje in prehoda določenega števila invalidov v ti dve podjetji. 

 
Tabela 3.5  Struktura invalidov po poslovnih enotah 

 

število invalidov 2007 2006 Index 07/06 
Potniški promet, 34 36 94 
Tovorni promet,  151 161 93 
Vleka, TVD, 92 112 82 
Infrastruktura 213 238 89 
Uprava 20 28 71 
Skupaj 510 565 90,2 
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Vir: Poslovno poročilo Slovenskih železnic za leto 2007 



3.6 Upravljanje in vodenje na Slovenskih železnicah 
 

3.6.1 Splošno o upravljanju v slovenskih organizacijah 
 

Slovenski avtor Rozman v knjigi Management nova znanja za uspeh opisuje 
upravljanje v slovenskih podjetjih. Posebej poudarja, da v delih o managementu in 
organizaciji obravnava upravljanje predvsem iz organizacijskega, ne pa toliko iz 
pravnega ali ekonomskega vidika. Avtor Rozman navaja, da je Slovenski model 
upravljanja povzet po nemškem modelu. Pravno urejajo upravljanje predvsem Zakon o 
gospodarskih družbah, sprejet leta 1993, zlasti v členih 261-279 ter poznejše manjše 
spremembe in dopolnitve. Zlasti dolžnosti in odgovornosti nadzornega sveta in uprave 
podrobneje ureja Zakon o finančnem poslovanju podjetij iz leta 1999.14 

Soupravljanje delavcev ureja zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju iz leta 
1993. Gre za dvotirno upravljanje: nadzorne odločitve opravlja nadzorni svet, medtem 
ko strateške odločitve sprejema uprava, ki odloča tudi o poslovanju. Kot upravljalsko-
managerske funkcije lahko štejemo planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje, 
vendar je ta razdelitev, ki jo omenja velika večina avtorjev, v resnici nejasna in premalo 
dosledna. To je posledica nerazumevanja ločevanja med združbo in organizacijo. Bolj je 
ustrezna delitev na planiranje (poslovanje), organiziranje (kot planiranje, uveljavljanje 
in kontroliranje organizacije) in kontroliranje poslovanja. V tem delu se upravljanje 
nanaša le na planiranje in kontroliranje poslovanja, katerega cilj je dobičkonosnost ali 
na splošno uspešnost, medtem, ko gre v organiziranju ali za učinkovitost ali za 
smotrnost doseganja dobičkonosnosti. 

Prvo si poglejmo kontroliranje ali nadzorovanje, za katerega ni dvomov, da sodi na 
področje delovanja nadzornega sveta. Zakon o gospodarskih družbah (člen 274) govori 
o nadzorovanju vodenja poslov družbe kot temeljni pristojnosti nadzornega sveta. Poleg 
tega navaja še druge pristojnosti na primer pregledovanje in preverjanje knjig in 
dokumentacije družbe in podobno. Dobesedno vzeto to pomeni, po obsegu in 
zahtevnosti izjemno veliko dela, zato avtorji menijo, da si to delo lahko porazdelijo 
posamezni člani nadzornega sveta, in da nadzorni svet ni dolžan niti ne more 
nadzorovati vsakega delovanja družbe. Avtor Rozman meni, da zlasti prvo stopnjo 
nadzora (pregledovanje in preverjanje knjig ter podobno) opravljajo revizorji in si težko 
predstavlja, da bi posamezni člani ali nadzorni svet kot celota preverjali zakonitost in 
pravilnost vodenja knjig in dokumentacije. 
                                                 

14
 Dogovor je formalni akt, s katerim je mogoče razširiti participacijske pravice zaposlenih 

v skladu z načelom zakonskega minimuma in avtonomne dograditve pariticipativnih razmerij. 
Predlog za širitev teh pravic iz nad ravni zakonsko zajamčenih lahko poda katerakoli stran, torej tudi 
management v skladu z načeli participativnega managementa, vendar ob upoštevanju zakonskih 
pravil ob omejitvah možnosti prenosa pooblastil in svojih s predpisi določenih odgovornosti 
nosilcev poslovodne funkcije na druge osebe. 
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Nadziranje, tako kot vsako odločanje, je sestavljeno iz poznavanja poslovanja in 
ustreznega ukrepanja. Spoznavanje uspešnosti poslovanja se začenja z zbiranjem 
ustreznih podatkov, ki kažejo uspešnost poslovanja. Sledi primerjava. V nadziranju je 
najpogostejša primerjava s planom, saj je nadziranje po opredelitvi nenehno 
prizadevanje za uresničitev zamišljenega. Plan pa sprejema uprava in ga lahko priredi 
svojim potrebam. Zgolj pozitivna uspešnost pove premalo. Zaželena je primerjava s 
preteklim obdobjem, z drugimi podjetji (benchmarking), s povprečjem panoge in 
podobno. Vendar tudi primerjava s podjetji v panogi pove premalo, saj gre v podjetjih 
vedno za specifičnosti. Poslovni izidi so lahko posledica vpliva okolja, na primer 
spremenjene vladne politike. Proces nadziranja uspešnosti poslovanja je zahteven; 
posebej je zahtevno izluščiti vplive managementa na poslovno uspešnost. Prav je, da 
nadzorni svet vnaprej seznani upravo z načinom ugotavljanja uspešnosti in vlogo uprave 
pri tem. Seveda poslovanje oziroma njegovo uspešnost kontrolira predvsem 
management z namenom, da bi ob ugotovljenih odstopanjih smiselno ukrepal. Nadzorni 
svet ne nadzira z namenom zagotavljanja izvedbe planiranega, ampak da bi ugotovil 
vlogo uprave in ustrezno ukrepal z njeno potrditvijo, nagrajevanjem ali odstavitvijo. 
Prav to pa so ključne odločitve nadzornega sveta in upravljalskih teles. 

V slovenskih podjetjih je čezmerno razširjanje pristojnosti nadzornega sveta 
pogosto. Avtor Rozman meni, da je to posledica treh zadev. Prvič, člani nadzornega 
sveta se ne zavedajo zahtevnosti nadzorovanja uspešnosti poslovanja ali pa ga niso 
sposobni izvajati, zato skušajo povečati pomembnost delovanja nadzornega sveta z 
večjim vplivanjem na odločanje, ki se kaže v potrjevanju poslovne politike, strategij, 
letnih planov in podobnem. Drugi razlog je verjetno povezan z zgodovino 
samoupravljanja, v katerem so upravni odbori vsaj teoretično in po zakonih, če že ne v 
praksi, tudi usmerjali podjetja. Tretji razlog je posledica poznavanja in vplivanja 
angleško–ameriškega modela upravljanja.  

Pogosto se postavlja vprašanje, koga sploh zastopajo člani nadzornega sveta. O tem 
se sprašujejo tudi drugod, o čemer govori ugotovitev Mintzberga, da v podjetjih člani 
usmerjevalnega odbora ščitijo kogar hočejo – bodisi družbo, bodisi lastnike, bodisi 
zunanje udeležence – glede na svoje mnenje in zahteve ter pritiske, ki so jim 
izpostavljeni. Predstavnike zaposlenih izvoli svet delavcev. So enakopravni člani 
nadzornega sveta in sodelujejo pri sprejemanju vseh njihovih odločitev. Njihovo število 
določa statut podjetja; obvezno se giblje med tretjino in polovico vseh članov, pri čemer 
je predsednik nadzornega sveta vedno predstavnik kapitala.  
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Avtor Rozman navaja, da bi lahko rekli, da v slovenskem upravljanju obstajajo 
enaka odprta vprašanja kot v nemškem modelu upravljanja; smiselno podobne so tudi 
težave v angleško-ameriškem podjetju. Ta vprašanja izvirajo iz same narave 



upravljalno-managerskega procesa. Poleg tega se pojavljajo vprašanja, ki so posledica 
pomanjkanja naših izkušenj.  

Večinoma tako avtorji poudarjajo pomembnost skrbne izbire članov nadzornega 
sveta, ne pa tudi potrebe po njihovem izobraževanju. Smatra se, da morajo imeti 
ustrezno znanje in sposobnosti, ko jih v nadzorni svet izvolijo. Poudarja pa se njihovo 
poznavanje podjetja, prav tako pa tudi sodelovanje med člani. Drugo tako vprašanje je 
opravljanje te funkcije kot poklic. Glede na to, da gre za članstvo v nadzornem svetu in 
da je njihovo število omejeno, najbrž ni smiselno, da bi članstvo postalo poklic. 
Obenem velja spomniti na že omenjeno nevarnost dveh usmerjevalcev v vrhu podjetja.  

Tako kot druge dežele, smo tudi mi že dopolnili posamezne dele upravljanja. Več 
pozornosti bo treba posvetiti jasnejši razmejitvi odločitev in določitvi vlog posameznih 
organov, poimenovanju posameznih vlog, upoštevanju naših izkušenj in razvoju 
upravljanja v svetu. 

 
3.6.2 Nosilci poslovodnih funkcij vodenja in upravljanja na Slovenskih 

železnicah 
 

Slovenske železnice, kot družbo z omejeno odgovornostjo po novem zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (2007) vodi štiričlansko 
poslovodstvo, ki ga sestavljajo: Generalni direktor, Namestnik generalnega direktorja, 
Pomočnik generalnega direktorja in Delavski direktor in jih tretiramo kot top 
management. Posamezne poslovne enote vodijo direktorji poslovnih enot in jih 
tretiramo kot višji management. V sklopu poslovnih enot vodijo sekcije in službe vodje 
služb in jih imenujemo operativni management. V sklopu sekcij in služb vodijo oddelke 
vodje oddelkov, ki jih imenujemo nižji management. 
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Slika 3.3  Nosilci poslovodnih funkcij vodenja in upravljanja na Slovenskih železnicah 

Top 
management

Višji management 
- direktorji poslovnih enot 

Srednji operativni manahement 
- vodje sekcij 
- vodje služb 

Nižji management 
- vodje  oddelkov 

 
 

Vir: Pravilnik o notranji organiziranosti na Slovenih železnicah 2007 
 
Bistvene elemente pravnega položaja poslovodne osebe15 urejajo predpisi s 

področja statusnega prava: imenovanje in mandat, razrešitev, pristojnosti, konkurenčna 
prepoved, odškodninska odgovornost ter ostale pravice in obveznosti iz naslova 
opravljanja funkcije poslovodenja. 

Ves opisan management je nosilec poslovodnih funkcij na Slovenskih železnicah.  
Njegove dolžnosti, odgovornosti in pravice so dogovorjene individualno s 
individualnimi pogodbami, razen nižjega managementa (vodje oddelkov), katerih 
pravice in dolžnosti so določene v Kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega 
prometa (2007). 

 
3.6.3 Strategija in posodobitev zakonodaje na področju železniške dejavnosti 

 

V železniški dejavnosti se dandanes povsod po svetu, in tako tudi pri nas, kažeta 
predvsem dve zahtevi – na eni strani smotrnejša uporaba danih finančnih virov oziroma 
celo zmanjševanje javnih izdatkov (privatizacija, racionalizacija, krčenje obsega 
zaposlenih) in na drugi strani zahteva po bolj demokratičnem, odprtem, učinkovitejšem, 
hitrejšem in uporabniku prijaznem opravljanju javnih storitev. Glavni cilji reform 
javnega sektorja zadevajo učinkovitost, uspešnost in pravičnost (Bohinc 2005, 56). 

                                                 
15 Poslovodna oseba (organ) zavoda je direktor ali drug individualni organ. 
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Kakovostna pravna ureditev javnih godpodarskih služb je zelo pomembna za 
učinkovito delovanje  v železniški dejavnosti. Gospodarske javne službe upravljajo 
pomemben del premoženja države, zato je pomembno, da je pravni okvir njihovega 
delovanja takšen, da ne zavira, ampak pospešuje učinkovito gospodarjenje (Bohinc 
2005, 56). 

Javnemu sektorju strategija dodaja še javna podjetja kot izvajalce javnih služb na 
področju gospodarske infrastrukture.  

Reforma v železniški dejavnosti obsega ukrepe za racionalnejšo porabo finančnih 
virov in zmanjševanje javnih izdatkov s procesi racionalizacije delovnih procesov in s 
tem števila zaposlenih ter privatizacije po zgledu gospodarstva. Določeni so konkretni 
cilji in prednostne dejavnosti razvoja javnih podjetij na področjih upravljanja 
kadrovskih virov, prestrukturiranja nalog in organizacije upravljanja (Bohinc 2005, 56-
57). 

 
3.7 Odločanje in avtonomija operativnega managementa v železniški 

dejavnosti 
 

Operativni managerji v železniški dejavnosti v skladu s Statutom družbe in 
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odgovornosti delavcev odločajo 
o: 

- potrebi po delavcih, izbiri delavcev in razporejanju delavcev na delo in 
delovna mesta na podlagi potreb delovnega procesa, 

- uporabi sredstev v skladu s sprejetim programom in finančnim načrtom do 
višine določene s sklepom generalnega direktorja, 

- organizacijskih spremembah v službah in sekcijah, razen tistih, za katere je 
pristojno poslovodstvo oziroma generalni direktor, 

- določa dodatne stimulacije delavcem, 
- izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju podrejenih delavcev služb in 

sekcij, 
- določanjem odgovornosti delavcev za kršitve delovnih obveznosti. 
 
Po pravilniku o odgovornosti delavcev odločajo operativni managerji (vodje služb 

in sekcij) tudi o pravicah, obveznostih, odgovornostih iz delovnega razmerja, to je 
opravljanje pripravništva, poskusnega dela, plačila za delo, delovnega časa, nočnega 
dela, odmorih in počitkih, letnem dopustu, drugih odsotnostih z dela, obveznostih 
opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin, izobraževanju, disciplinski 
odgovornosti in odškodninski odgovornosti. 
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3.7.1 Obveznosti 
 

Operativni management ima v skladu s statutom naslednje obveznosti: 
- organizira in vodi delo ter poslovanje služb in sekcij v sklopu poslovnih enot, 
- organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila, 
- je dolžan tekoče informirati direktorja Poslovne enote in poslovodstvo o 

bistvenih dogodkih iz operativnega poslovanja, 
- usmerja delo na področju kakovosti in skrbi za izvajanje sklepov, 
- opravlja druge naloge, določene z zakoni, statutom in splošnimi akti, 
- obvešča delavce o vseh zadevah, ki vplivajo na socialno ekonomski položaj ter 

pravice in obveznosti delavcev. 
Operativni management ima v skladu z 72. členom ZDR, ki govori o pogodbi o 

zaposlitvi s poslovodnimi osebami sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v kateri stranki 
drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s: 
pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, 
zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za delo, disciplinsko odgovornostjo, 
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Sicer pa tudi za poslovodne osebe veljajo določila 
ZDR in obveznosti pogodbenih strank, kot je na primer opravljanje dela. 

Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem mestu, za katerega je sklenil 
pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevajoč 
organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu (prvi odstavek 31. člena). 

Upoštevati mora zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem 
pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (32.člen). 

Spoštovati in izvajati mora predpise o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo 
opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje drugih oseb (33. člen). 
Obveščati mora delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko 
vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti (prvi odstavek 34. člena). 
Obveščati mora delodajalca o vsaki grozeči nevarnosti za življenje ali zdravje ali za 
nastanek materialne škode, ki jo zazna pri delu (drugi odstavek 34. člena). Dolžan se je 
vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno 
ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca (35. 
člen). 
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Varovati mora poslovne skrivnosti, ki jih kot take določi delodajalec in so mu bile 
zaupane, ali s katerimi je bil seznanjen na drug način, in jih ne sme izkoriščati za svojo 
osebno uporabo ali jih izdati (prvi odstavek 36. člena). Za poslovno skrivnost se štejejo 
tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela 
nepooblaščena oseba. Odgovoren je za kršitev, če je vedel ali bi moral vedeti za tak 
značaj podatkov (drugi odstavek 36. člena). 



V  37. členu je določena konkurenčna prepoved – zakonska prepoved konkurenčne 
dejavnosti. Med trajanjem delovnega razmerja ne sme brez pisnega soglasja delodajalca 
za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo 
dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca 
konkurenco (prvi odstavek 37. člena). Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, 
nastale z delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je izvedel za 
opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali 
sklenitve posla (drugi odstavek 37. člena). 

V nadaljevanju je v 38. členu določena konkurenčna klavzula – pogodbena 
prepoved konkurenčne dejavnosti. Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom 
pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in 
delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne 
dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: konkurenčna 
klavzula) (prvi odstavek 38. člena). Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za 
obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le v primerih, ko delavcu 
preneha pogodba o zaposlitvi po njegovi volji ali krivdi (drugi odstavek 38. člena). 
Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami 
prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca (tretji 
odstavek 38. člena). Če konkurenčna klavzula ni izražena v pisni obliki, se šteje, da ni 
dogovorjena (četrti odstavek 38. člena). Nadomestilo za spoštovanje konkurenčne 
klavzule določa 39. člen. Če spoštovanje konkurenčne klavzule po drugem odstavku 
prejšnjega člena onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega delavčevi prejšnji plači, 
mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno 
nadomestilo (prvi odstavek 39. člena). Denarno nadomestilo za spoštovanje 
konkurenčne klavzule se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno 
najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred 
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi (drugi odstavek 39. člena). Če se denarno 
nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule ne določi s pogodbo o zaposlitvi, 
konkurenčna klavzula ne velja (tretji odstavek 39. člena). 

Delodajalec in delavec se lahko sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti 
konkurenčne klavzule (prvi odstavek 40. člena). Če delavec odpove pogodbo o 
zaposlitvi, ker je delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna 
klavzula preneha veljati, če delavec v roku enega meseca od dneva prenehanja pogodbe 
o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo 
drugi odstavek 40. člena). 
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3.7.2 Pravice 
 

Po ZDR ima delodajalec pravice: izjeme od obveznosti objave (24. člen). Izjemoma 
se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za: sklenitev nove 
pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin, 
obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja, zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja 
zaposlovanje invalidov, zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri 
mesece v koledarskem letu, zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu 
opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas, 
zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne 
odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po 
posebnem zakonu, zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu 
zaposlena s krajšim delovnim časom, zaposlitev družbenikov v pravni osebi, zaposlitev 
družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba, zaposlitev voljenih in imenovanih 
funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja 
v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih 
zvezah, poslovodne osebe, prokuriste in druge primere določene z zakonom. 

 
3.7.3 Kazenska odgovornost managementa 

 

Kazenski zakonik Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/98, 73,98, 39/99, 
63/99 in 73/00) v šestnajstem poglavju navaja kazniva dejanja zoper človekove pravice 
in svoboščine. 

V 141. členu navaja kršitev enakopravnosti in sicer: kdor zaradi razlike v 
narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali 
drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, 
družbenemu položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed 
človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali 
določene z Ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji, ali kdor na 
podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje 
z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta (1 odstavek 141. člena). Enako se 
kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi njihovega zavzemanja za 
enakopravnost ljudi (2. odstavek 141. člena). Če stori dejanje iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se 
kaznuje z zaporom do treh let (3. odstavek 141. člena). 
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Dvaindvajseto poglavje navaja kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno 
varnost. Kršitev temeljnih pravic delavcev in kršitev sindikalnih pravic določa 205. 
člen. In sicer pravi, da kdor vedoč ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe o 
zaposlitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi, o plači in nadomestilih plače, delovnem 



času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu žensk, mladine in 
invalidov, o prepovedi nadurnega ali nočnega dela in tako prikrajša delavca za pravico, 
ki mu gre, ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

V 206. členu so navedene kršitve pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti. Prvi 
odstavek tega člena pravi, da kdor komu odreče ali omeji pravico do svobodne 
zaposlitve pod enakimi pogoji, ki so določeni s predpisi, se kaznuje z denarno kaznijo 
ali z zaporom do enega leta. Drugi odstavek pa določa, da se enako kaznuje, kdor vedoč 
ne ravna po predpisih o pravicah brezposelnih oseb in tako brezposelno osebo prikrajša 
za pravico, ki ji gre ali jo omeji. 

Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju definira 207. člen, ki pravi, da kdor s 
kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem izvrševanje 
pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo 
uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

 
3.7.4 Analiza institutov v zvezi s pravnim položajem operativnih managerjev v 

železniški dejavnosti 
 

Bistvene elemente pravnega položaja operativnega managementa urejajo predpisi s 
področja statusnega prava: imenovanje in mandat, razrešitev, pristojnosti, konkurenčna 
prepoved, odškodninska odgovornost ter ostale pravice in obveznosti iz naslova 
opravljanja funkcije. 
 

3.8 Mednarodne povezave Slovenskih železnic 
 

Slovenske železnice so aktivno vključene v vsa mednarodna železniška združenja. 
Tako preko Skupnosti evropskih železnic (CER) v zadnjem času aktivno sodelujejo pri 
poenotenju vseevropskih tirov – operabilnost. Preko Mednarodne železniške zveze 
(UIC) pa poskušajo utrjevati svoj položaj na V. in X. železniškem panevropskem 
koridorju. Slovenske železnice so zelo aktivne tudi pri poslovnih kontaktih z vsemi 
sosednjimi železniškimi upravami, saj je to pogoj za uspešno poslovanje podjetja. V 
strukturi gledano samo 10 % prometa dosegamo znotraj Slovenije, vse ostalo pa je 
promet v tranzitu preko Slovenije in v luškem tranzitu (Luka Koper). 
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Poglobljeno sodelovanje med Slovenskimi železnicami in FS-Trenitalia se je 
uresničilo v šestih interoperabilnih lokomotivah, ki so začele voziti tovorne vlake med 
postajama Ljubljana-Zalog in Cervignano. Železniški podjetji sta svojo priložnost 
zaznali tudi v potniškem prometu in se dogovorili, da trgu ponudita hitrejšo zvezo ter 
kakovostnejšo storitev na vlaku med Ljubljano in Benetkami, torej nov produkt z 
nagibnim vlakom Casanova. 



Aktivnosti potekajo tudi pri projektu sodelovanja treh železnic: FS-Trenitalia, SŽ in 
MAV – katerega končni cilj je izboljšanje kakovosti storitev v tovornem prometu na V. 
koridorju, ki je izzval pozornost CER. Ta mednarodna železniška institucija je med tri 
koridorje za tovorni promet uvrstila tudi smer od Iberskega polotoka do Ukrajine, preko 
Italije, Slovenije in Madžarske. 

Skupnost evropskih železnic je predstavila podrobno analizo stanja na koridorju ter 
predlog akcijskega načrta za izboljšanje kakovosti na izbranih treh koridorjih predložila 
Komisiji EU. Ukrepi za izboljšanje kakovosti so tudi osrednja vsebina listin za tovorni 
in potniški promet, ki sta nastali v okviru CER s sodelovanjem UIC in CIT (Mednarodi 
transportni komite). Železnice, članice omenjenih organizacij, so prostovoljno sprejele 
obvezo, da bodo uveljavile te ukrepe in tako prepričale Komisijo EU, da zakonodajni 
ukrepi niso potrebni. Kot članica CER so Slovenske železnice s svojimi strokovnimi 
predlogi ter stališči sodelovale tudi pri nastajanju zakonodaje EU v zvezi z delovnimi 
pogoji delavcev v čezmejnem prometu, s hrupom, ki ga povzročajo železniška vozila v 
tovornem promeru, emisijami, ki jih povzroča uporaba dizelskih goriv in obdavčenjem 
uporabe goriv. 

Slovenske železnice so svoj interes in vlogo na V. vseevroposkem koridorju 
potrdile tudi na konferenci z mednarodno udeležbo, ki je potekala na Madžarskem in v  
Ukrajini. Udeležencem konference so predstavili strategijo in pripravljenost Slovenih 
železnic na tržne priložnosti, ki jih ponuja V. koridor. 

Skupina sedmih (slovenske, avstrijske, madžarske, hrvaške, slovaške železnice in 
avstrijsko-madžarska mešana družba GySEV ter opazovalci ŽBH) je z novim 
memorandumom o sodelovanju, ki so ga podpisali generalni direktorji na seji meseca 
aprila 2008, prenovila cilje svojega delovanja glede na spremembe železniškega okolja 
in pričakovanja uporabnikov (Revija Nova proga 2008, št. 8).  

Vse pogosteje pa se na dnevni red mednarodnih železniških organizacij uvršča 
vprašanje povezanosti oziroma razmejitev nalog in pooblastil med njimi, da bi povečale 
učinkovitost, preglednost dela ter izboljšale njihov odnos do različnih zunanjih 
institucij, ki s svojimi odločitvami vplivajo na delovanje evropskega železniškega 
sistema. 

 
3.9 Temeljne hipoteze magistrske naloge 
 

Kot je bilo v poglavju 1.4 omenjeno, se glavna hipoteza glasi: 
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H1:  Zaradi spremembe gospodarskih in socialnih razmer v Sloveniji je prišlo do 
pomembnih sprememb pri organiziranju družb in njihovih statusnih oblik. 
Nova pravna pravila so posledično sprožila različne odzive tudi v železniški 
dejavnosti.  



Poleg omenjene glavne hipoteze sem preveril tudi nekaj hipotez, ki so posredno 
povezane z glavno hipotezo in ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju: 

H2:  Z novo zasnovo organiziranosti se znotraj Slovenskih železnic spreminja 
značilnost notranjih razmerij. Operativnim managerjem so se zgodile 
pomembne spremembe oziroma se je spremenila njihova vloga. 

H3:  Zaradi spremenjenih značilnosti notranjih razmerij na Slovenskih železnicah 
se je pravni položaj operativnih managerjev spremenil. 

H4:  Operativni managerji slovenskih železnic so pooblaščeni, da odločajo o 
ravnanju drugih oseb. 

H5:  Pri odločanju operativnih managerjev o ravnanju drugih oseb gre bolj za 
poklicno delo in ne toliko za podeljeno funkcijo. 

H6:  Opravljanje funkcije operativnih managerjev na Slovenskih železnicah je 
primerno urejati s posebno pogodbo o zaposlitvi. 

H7:  Operativni managerji na Slovenskih železnicah se pri vodenju in upravljanju 
odločajo povsem samostojno. 

H8:  Pravna pravila na SŽ, da se operativne managerje imenuje s pomočjo 
javnega razpisa, so pravilna. 

H9:  Operativni management na Slovenskih železnicah ocenjuje, da so s pravnimi 
pravili primerno urejene morebitne razrešitve iz delovnega mesta ter razlogi 
zanje. 

H10:  Operativni management ima v železniški dejavnosti ustrezno podporo top 
managementa in ostalih služb. 

H11: Operativni managerji ustrezno skrbijo za socialno varnost zaposlenih. 
H12: Nova organiziranost predpostavlja tudi to, da je del plačila operativnih 

managerjev vezano na opravljene naloge in rezultate. 
H13: Operativni managerji se zavedajo in se jim zdi primerno, da se z novimi 

predpisi lahko delovni čas in ostale komponente dela uredi tudi individualno. 
H14: Operativni managerji se stalno seznanjajo z novostmi zakonodaje s področja 

železniške dejavnosti. 
H15: Operativnim managerjem se zdijo represivni ukrepi zoper delavce smiselni, v 

kolikor ti ne upoštevajo navodil in ne spoštujejo odredb.  
 

3.10 Namen in cilj magistrskega dela  
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Namen magistrskega dela je, da se v prvem delu opravi teoretična analiza pravnega 
položaja operativnega managementa pred navedenimi spremembami in danes. Ter, da se 
v drugem empiričnem delu z anketno raziskavo ugotovi, kakšen je subjektiven odnos 
operativnih managerjev v železniški dejavnosti do sprememb njihovih pristojnosti. 



Namen in cilj raziskave je tudi analizirati odgovore na anketni vprašalnik in 
odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja ter ugotoviti ali je mogoče potrditi tezo 
o pravnem položaju in pristojnostih operativnih managerjev v železniški dejavnosti. S 
proučevanjem  bom ugotovil, katere so ključne spremembe, ki vplivajo tako na pravni 
položaj operativnih managerjev v železniški dejavnosti, kot tudi na njihovo upravljanje 
in vodenje na Slovenskih železnicah. Na ta način želim razložiti vpliv sprememb, ki so 
ključne, in pripraviti ugotovitve ter zaključke v zvezi z analizo pravnega položaja 
operativnih managerjev v praksi. Na ta način bom pripomogel k boljšemu poznavanju in 
razumevanju obstoječega stanja pravnega položaja operativnih managerjev, ter 
zakonodaje s tega področja, ki jo mora operativni manager pri svojem delu poznati in 
upoštevati. Z raziskavo želim prispevati k razvoju znanja, kot tudi pripomoči k 
strokovnemu razumevanju obravnavane problematike. Pri tem je namen in cilj 
raziskave, da se ugotovi, kako operativni management ocenjuje zakonska pravila in 
njihovo uresničevanje v praksi pred omenjenimi spremembami in danes. 

Ob upoštevanju osnovne hipoteze in navedenih namenov magistrske sem si zastavil 
naslednje raziskovalne cilje: 

- ugotoviti želim, kako spremembe gospodarskih in socialnih razmerij v Sloveniji 
vplivajo na organiziranost železniške dejavnosti; 

- ugotoviti želim razlike med pravnim položajem operativnega managementa na 
Slovenskih železnicah pred spremembami in danes; 

- ugotoviti želim, kako spremembe pravnih pravil in nova zasnova notranje 
organiziranosti vpliva na pravni položaj operativnih managerjev na Slovenskih 
železnicah; 

- ugotoviti želim, kakšen je odnos operativnega managementa do sprememb 
njihovih pristojnosti; 

- ugotoviti želim vzrok, zakaj je vpliv operativnega managementa pri vodenju 
Slovenskih železnic še vedno premajhen. 

 
3.11 Prispevek k razumevanju pravnega položaja operativnega 

managementa na Slovenskih železnicah 
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Z raziskavo želim tako prispevati k razvoju znanja kot tudi pripomoči k 
strokovnemu razumevanju obravnavane problematike pravnega položaja operativnih 
managerjev na Slovenskih železnicah. Pripravil bom strokovni prispevek k stroki tako, 
da bom povzel skupne značilnosti pravnega položaja operativnih managerjev, njihove 
pravice, obveznosti, pristojnosti in pooblastila, razmerja med operativnim 
managementom in top managementom, ter vlogo operativnega managementa in 
strokovnih sodelavcev. 



 

4 PREDSTAVITEV METOD, TEHNIK IN INSTRUMENTOV 
RAZISKOVANJA 

 
4.1 Metode zbiranja podatkov in analiza 

 

Pri raziskovanju pravnega položaja operativnih managerjev v železniški dejavnosti 
sem se v empiričnem delu raziskave omejil na Slovenske železnice (SŽ). V celotnem 
podjetju je zaposleno 7980 ljudi, od tega jih trenutno po podatkih kadrovske službe 55 
zaseda delovna mesta operativnih managerjev. Po klasifikaciji so to delovna mesta vodij 
služb in vodij sekcij. 

Podatke sem statistično obdelal s programom Excell in SPSS, pri čemer sem poleg 
opisne (univariatne) statistike uporabil tudi bivariatno statistiko: Spearmanov 
korelacijski koeficient, analizo variance in t-test. Pri analizi sem si pomagal tudi z eno iz 
med metod multivariatne statistike, to je hierarhično razvrščanje v skupine z Wardovo 
metodo. 

V raziskavi sem hotel zbrati podatke vseh operativnih managerjev na SŽ, kar 
pomeni, da sem hotel opraviti cenzus te skupine managerjev na SŽ. Anketiranje je 
potekalo od 1. 8. 2008 do 25. 8. 2008 in iz med vseh 55 operativnih managerjev mi jih 
je izpolnjeno anketo vrnilo 32, torej gre za za 58 % realizacijo anketiranja. 
 

4.2 Vprašalnik 
 

Z anketnim vprašalnikom zbiramo podatke, ki jih ni mogoče najti v obstoječih 
virih. Vprašalniki so najprimernejša izbira takrat, ko je večina vprašanj standardiziranih, 
se pravi zaprtega tipa.  

V magistrskem delu sem empirične podatke zbral s pomočjo anketnega vprašalnika 
zaprtega tipa, ki sem ga anketirancem poslal po e-pošti. Večji del vprašalnika so 
sestavljale lestvice z možnimi ocenami od 1 do 5, ostala vprašanja so bila večinoma 
zaprtega tipa z enim ali več možnimi odgovori, izjemoma je bilo tudi nekaj vprašanj 
odprtega tipa. Z vprašalnikom pridobljene podatke sem uporabil za opisovanje, razlago 
oziroma testiranje hipotez.  
 

4.3 Vzorec 
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Kot je bilo omenjeno, sem za obravnavanje problematike pravnega položaja 
operativnih managerjev v železniški dejavnosti hotel zajeti vseh 55 operativnih 
managerjev. Po elektronski pošti sem poslal 55 anketnih vprašalnikov in sicer vsem, ki 
trenutno po podatkih kadrovske službe na Slovenskih železnicah zasedajo to delovno 
mesto. V spremnem dopisu sem anketirance zaprosili, da na anketne vprašalnike 
odgovorijo do 25. 8. 2008. Do tega datuma sem prejel 32 izpolnjenih anket. Končno 



število opravljenih anket je torej 32 anketirancev iz različnih področji na železnici: PE 
Tovorni promet (TP), PE Potniški promet (PP), PE infrastruktura (INF), PE vodenje 
prometa (VP), tovorna vagonska dejavnost (TVD) ter strokovne službe (SS). 

Kljub temu da sem pravzaprav opravil cenzus operativnih managerjev, lahko 
omenjene anketirance obravnavam kot da imam priložnostni vzorec operativnega 
managementa za namišljeno širšo populacijo s podobnimi lastnosti, kar daje legitimnost 
uporabljenim statističnim testom. 
 

4.4 Zanesljivost, veljavnost in generalizacija raziskovalnega dela 
 

Kredibilnost raziskovanja je pojem, s katerim na splošno označujemo, kako zelo 
celoten postopek raziskovanja ustreza pojavu, ki ga raziskujemo in ciljem, ki smo si jih 
zastavili. Pod kredibilnostjo razumemo opis, zakaj smo izbrali nek postopek in zakaj je 
prav ta najprimernejši za obdelavo posameznih hipotez ali vprašanj. Kolegom 
raziskovalcem in drugim na ta način pokažemo, da poznamo različne možnosti obdelave 
nekega pojava, obenem pa jasno opišemo vzroke, ki so nas vodili k izbranemu postopku 
v našem raziskovalnem delu. 

Znanstveno raziskovanje od vsakodnevnega loči poseben postopek obravnave 
dogodka ali pojava. V postopku veljajo načela oziroma kriteriji kredibilnosti, ki jih je 
potrebno upoštevati v vsaki raziskavi. Veljavnost v kvalitativnem raziskovanju 
izražamo kot verodostojnost, prepričljivost, zaupanja vredno. To pomeni, da bralec 
verjame, da smo ga prepričali, da je raziskava potekala korektno. Kredibilnost, 
veljavnost, zanesljivost in posploševanje so kriteriji, ki jih upoštevamo že, ko 
načrtujemo raziskavo, se pravi od vsega začetka. 
 

4.5 Analitične metode in interpretacija 
 

Sama analiza in obdelava podatkov pomeni, da sem jih smiselno uredil (npr. v 
preglednice ali kategorije) in nato z različnimi statističnimi metodami obdelal. 

Cilj analize je čim bolj verodostojno in skrčeno prikazati značilnosti ter vzroke in 
posledice, ki jih posamezniki pripisujejo proučevanim procesom in pojavom. Pri tem 
sem uporabil metodo splošnega analitičnega postopka, ki sta ga razvila Miles in 
Huberman (1994) in ki jo je mogoče uporabiti pri vsaki metodologiji. Je sistematična in 
natančna. Postopek te metode je pripravljen tako, da se lahko sproti preverja kriterije 
kredibilnosti. Za postopek analize sem upošteval naslednje korake: 

- Pripravil, uredil in dopolnil sem vse zapiske zbranih vprašalnikov, opomb in 
podatkov. Posebej sem opisali razmišljanje in ideje, ki sem jih dobili ob 
zbiranju podatkov in njihovem urejanju. 
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- Zagotovili sem, da je vse zbrano gradivo pravilno označeno, da je pri podatkih 



iz vprašalnikov, opomb in dokumentov razvidno od koga so oziroma od kod, 
čas in okolje v katerem so spraševanja potekala, razlogi za zbiranje podatkov 
in njihova povezava z raziskavo. Zagotovil sem tudi anonimnost anketirancev. 

- S kodiranjem podatkov sem začel relativno zgodaj. Kode sem pripravili za 
vsako variablo, pojem ali temo, ki sem jo proučeval. 

- Ko sem podatke kodiral, sem jih po potrebi združil v skupine oziroma sem bil 
pozoren na ponavljajoče vzorce, ekstremne pojave, procese itd. 

- Po združevanju podatkov sem napisal povzetke združevanja. 
- Povzetke sem uporabili za primerjave s teorijo in cilji naše raziskave. 
Ta proces sem ponovil večkrat, dokler nisem bil zadovoljen oziroma dokler se mi 

splošni zaključki niso zdeli dovolj trdni, da podprejo teoretične predpostavke, ki so 
nastale še pred samo analizo podatkov ali med njo. 
 

4.6 Interpretacija ugotovitev 
 

V zaključku sem opisal najpomembnejše ugotovitve raziskave in na podlagi tega 
podal predloge za nadaljnje aktivnosti. Menim, da sem v zaključku raziskave in pri 
končni diskusiji dal odgovore na zastavljena vprašanja oziroma postavljene hipoteze. V 
tem delu sem poglobljeno analiziral in interpretiral podatke, ki sem jih pridobili med 
empirično raziskavo. V zaključku sem si tudi zadal, da odkrito in strokovno zrelo 
opišem razloge za pomanjkljivosti in omejitve, ter njihov vpliv na moje raziskovanje. 
Ugotovitve in diskusije raziskave veljajo za obravnavano raziskovano področje, ki pa 
jih ni možno generalizirati na druga področja. Kljub temu pa je možno iz priložnostnega 
anketiranega vzorca sklepati na namišljeno širšo populacijo s podobnimi lastnosti kot 
jih ima sam vzorec. 

Raziskava pomeni iztočnico za nadaljnje raziskave iz tega področja, ki bi jih 
izvajala kaka druga skupina v kasnejšem času in v drugih okoliščinah. 
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5 PREDVIDENE PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE V RAZISKAVI 
 

5.1 Predvidene predpostavke 
 

Kot je bilo že omenjeno, raziskava v mojem magistrskem delu izhaja iz teze, da je 
zaradi spremembe gospodarskih in socialnih razmer v Sloveniji prišlo do pomembnih 
sprememb pri organiziranju družb in njihovih statusnih oblik. Nova pravna pravila so 
posledično sprožila različne odzive tudi v železniški dejavnosti.  

Poleg omenjene glavne teze sem postavil še nekaj drugih spremljajočih tez, ki so 
bile podrobneje razložene v poglavju 4.1 in za katere predpostavljam, da jih bodo 
podatki potrdili. 

Predpostavljam tudi, da se anketirani operativni management, za katerega sem dobil 
izpolnjene anketne odgovore, obnaša podobno in ima podobne lastnosti kot tisti del 
menagementa, ki mi odgovorov ni poslal. 

Predpostavljam tudi, da so vsi anketirani odgovarjali po svoji vesti in da njihova 
subjektivna menja odražajo realni položaj srednjega managementa v Slovenskih 
železnicah. 

Med drugim tudi predpostavljam, da je anketirani vzorec operativnih managerjev 
reprezentativen za namišljeno širšo populacijo s podobnimi lastnostmi. 
 

5.2 Omejitve v raziskavi 
 

Vsebinske: operativni management, pravni položaj z vidika pristojnosti. 
 

Metodološke: velikost vzorca ne omogoča rabe zahtevnejših statističnih metod za 
analizo podatkov, e-anketiranje pa ne zagotavlja popolne anonimnosti anketirancev. 
Posploševanje izven dejavnosti ni možno. 
 

5.3 Zaključne omejitve ob predpostavkah in omejitvah 
 

V zaključku sem opisal najpomembnejše ugotovitve raziskave in podal predloge za 
nadaljnje aktivnosti. Menim, da sta zaključek raziskave in končna diskusija dala 
odgovore na zastavljena vprašanja. Upam, da bo vodstvo Slovenskih železnic omenjene 
predloge upoštevalo. 
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 
 

6.1 Splošno o empiričnem delu raziskave 
 

V empiričnem delu mojega magistrskega dela na podlagi podatkov pridobljenih z 
anketno raziskavo ugotavljam, kakšen je subjektiven odnos operativnih managerjev na 
Slovenskih železnicah do sprememb njihovih pristojnosti. 

Cilj omenjenega zbiranja podatkov je pridobiti mnenje tega kadra glede nekaterih 
aktualnih problemov pravnega položaja operativnih managerjev v železniški dejavnosti 
oziroma v Slovenskih železnicah. Vzorčni okvir oziroma populacijski okvir sem dobil s 
pomočjo kadrovske službe Slovenskih železnic. 

Kot je bilo omenjeno, sem opravil neke vrste cenzus, saj sem ankete poslal vsem 55 
zaposlenim, ki po podatkih kadrovske službe na Slovenskih železnicah, zasedajo 
delovna mesta operativnih managerjev. Do dogovorjenega datuma 25. 8. 2008 je bilo 
realiziranih 32 izpolnjenih anket in sicer so jih izpolnjevali zaposleni operativni 
managerji iz različnih področij železniške dejavnosti. Največ anket je prispelo iz 
poslovne enote Tovorni promet (13), nato iz poslovne enote Potniški promet (6), 
poslovne enote Infrastruktura (5) in poslovne enote Vleka (5), ter iz strokovnih oziroma 
štabnih služb (3). V nadaljevanju je najprej predstavljena struktura anketirancev glede 
na poslovne enote in druge neodvisne spremenljivke, kasneje pa tudi odgovori 
anketirancev na vsebinska vprašanja vezana na postavljene hipoteze. 

 
6.2 Socio-demografska struktura in druge lastnosti anketirancev 

 
6.2.1 Struktura glede na poslovne enote 
 

V spodnji tabeli je prikazana struktura veljavnih anket glede na poslovne enote. 
 

Graf 6.1  Struktura anketiranih glede na poslovne enote 
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Največ anket (13) je prispelo iz enote tovorni promet, kar predstavlja 40 % od vseh 
32 anketirancev. Najmanj anket (9 %) je iz štabnih služb. Ostale službe pa predstavljajo 
16 %-19 % velikosti vzorca. 

 
6.2.2 Zastopanost anketirancev po regijah 

 

Največ anketiranih je iz ljubljanskih služb in sekcij (10), kar je 31 %, nato iz 
mariborskih služb in sekcij (9), kar je 28 %, nato sledijo celjske in koprske službe in 
sekcije, oboje po 5 kar je 16 %, nato iz novomeških služb in sekcij po 2 kar je 6 %, in iz 
novogoriških služb in sekcij le 1 kar predstavlja 3 % od vseh 32 anketiranih. 
 

Graf 6.2 Struktura anketiranih po regijah 
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6.2.3 Spol anketirancev 
 

V anketi je bilo zajetih 78 odstotkov moških in 22 odstotkov žensk. Podatki kažejo, 
da funkcijo operativnega managementa opravlja večina moških oziroma kar 2,3 krat več 
moških kakor žensk. 
 

Graf 6.3 Struktura anketiranih glede na spol 
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6.2.4 Starostna struktura  anketirancev 
 

Glavnina anketiranih (53 %) je v starostnem intervalu 46–55 let. Nad 55 let je 25 % 
anketirancev in med 36–45 let je 22 % anketiranih. Nihče od anketirancev ni mlajši kot 
30 let. 

 
Graf 6.4 Struktura anketiranih glede na starost 
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6.2.5 Stopnja izobrazbe 
 

Nihče od operativnih managerjev na Slovenskih železnicah nima le srednje 
izobrazbe, višjo šolo imajo štirje kar predstavlja 13 %, visoko šolo ima skoraj 2/3 
oziroma 65 % anketiranih. Univerzitetno izobrazbo ima skoraj vsak peti oziroma 
natančneje 19 %. Magister znanosti je le eden, kar predstavlja 3 % od vseh 32 
anketiranih, in med anketiranimi operativnimi managerji ni nikogar z doktoratom 
znanosti.  

 
Graf 6.5 Struktura anketiranih glede na izobrazbo 
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6.2.6 Skupna delovna doba 
 

Na podlagi primerjave podatkov iz anket ugotavljam, da imajo vsi anketiranci, ki so 
operativni managerji na Slovenskih železnicah skupne delovne dobe v intervalu med 
10–40 let. Največ oziroma kar vsak drugi ima skupno delovno dobo v intervalu med 
20–29 let (50 %), v intervalu med 30–40 let skupne delovne dobe pa skoraj vsak tretji 
(31 %). Iz omenjenega lahko sklepam, da so na teh mestih relativno bolj izkušeni kadri, 
saj jih ima kar 81 % skupno delovno dobo nad 10 let. 

 
Graf 6.6 Struktura anketiranih glede na skupno delovno dobo 
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6.2.7 Staž v organizaciji 
 

Iz podatkov ankete je razvidno, da Slovenske železnice očitno na delovna mesta 
operativnih managerjev kadrujejo relativno starejši kader, ki izhaja iz železničarskih 
vrst. To predstavlja kader, ki ima na železnici 20–29 let delovne dobe kar pomeni 
starost nad 40–45 let in kader, ki ima nad 30 let delovne dobe na železnici, kar pomeni 
starost nekje med 50–55 let. Le slaba četrtina anketiranih (19 %) ima delovne dobe v 
zavodu 10–19 let. Zanimivo je, da so vsi razen enega zaposleni na Slovenskih 
železnicah od vsega začetka svoje delovne poti. Točna struktura glede na staž v 
organizaciji je razvidna iz spodnje tabele. 
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Graf 6.7 Struktura anketiranih glede na staž v organizaciji 
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6.2.8 Opravljanje sedanje funkcije 
 

Vsak drugi (50 %) v zadnjih petih letih ni zamenjal funkcije oziroma je na trenutni 
funkciji vsaj 5 let (50 % jih opravlja sedanjo funkcijo od 0–5 let). 28 % anketiranih 
opravlja trenutno funkcijo nekoliko dlje in sicer 6–10 let. Kadri, ki sedanjo funkcijo 
opravljajo že več kot 11–15 let predstavljajo 21 % anketiranih. To so predvsem kadri, ki 
so na železnici že več kot 30 let. Nihče od anketiranih ni opravljal iste funkcije oziroma 
svoje trenutne funkcije dlje kot 15 let. 

 
Graf 6.8 Struktura anketiranih glede na opravljanje sedanje funkcije 
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6.2.9 Smer izobrazbe 
 

Glede na smer izobrazbe bi se lahko reklo, da je velika večina (69 %)  anketiranih 
operativnih managerjev na železnici iz področja transporta in logistike, vsak četrti (25 
%) iz področja ekonomije in le 3 % iz področja prava ter enak odstotek iz drugega 
družboslovja.  
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Graf 6.9 Struktura anketiranih glede na smer izobrazbe 
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6.2.10 Znanje tujih jezikov 
 

V povprečju eden anketiranec aktivno obvlada 3 tuje jezike.16 69 % anketiranih 
aktivno obvlada angleški jezik, 91 % nemščino, 31 % odstotkov aktivno italijanščino, 
22 % francoščino in 32 % kak drug jezik (srbsko, hrvaško).  

Pasivno obvladuje angleški jezik 25 % anketiranih, 31 % nemški jezik, 28 % 
italijanski jezik in 19 % francoski jezik. 

 
Graf 6.10 Struktura anketiranih glede na aktivno znanje tujih jezikov (več možnih 
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16 Vprašanje je imelo več možnih odgovorov, zato je vsota deležev večja od 100 % oziroma 
znaša 313 %, kar pomeni, da je v povprečju eden anketiranec izbral 3,13 odgovore oziroma 
jezike. 



6.3 Glavni oziroma vsebinski del ankete 
 

Glavni del ankete se nanaša na več različnih področij dela managementa z vidika 
pravnega položaja operativnih managerjev na Slovenskih železnicah. Večinoma gre za 
zaprta vprašanja oziroma pet-stopenjske lestvice, ki se nanašajo na vsebine obravnave v 
glavnih hipotezah. Na omenjenih lestvicah ocena 1 pomeni, da se kandidat s postavljeno 
trditvijo v celoti ne strinja, ocena 5 pomeni, da se s trditvijo strinja v celoti, vmesne 
vrednosti pa prikazujejo različne stopnje strinjanja oz. ne strinjanja na omenjenemu 
kontinuumu. Na koncu mnenjske ankete so tudi štiri odprta vprašanja, ki sprašujejo 
anketirance po njihovem mnenju, slabostih, prednostih, izboljšavah in predlogih 
obravnavanega področja.  

V nadaljevanju sledijo podrobnejše analize omenjenega dela ankete, ki obravnava 
področje dela operativnih managerjev z vidika pravnega položaja operativnih 
managerjev. 

Najprej je predstavljena deskriptivna analiza, kjer so podrobneje interpretirana 
povprečja odgovorov vseh anketiranih operativnih managerjev na glavni del ankete. 

Sledi podrobnejša multivariatna analiza vseh omenjenih anketnih vprašanj zaprtega 
tipa in sicer gre za hierarhično razvrščanje v skupine z Wardovo metodo. To je 
ekploratorna analiza, ki izhaja »iz podatkov«, in namen te analize je ugotoviti 
značilnosti iz podatkov, ne glede na glavne hipoteze, tako da lahko bralec magistrskega 
dela dobi osnovno sliko oziroma (angl. »the big picture«) vsebinske povezanosti med 
podatki, pri čemer lahko ta metoda razkrije tudi povezave, ki so lahko na prvi pogled 
»skrite« oziroma jih na podlagi teorije nisem predvidel. Rezultat omenjenega 
razvrščanja sta v mojem primeru dve različni skupini operativnih managerjev, ki sta v 
nadaljevanju podrobneje analizirane s pomočjo enosmerne analize variance (angl. One 
Way Anova). 

Omenjeni deskriptivni analizi in hierarhičnemu razvrščanju sledi podrobnejša 
analiza anketnega vprašanja, ki se direktno nanaša na glavno hipotezo. Tu gre za 
subjektivno percepcijo anketiranih operativnih managerjev, ki so imeli možnost na pet-
stopenjski lestvici oceniti stopnjo (ne)strinjanja z glavno hipotezo. Pri tem sem uporabil 
Spermanov korelacijski koeficient, s čimer sem gledal povezanost oziroma korelacijo 
med tem anketnim vprašanjem in ostalimi anketnimi vprašanji zaprtega tipa. 
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V zadnjem delu sem na podlagi enosmernega t-testa preveril hipoteze, ki so bile 
podrobneje predstavljene v poglavju 4.1. Določena anketna vprašanja so bila tako 
postavljena, da se direktno ali posredno nanašajo na omenjene hipoteze. Z omenjenim t-
testom sem preveril ali je povprečna ocena pripadajočih trditev večja od srednje 
vrednosti 3 s čimer sem sprejel ali zavrnil omenjene hipoteze. Pri potrjevanju nekaterih 
hipotez sem si izjemoma pomagal tudi z odgovori anketirancev na odprta vprašanja, pri 
čemer sem podatke obdelal bolj kvalitativno oziroma pri tem nisem uporabljal 



statističnega sklepanja iz vzorca na populacijo, kot sem to naredil pri analizi vprašanj 
zaprtega tipa. 

 
6.3.1 Deskriptivna analiza lestvic 
 

V tem delu so podrobneje prikazana povprečja odgovorov in ostale deskriptivne 
statistike vseh anketiranih operativnih managerjev na glavni del ankete oziroma na 
vprašanja z lestvicami. 
 
 Tabela 6.1  Deskriptivna analiza lestvic 
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VPRAŠANJA 
(označeno glede na vprašalnik) 

 

N= 
 

min. & 
max. 

 

povpre-
čje 

 

std. 
odklon. 

koeficient 
asime- 

tričnosti 

 

koeficient 
sploščenost

i 
1. Primerno je, da službe in sekcije na SŽ vodijo v 
slopu poslovnih enot operativni managerji 

32 5 5 5,0 0,0 / / 

3. Nova organiziranost spreminja stare značilnosti 
notranjih razmerij, operativnim managerjem se 
izboljša pravni položaj, dobivajo večja pooblastila 
pri vodenju in odločanju. 

29 2 5 4,7 0,8 -2,5 5,8 

4. Pravni predpisi določajo ustrezne razloge za 
razrešitev iz delovnega mesta operativnega 
managerja 

31 2 5 4,0 0,5 -1,3 5,9 

6. Pri odločanju managerjev o ravnanju drugih 
oseb gre zlasti za poklicno delo in manj za 
poverjeno funkcijo. 

32 4 5 4,9 0,2 -3,8 13,2 

7. V kakšnem obsegu je vodenje drugih ljudi 
poklic in v kakšnem obsegu je funkcija, je 
odvisno zlasti od ravni odločanja. 

32 4 5 5,0 0,2 -5,7 32,0 

9. Pri svojem delu več kot pol delovnega časa 
porabim za opravljanje strokovnega dela 

32 2 5 3,1 1,0 0,4 -0,9 

10. Managersko delo me angažira tudi izven 
delovnega časa 

32 4 5 4,9 0,2 -3,8 13,2 

11. Pogodbo na temelju katere opravljam delo kot 
vodja službe oziroma vodja sekcije imam 
sklenjeno za nedoločen čas. 

32 1 5 4,5 1,3 -2,4 3,9 

13. Del plačila za opravljeno delo je vezano na 
opravljene naloge in rezultate 

32 5 5 5,0 0,0 / / 

14. Spremembe  gospodarskih in socialnih 
razmerij ter novi pravilnik o notranji 
organiziranosti na SŽ povzročajo na tem področju 
pomembne spremembe za vlobo operativnega 
managementa na SŽ 

32 2 5 3,1 1,0 0,4 -0,9 

16. Moja individualna pogodba o zaposlitvi je 
smiselno posebej prilagojena v skladu z 
zakonodajo (ZDR) in notranjimi predpisi 

32 5 5 5,0 0,0 / / 

17. Pravni predpisi dovolj jasno določajo v 
kakšnem obsegu lahko operativni managerji 
odrejajo delo. 
 

32 2 5 3,2 1,0 0,2 -1,0 



20. Ali menite, da je smiselno, da  operativni 
managerji zoper delavca ukrepajo represivno z 
vodenjem disciplinskega postopka in izrekanjem 
disciplinskih sankcij v primeru ne spoštovanja 
odredb in navodil 

31 3 5 4,9 0,4 -4,4 19,5 

23. Operativni management pogosto sodeluje s 
pravno službo na Slovenskih železnicah. 

32 2 5 3,6 1,5 -0,2 -2,1 

24. Kadrovska služba vzgledno sodeluje z 
operativnim managementom na Slovenskih 
železnicah 

32 3 5 4,7 0,6 -1,9 2,5 

25. Nančno računovodska služba daje ustrezno 
informacijsko podporo operativnem 
managementu na Slovenskih železnicah. 

32 2 5 4,8 0,6 -4,1 16,1 

26. Ali se permanentno seznanjate z novostmi 
zakonodaje s področja železniške dejavnosti 

32 2 5 4,8 0,6 -3,7 13,4 

27. Ali je zaradi spremembe gospodarskih in 
socialnih razmer v Sloveniji prišlo do pomembnih 
sprememb pri organiziranju družb in njihovih 
statusnih oblikah. Operativnim managerjem se 
izboljša pravni položaj, dobivajo večja pooblastila 
pri vodenju in odločanju; 

32 2 5 3,8 0,9 -0,4 -0,6 

2. Pravna pravila na SŽ, da se operativne 
managerje imenuje s pomočjo javnega razpisa so 
pravilna 

32 3 4 3,8 0,4 -1,2 -0,6 

8. V službah in sekcijah, ki jih vodijo, operativni 
managerji odločajo ti povsem samostojno 

32 2 4 3,0 0,8 0,0 -1,4 

21. Operativni managerji na SŽ ustrezno 
sodelujejo s subjekti, ki so dolžni skupaj z 
delodajalci zaposlenim osebam zagotavljati 
ustrezno stopnjo socialne varnosti. 

32 2 4 3,2 0,8 -0,4 -1,4 

12. Ali menite , da je sklepanje pogodbe za 
zaposlitev operativnih managerjev na SŽ za 
določen čas, primerno ? 

32 1 3 1,1 0,4 4,4 20,1 

15. S predpisi je primerno urejeno, da se za 
operativne managerje lahko delovni čas, in ostalo 
uredi individualno. 

32 1 3 1,1 0,4 4,4 20,1 

18. Operativni managerji lahko predlagajo 
drugače plače delavcev kot je to določeno v 
kolektivni pogodbi 

31 1 3 1,1 0,4 4,4 19,5 

22. Podpora operativnega managementa s strani 
uprave je zelo dobra. 

32 2 3 2,4 0,5 0,5 -1,8 

19. Operativni managerji na SŽ lahko po novih 
pravilih z delavcem drugače uredi delovni čas, 
nočno delo, odmore, dnevni in tedenski počitek 
kot je to določeno v Kolektivni pogodbi 

32 1 2 1,2 0,4 2,0 2,1 
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V tabeli 6.1 so trditve, ki so sicer oštevilčene kot v vprašalniku, sortirane glede na 
padajočo povprečno vrednost oziroma aritmetično sredino odgovorov anketirancev. 



Najvišje povprečne ocene so torej dobile trditve v zgornjem delu tabele, najnižje pa v 
spodnjem delu. 

Kjer je število veljavnih odgovorov (N=) manjše od 32, pomeni, da je bilo pri tem 
vprašanju nekaj anketirancev neopredeljenih ali pa so podali neveljavne odgovore. 
Stolpca »min« in »max« označujeta minimalne in maksimalne vrednosti vsakega 
vprašanja. Poleg stolpca s povprečjem je prikazan tudi stolpec s standardnim odklonom. 
Če je standarni odklon enak 0, pomeni, da so vsi anketiranci pri vprašanju odgovorili z 
enako oceno. Večji kot je standardni odklon, bolj se odogovori anketirancev pri tem 
vprašanju medsebojno razlikujejo oziroma večja je »razpršenost« odgovorov.  

Koeficienta asimetričnosti in simetričnosti lahko uporabim tudi kot neke vrste 
kazalce ali so podatki normalno porazdeljeni. Kot je iz tabele 1 razvidno, pri večini 
trditev porazdelitev ni normalna (po Gaussu) oziroma je bodisi preveč sploščena ali 
preveč asimetrična. Pri trditvah, kjer sta oba koeficienta v intervalu od -2 do 2, lahko 
rečemo, da je porazdelitev vsaj približno normalna. Slednje dejstvo je potrebno 
upoštevati pri nekaterih statističnih testih, na primer namesto analize Pearsonovih 
korelacijskih koeficientov je potrebno upoštevati neparametrične teste oziroma 
Spearmanove korelacije rangov in podobno. 

Podatki iz grafa 6.1 niso podrobneje interpretirani, ker podrobnejša interpretacija 
sledi pri segmentaciji anketirancev s pomočjo Wardove metode razvrščanja v skupine. 
 

6.3.2 Hierarhična segmentacija anketirancev 
 

V tem delu so podrobneje analizirana anketna vprašanja zaprtega tipa z metodo 
hierarhičnega razvrščanja v skupine. Gre za eksploratorno metodo, ki lahko odkrije 
vsebinske povezanosti med podatki, ki so lahko na prvi pogled »skrite« oziroma jih na 
podlagi teorije nisem predvidel. 

Omenjeno analizo sem izvedel s pomočjo statističnega programa SPSS, funkcija 
CLUSTER, pri čemer sem kot rečeno uporabil Wardovo metodo in ker podatke na 
lestvici od 1 do 5 lahko upoštevam, kot da so intervalnega tipa, sem tako na podlagi 
evklidske razdalje med anketiranci dobil dendrogram. Iz omenjenega dendrograma, ki je 
prikazan v grafu 6.11, je razvidno, da obstajata dve skupini anketirancev, ki sta si med 
seboj relativno različni, anketiranci znotraj skupin pa so si relativno homogeni. Lahko bi 
tudi govorili o treh skupinah, vendar je ena iz med skupin relativno majhna (N=3), zato 
sem se odločil za analizo dveh skupin.  
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Kateri dve skupini sem upošteval, sem na omenjeni sliki poudaril z oranžno črto. 
Številke na levem delu dendrograma označujejo številke anketirancev in na podlagi tega 
sem v SPSS bazi podatkov naredil novo spremenljivko, s pomočjo katere je razvidno 
kateri anketiranec pripada kateremu segmentu. 



Prva iz med omenjenih skupin oziroma »zgornja skupina« vsebuje 14 anketirancev, 
druga oziroma »spodnja skupina« pa 12 anketirancev, kar 6 anketirancev pa metoda ni 
razvrstila oziroma so bili izločeni iz analize zaradi manjkajočih podatkov. 

 
Graf 6.11 Dendrogram hierarhičnega razvrščanja z Wardovo metodo (evklidske razdalje) 

 
 

 
 

Iz zgornjega dendrograma je razvidno koliko različnih skupin anketirancev sem na 
podlagi hierarhičnega razvčanja dobil oziroma koliko skupin je optimalno upoštevati. 
Slednji graf pa nič ne govori o samih lastnostih skupin. Bolj podroben opis skupin pa je 
razviden iz grafa 6.12. 
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V grafu 6.12 so prikazane povprečne vrednosti trditev za vsako izmed skupin 
posebej ter povprečne vrednosti za obe skupini skupaj (siva črta). Povprečje prve 
skupine je prikazano z modrim znakom »karo«, povprečje druge skupine pa z vijoličnim 
kvadratom. Pri trditvah, kjer sta obe oznaki – tako »karo« kot »kvadrat« – relativno 
blizu, med skupinama ni večjih razlik. Pri trdivah, kjer sta si oznaki oddaljeni, kar je 
označeno s črtkatsto črto, pa so med skupinami razlike. 



Kot je iz grafa 6.12 razvidno, imajo pripadniki skupine 1 pri znatnem številu trditev 
višje vrednosti kot pripadniki skupine 2. Izjema je le trditev 9, ki se glasi »Pri svojem 
delu več kot pol delovnega časa porabim za opravljanje strokovnega dela«. Zaradi 
slednjega sem skupino 2 poimenoval strokovnjaki, saj gre pri tej skupini za 
strokovnjake, vsaj po njihovi samooceni, saj so pri omenjenem vprašanju 9 imeli 
relativno višje povprečje kot druga skupina. 
 

Graf 6.12 Povprečne vrednosti trditev za vsakega izmed segmentov ter za oba segmenta 
skupaj 
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Ali je med skupinami pri 9. vprašanju razlika v povprečju statistično značilna, sem 

preveril tudi z enosmerno analizo variance (One Way Anova), katere rezultati so 
prikazani v tabeli 6.2. 
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Tabela 6.2 Analiza variance vprašanja V9 (samoocena strokovnjaka) glede na pripadnost 
skupini 

 
 

v9 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,297 1 3,297 3,387 0,07 

Within Groups 23,357 24 0,973   

Total 26,654 25    

Na podlagi analize variance lahko ugotovim, da razlika sicer ni statistično značilna, 
saj znaša statistična značilnost statistike F 0,07. Glede na to, da je omenjena vrednost 
zelo blizu mejni vrednosti 0,05, lahko z relativno veliko verjetnostjo (93 %) sklepam iz 
vzorca na populacijo, da se v skupini 2 v povprečju bolj (samo) ocenjujejo za 
strokovnjake kot so se (samo)ocenili pripadniki skupine 1.  

Če povzamem hierarhično razvrščanje v skupine iz grafa 6.12, lahko ugotovim 
naslednje: 

a) Glede na hierarhično razvrščanje lahko ugotovim, da obstajata dve glavni 
skupini operativnih managerjev in sicer, eni so v večji meri managerji-
strokovnjaki, drugi pa ostali operativni managerji. 

b) Managerji-strokovnjaki imajo v primerjavi z drugo skupino managerjev nižje 
povprečne vrednosti pri naslednjih trdivah (torej se managerji-strokovnjaki s 
sledečimi trditvami v povprečju manj strinjajo): 
- V3: Nova organizacija spreminja stare značilnosti notranjih razmerij… 
- V11: Pogodbo imam sklenjeno za nedoločen čas… 
- V23: Pogosto sodelujemo s pravno službo… 
- V17: Predpisi dovolj jasno določajo v kakšnem obsegu lahko operativni 

managerji odrejajo delo. 
- V21: Operativni managerji na SŽ ustrezno sodelujejo s subjekti, ki so 

dolžni skupaj z delodajalci zaposlenim osebam zagotavljati ustrezno 
stopnjo socialne varnosti. 

- V14: Spremembe gospodarskih in socialnih razmerij ter novi pravilnik o 
notranji organiziranosti na SŽ povzročajo na tem področju 
pomembne spremembe za vlogo operativnega managementa na SŽ 

Glede ostalih vprašanj imajo managerji strokovnjaki in ostali managerji relativno 
podobna stališča oziroma med skupinama ni večjih razlik v povprečjih pri odgovarjanju 
na ostala vprašanja. 

Za omenjena vprašanja, kjer so razlike med skupinama, torej za vprašanja V3, V11, 
V23, V17, V21 in V14, je v nadaljevanju narejena tudi analiza variance, katere cilj je 
ugotoviti, ali so te razlike tudi statistično značilne. 
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Tabela 6.3 Analiza variance za izbrana vprašanje glede na pripadnost skupini 

  
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,635 1 3,635 7,121 0,013 
Within Groups 12,250 24 0,510   v3 

Total 15,885 25    
Between Groups 6,462 1 6,462 4,308 0,049 
Within Groups 36,000 24 1,500   v11 

Total 42,462 25    
Between Groups 45,949 1 45,949 127,243 0,000 
Within Groups 8,667 24 0,361   v23 

Total 54,615 25    
Between Groups 6,158 1 6,158 9,306 0,006 
Within Groups 15,881 24 0,662   v17 

Total 22,038 25    
Between Groups 2,199 1 2,199 4,250 0,050 
Within Groups 12,417 24 0,517   v21 

Total 14,615 25    
Between Groups 4,360 1 4,360 4,827 0,038 
Within Groups 21,679 24 0,903   v14 

Total 26,038 25    
 

Kot je iz tabele 6.3 razvidno, je pri vseh omenjenih vprašanjih statistična značilnost 
(sig.) statistike F manjša ali enaka mejni vrednosti 0,05, tako da so pri vseh vprašanjih 
analiziranih v tej tabeli povprečja med skupinama statistično značilna. 

 
6.3.3 Samo-opredelitev anketirancev glede na glavno hipotezo 

 

Eno izmed anketnih vprašanj se je nanašalo na glavno hipotezo oziroma je 
nagovarjalo anketirane operativne managerje, da se glede tega opredelijo. Gre za 
vprašanje V27, ki je imelo naslednjo formulacijo: 

Ali se strinjate z mojo tezo v magistrskem delu da, je zaradi spremembe 
gospodarskih in socialnih razmer v Sloveniji prišlo do pomembnih sprememb pri 
organiziranju družb in njihovih statusnih oblik. Nova pravna pravila (kot so novi ZGD, 
novi ZDR in predvsem novi Pravilnik o notranji organiziranosti na Slovenskih 
železnicah), so posledično sprožila različne odzive tudi v železniški dejavnosti. Z novo 
organiziranostjo na Slovenskih železnicah se spreminja značilnost notranjih razmerij. 
Operativnim managerjem se izboljša pravni položaj, dobivajo večja pooblastila pri 
vodenju in odločanju, 

V tabeli 6.1 iz poglavja 6.3.1 je razvidno, da je so anketiranci v povprečju na to 
vprašanje odgovorili z oceno 3,8.  

Iz grafa 6.12 iz poglavja 6.3.2 pa je razvidno, da med managerji strokovnjaki in 
ostalimi operativnimi managerji ni večjih razlik v povprečju oziroma pri obeh skupinah 
je povprečje zelo blizu vrednosti 3,8. 
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Glede na to, da so vsi anketiranci pri tem vprašanju imeli možnost ocene med 1 in 5 
in da so ocenili z oceno 3,8, je to relativno dober rezultat, saj je bolj »nagnjen« k višji 
oceni, če upoštevamo da je sredina lestvice 3. 



Ali je med 3 in 3,8 razlika statistično značilna, lahko preverim tudi z enosmernim t-
testom, katerega rezultati so predstavljeni v naslednji tabeli. 
 

Tabela 6.4 Enosmerni t-test povprečja glavnega testnega vprašanja V27 v primerjavi s 
srednjo vrednostjo 3 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

      Lower Upper 

v27 4,936 31 0,000 0,81250 0,4768 1,1482 

 
Kot je iz zgornje tabele razvidno, je statistična značilnost omenjenega t-testa (sig.) 

enaka 0. Ker je omenjena statistična značilnost manjša ali enaka mejni vrednosti 0,05, 
lahko rečem, da je razlika med srednjo vrednostjo 3 in izmerjeno vrednostjo 3,8 
statistično značilna. Z drugimi besedami lahko rečem, da so anketirani operativni 
managerji v povprečju naklonjeni k potrditvi glavne hipoteze. To lahko iz vzorca 
sklepam na populacijo, saj se je opravljeni enosmerni t-test izkazal kot statistično 
značilen. 

Ker pa bi rad ugotovil, v kolikšni meri je omenjeno vprašanje V27, ki se nanaša na 
glavno hipotezo, vezano tudi na druga vprašanja (lestvice), sem izračunal korelacije. 
Kot je bilo pri deskriptivni analizi ugotovljeno, podatki niso normalno porazdeljeni, 
zato sem izračunal Spearmanove korelacije rangov, ki so podrobneje predstavljene v 
nadaljevanju. Če je korelcijski koeficient večji od 0,3 ali manjši od -0,3, lahko torej 
govorimo o povezanosti med vprašanjem V27 in vprašanjem iz vrstice, kjer je 
korelacijski koeficient znotraj ravnokar opisanega intervala. 
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Tabela 6.5 Korelacije med glavnih vprašanjem V27 ter ostalimi anketnimi vprašanji 
(spremenljivkami) 

 
 

(neparametrični test - spermanovi korelacijski koeficienti ) korelacije z 
v27 

1. Primerno je, da službe in sekcije na SŽ vodijo v slopu poslovnih enot operativni managerji. 0,00 
2. Pravna pravila na SŽ, da se operativne managerje imenuje s pomočjo javnega razpisa so 

pravilna. 
0,074 

3. Nova organiziranost spreminja stare značilnosti notranjih razmerij, operativnim managerjem 
se izboljša pravni položaj, dobivajo večja pooblastila pri vodenju in odločanju. 

-0,486(**) 

4. Pravni predpisi določajo ustrezne razloge za razrešitev iz delovnega mesta operativnega 
managerja. 

-0,053 

6. Pri odločanju managerjev o ravnanju drugih oseb gre zlasti za poklicno delo in manj za 
poverjeno funkcijo. 

-0,353(*) 

7. V kakšnem obsegu je vodenje drugih ljudi poklic in v kakšnem obsegu je funkcija, je 
odvisno zlasti od ravni odločanja. 

0,184 

8. V službah in sekcijah, ki jih vodijo, operativni managerji odločajo ti povsem samostojno. 0,144 
9. Pri svojem delu več kot pol delovnega časa porabim za opravljanje strokovnega dela. 0,069 
10. Managersko delo me angažira tudi izven delovnega časa. 0,427(*) 
11. Pogodbo na temelju katere opravljam delo kot vodja službe oziroma vodja sekcije imam 

sklenjeno za nedoločen čas. 
-0,005 

12. Ali menite, da je sklepanje pogodbe za zaposlitev operativnih managerjev na SŽ za določen 
čas, primerno?  

0,194 

13. Del plačila za opravljeno delo je vezano na opravljene naloge in rezultate - 
14. Spremembe gospodarskih in socialnih razmerij ter novi pravilnik o notranji organiziranosti 

na SŽ povzročajo na tem področju pomembne spremembe za vlobo operativnega 
managementa na SŽ. 

-0,015 

15. S predpisi je primerno urejeno, da se za operativne managerje lahko delovni čas, in ostalo 
uredi individualno. 

0,044 

16. Moja individualna pogodba o zaposlitvi je smiselno posebej prilagojena v skladu z 
zakonodajo (ZDR) in notranjimi predpisi. 

- 

17. Ali predpisi dovolj jasno določajo, v kakšnem obsegu lahko operativni managerji odrejajo 
delo? 

0,163 

18. Operativni managerji lahko predlagajo drugače plače delavcev kot je to določeno v 
kolektivni pogodbi. 

0,354 

19. Operativni managerji na SŽ lahko po novih pravilih z delavcem drugače uredi delovni čas, 
nočno delo, odmore, dnevni in tedenski počitek kot je to določeno v Kolektivni pogodbi. 

0,28 

20. Ali menite, da je smiselno, da operativni managerji zoper delavca ukrepajo represivno z 
vodenjem disciplinskega postopka in izrekanjem disciplinskih sankcij v primeru ne 
spoštovanja odredb in navodil? 

-0,354 

21. Operativni managerji na SŽ ustrezno sodelujejo s subjekti, ki so dolžni skupaj z delodajalci 
zaposlenim osebam zagotavljati ustrezno stopnjo socialne varnosti. 

0,186 

22. Podpora operativnega managementa s strani uprave je zelo dobra. 0,092 
23. Operativni management pogosto sodeluje s pravno službo na Slovenskih železnicah. 0,156 
24. Kadrovska služba vzgledno sodeluje z operativnim managementom na Slovenskih 
železnicah 

-0,11 

25. Finančno-računovodska služba daje ustrezno informacijsko podporo operativnem 
managementu na Slovenskih železnicah. 

-0,204 

26. Ali se permanentno seznanjate z novostmi zakonodaje s področja železniške dejavnosti -0,063 
 
Opomba k tabeli: Oznaka (*) ali (**) označuje, da je korelacija statistično značilna (sig.<=0,05). 

Oznaka (.) pa označuje, da korelacije ni bilo možno izračunati, ker je vprašanje konstanta. 
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Iz tabele 6.5 je razvidno, da vprašanje V27, ki se nanaša na glavno hipotezo, premo 
sorazmerno korelira z vprašanjema V10 in V18. 

To z drugimi besedami pomeni, da so hipotezo v večji meri potrdili tisti, ki jih delo 
angažira tudi zunaj delovnega časa operativnega managerja (V10). Ker je slednja 
korelacija (0,427) tudi statistično značilna, lahko torej to sklepam tudi iz vzorca na 
populacijo. Poleg tega so glavno hipotezo V27 potrdili tisti operativni managerji, ki se 
zavedajo, da lahko za delavce predlagajo drugačno plačo, kot je tista v kolektivni 
pogodbi (V18). Slednja korelacija sicer obstaja (0,354), vendar ni statistično značilna. 
To z drugimi besedami pomeni, da velja le za vzorec in glede populacije pri tem 
vprašanju ne moremo ničesar sklepati z gotovostjo. 

Kot je bilo omenjeno, obstajata tudi dve negativni oziroma obratno-sorazmerni 
korelaciji z vprašanjem V27, ki se nanaša na glavno hipotezo. Da bi korelaciji lažje 
interpretiral oziroma jih interpretiral kot premo-sorazmerni in ne kot obratno-
sorazmerni, sem pri interpretaciji, ki sledi, »obrnil« pomen trditev V3 in V6. 

V večji meri so torej potrdili glavno hipotezo V27 tisti managerji, ki se ne zavedajo 
organizacijskih sprememb opisanih pri vprašanju V3. To lahko sklepam tudi na 
populacijo, saj je korelacija statistično značilna (**). 

Na podlagi korelacije z vprašanjem V6 pa lahko ugotovim, da so v večji meri 
potrdili glavno hipotezo iz vprašanja V27 tisti anketiranci, ki menijo, da gre pri 
odločanju managerjev bolj za poverjeno funkcijo in ne toliko za poklic. Ker je ta 
korelacija statistično značilna, lahko sklepam, da to velja tudi za širšo populacijo in ne 
le za anketirani vzorec managerjev.  

 
6.3.4 Testiranje ostalih hipotez s pomočjo enosmernega t-testa 
 

V tem delu na podlagi enosmernega t-testa preverjam ostale hipoteze, ki so bile 
podrobneje predstavljene v poglavju 4.1. Določena anketna vprašanja so bila tako 
postavljena, da se direktno ali posredno nanašajo na omenjene hipoteze. Z omenjenim t-
testom sem v tem poglavju preveril, ali je povprečna ocena pripadajočih trditev večja od 
3, s čimer sem sprejel ali zavrnil omenjene hipoteze.  

 
Hipoteza H2 iz poglavja 4.1. se glasi: Z novo zasnovo organiziranosti se znotraj 

Slovenskih železnic spreminja značilnost notranjih razmerij. Operativnim managerjem 
so se zgodile pomembne spremembe oziroma se je spremenila njihova vloga. 
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Eno izmed anketnih vprašanj, točneje V14, se posredno nanaša na vsebino 
omenjeno v tej hipotezi. Vprašanje se točneje glasi: Spremembe gospodarskih in 
socialnih razmerij ter novi pravilnik o notranji organiziranosti na SŽ povzročajo na tem 
področju pomembne spremembe za vlogo operativnega managementa na SŽ. 



Anketiranci so na lestvici od 1 do 5 ocenjevali strinjanje s tem. Ker je na omenjeni 
lestvici 3 ravno srednja ocena, me zanima, če so imeli anketiranci pri tem vprašanju 
večje povprečje od 3. V tabeli 6.1 (poglavje 6.3.1), kjer je bila prikazana deskriptivna 
statistika, je razvidno, da je povprečna ocena pri tem vprašanju 3.1. V nadaljevanju 
želim z enosmernim t-testom preveriti ali je 3,1 statistično značilno višje povprečje od 
3,0, kar je sredina omenjene lestvice od 1 do 5. 

 
Tabela 6.6 Enosmerni t-test povprečja vprašanja V14 v primerjavi s srednjo  
 vrednostjo 3 

 Test Value = 3 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

     Lower Upper 

v14 0,533 31 0,598 0,09375 -0,2651 0,4526 

 
Iz tabele 6.6 je razvidno, da je dvostranska statistična značilnost predstavljenega t-

testa 0,598. Ker mene zanima pogoj 3,1 > 3,0 je potrebno opraviti enosmerni test, torej 
omenjeno statistično značilnost moram deliti z 2 s čimer sem dobil statistično značilnost 
0,299. Slednja statistična značilnost je veliko večja od mejne vrednosti 0,05, zato te 
hipoteze ne morem z gotovostjo potrditi.  

V vzorcu sem sicer dobil, da je povprečje pri odgovoru na vprašanje 3,1, vendar ker 
to ni statistično značilno večje od 3,0, ne morem z gotovostjo reči, da to velja tudi za 
populacijo oziroma, da so tudi v populaciji mnenja, da spremembe gospodarskih in 
socialnih razmerij ter novi pravilnik o notranji organiziranosti na SŽ povzročajo na tem 
področju pomembne spremembe za vlogo operativnega managementa na SŽ. 

 
Hipoteza H3 iz poglavja 4.1. se glasi: Zaradi spremenjenih značilnosti notranjih 

razmerij v novih statusnih oblikah slovenskih železnic, ki opravljajo svojo dejavnost na 
področju transporta v Republiki Sloveniji, se je pravni položaj operativnih  managerjev 
spremenil.  

Vprašanje V3 se posredno nanaša na vsebino omenjeno v tej hipotezi, pri čemer se 
točna formulacija vprašanja glasi: Nova organiziranost spreminja  stare značilnosti 
notranjih razmerij, operativnim managerjem se izboljša pravni položaj, dobivajo večja 
pooblastila pri vodenju in odločanju. 

Tudi pri tem vprašanja je ocena 3 ravno srednja ocena, zato me zanima, če so imeli 
anketiranci pri tem vprašanju večje povprečje od 3. V tabeli 6.1 (poglavje 6.3.1), kjer je 
bila prikazana deskriptivna statistika, je razvidno, da je povprečna ocena pri tem 
vprašanju kar 4,7. V nadaljevanju želim z enosmernim t-testom preveriti ali je omenjeno 
povprečje 4,7 statistično značilno višje povprečje od 3,0. 
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Tabela 6.7 Enosmerni t-test povprečja vprašanja V3 v primerjavi s srednjo vrednostjo 3 

 
Test Value = 3 

  
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

  
    Lower Upper 

v3 11,960 28 0,000 1,68966 1,4003 1,9790 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je statistična značilnost predstavljenega t-testa 

0,000. Omenjena statistična značilnost je manjša od mejne vrednosti 0,05, zato lahko 
hipotezo H3 potrdim. To z drugimi besedami pomeni, da lahko na podlagi anketirancev 
iz vzorca sklepam tudi na širšo populacijo, da se je operativnim managerjem izboljšal 
pravni položaj in da dobivajo večja pooblastila pri vodenju in odločanju. 

 
Hipoteza H4 iz poglavja 4.1. se glasi: Operativni managerji  slovenskih železnic so 

pooblaščeni, da odločajo o ravnanju drugih oseb. 
Gre sicer za zelo splošno zastavljeno hipotezo, ki pa sem jo posredno testiral z 

nekaj bolj specifičnimi anketnimi vprašanji, s katerim je možno izmeriti določene vidike 
hipoteze H4. Pri tem gre za naslednja anketna vprašanja: 

V17: Predpisi dovolj jasno določajo v kakšnem obsegu lahko operativni managerji 
odrejajo delo. 

V18: Operativni managerji lahko predlagajo drugače plače delavcev kot je to 
določeno v kolektivni pogodbi. 

V19: Operativni managerji na SŽ lahko po novih pravilih z delavcem drugače 
uredi delovni čas, nočno delo, odmore, dnevni in tedenski počitek  kot je to 
določeno v kolektivni pogodbi. 

Tudi pri testiranju hipoteze H4 me je zanimalo, če so imeli anketiranci pri katerem 
iz med omenjenih vprašanj povprečje večje od 3, kar sem v nadaljevanju testiral z 
enosmernim t-testom za vsako iz med vprašanj, podobno, kot sem to že naredil pri 
prejšnjih hipotezah. 

V tabeli 6.1 (poglavje 6.3.1), kjer je bila prikazana deskriptivna statistika, je 
razvidno, da je povprečna ocena pri vprašanju V17 enaka 3,2, pri vprašanju je V18 je 
povprečje 1,1 in pri vprašanju V19 je povprečje 1,2. 
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Že na prvi pogled je povprečje pri vprašanju V17 zelo blizu srednji vrednosti 3, 
medtem ko imata vprašanji V18 in V19 precej nižje povprečje od 3. Vprašanje V17 se 
nanaša na jasnost predpisov oziroma, da le-ti jasno določajo pooblastila operativnih 
managerjev glede določanja dela podrejenim. To je torej en vidik »pooblastil« 
operativnih managerjev iz hipoteze H4. Vprašanji V18 in V19 pa se nanašajo na bolj 
konkreten vidik »pooblastil«, ki naj bi jih operativni managerji imeli glede določenih 
vidikov dela, ki so opredeljeni tudi v kolektivni pogodbi. Kot rečeno je že na prvi 



pogled razvidno, da so operativni managerji bolj nagnjeni k temu, da ima kolektivna 
pogodba »prednost«, oziroma da niso pooblaščeni da urejajo delo drugače, kot je to 
zapisano v kolektivni pogodbi. 

Omenjeni sklep sicer velja za vzorec anketiranih in s pomočjo enosmernega t-testa 
je možno preveriti, ali je ravnokar predstavljene sklepe v zvezi s povprečji V17, V18 in 
V19 možno posplošiti tudi na populacijo. 
 

Tabela 6.8 Enosmerni t-test povprečja vprašanja V17, V18 in V19 v primerjavi s srednjo 
vrednostjo 3 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

          Lower Upper 

v17 1,269 31 0,214 0,21875 -0,1328 0,5703 

v18 -26,745 30 0,000 -1,90323 -2,0486 -1,7579 

v19 -28,273 31 0,000 -1,84375 -1,9768 -1,7107 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da sta povprečji V18 in V19 statistično značilno nižji 

od 3, medtem ko povprečje V17 ni statistično značilno višje od 3, kar je razvidno iz 
statistične značilnosti t-testa, ki je v primeru V18 in V19 enaka 0,00, medtem ko je pri 
V17 večja ali enaka mejni vrednosti 0,05. 

Če povzamem, bi lahko rekel, da sem sicer v vzorcu zasledil, da so anketirani 
operativni managerji relativno naklonjeni tezi (povprečje 3,2), da predpisi dovolj jasno 
določajo v kakšnem obsegu lahko operativni managerji odrejajo delo. Omenjena razlika 
med 3,2 in srednjo vrednostjo 3 pa ni tako velika, da bi lahko z gotovostjo to sklepali 
tudi za populacijo, tako da s tega vidika hipoteze H4 ne moremo potrditi. 

Če pa upoštevam še vprašanji V18 in V19, ki se nanašata na kolektivno pogodbo, 
pa lahko z gotovostjo sklepam iz vzorca na populacijo, da operativni managerji menijo, 
da niso pooblaščeni da urejajo delo delavcev drugače, kot je to zapisano v kolektivni 
pogodbi. 

Hipoteze H14 torej ne morem z gotovostjo potrditi, vsaj v delu, ki se nanaša na 
»jasnost« predpisov glede urejanja dela podrejenih. Z gotovostjo pa lahko hipotezo H14 
zavrnem vsaj v tistem delu, ki se nanaša na kolektivno pogodbo, saj so operativni 
managerji mnenja, da ima le-ta prednosti pred njihovimi pooblastili (torej s tega vidika 
NISO pooblaščeni, da odločajo o ravnanju drugih oseb). 
 

Hipoteza H5 iz poglavja 4.1. se glasi: Pri odločanju operativnih managerjev o 
ravnanju drugih oseb gre bolj za poklicno delo in ne toliko za podeljeno funkcijo. 

To hipotezo sem operacionaliziral z naslednjima vprašanjema: 
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V6.  Pri odločanju managerjev o ravnanju drugih oseb gre zlasti za poklicno delo 
in manj za poverjeno funkcijo. 



V7.  V kakšnem obsegu je vodenje drugih ljudi poklic in v kakšnem obsegu je 
funkcija, je odvisno zlasti od ravni odločanja. 

Vprašanje V6 je torej direktno povezano s hipotezo H5, iz vprašanje V7 pa je 
možno razbrati, kako operativni managerji na splošno razumejo funkcijo vodenja glede 
na različne ravni odločanja. Glede na to, da so anketiranci tudi tukaj ocenjevali s 5 
stopenjsko lestvico in da je srednja ocena 3, bom tudi v tem primeru s t-testom 
preverjal, ali so povprečja pri teh vprašanjih večja od 3. In sicer je iz tabele 1 (poglavje 
7.3.1), razvidno, da je povprečje V6 enako 4,9 in V7 kar 5,0. Obe povprečji sta sicer 
precej višji od srednje ocene 3, torej se anketiranci z obema vprašanjema relativno 
strinjajo. Kljub temu pa bom preveril, ali sta omenjeni povprečji tudi statistično 
značilno večji od 3. 

 
Tabela 6.9 Enosmerni t-test povprečja vprašanja V6 in V7 v primerjavi s srednjo 

vrednostjo 3 
  Test Value = 3 

  
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

      Lower Upper 

v6 44,565 31 0,000 1,93750 1,8488 2,0262 

v7 63,000 31 0,000 1,96875 1,9050 2,0325 

 
Statistična značilnost t-testa je tako pri V6 kot pri V7 manjša od kritične vrednosti 

0,05, tako da lahko hipotezo H5 z gotovostjo potrdim. Pri odločanju operativnih 
managerjev o ravnanju drugih oseb gre torej bolj za poklicno delo. 
 

Hipoteza H6 iz poglavja 4.1. se glasi: Opravljanje funkcije operativnih managerjev 
na Slovenskih železnicah je primerno urejati s posebno pogodbo o zaposlitvi. 

Omenjena hipoteza je sicer zelo splošna, v sami nalogi pa sem operacionaliziral 
predvsem tri vidike in sicer z naslednjimi anketnimi vprašanji: 

V11: Pogodbo, na temelju katere opravljam delo kot vodja službe oziroma vodja 
sekcije,  imam sklenjeno za  nedoločen čas. 

V12: Ali menite, da je sklepanje pogodbe za zaposlitev operativnih managerjev na 
SŽ za določen čas, primerno? 

V16: S  predpisi je primerno urejeno, da se za operativne managerje lahko delovni 
čas  in ostalo  uredi  individualno. 

Stališča operativnih managerjev do vprašanj V11, V12 in V16 so zelo jasna, saj je 
povprečje pri V11 relativno visoko in iz tabele 6.1 (poglavje 6.3.1) je razvidno, da znaša 
4,5. Pri povprečju V12 je ravno obratno, je zelo nizko in znaša 1,1. Povprečje V16 pa je 
spet relativno visoko in znaša kar 5,0, če kot izhodišče upoštevam srednjo oceno 3. 
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Če povzamem, bi lahko rekel, da imajo operativni managerji pogodbe za nedoločen 
čas in so na splošno zelo proti pogodbam za določen čas. Zelo se strinjajo tudi s tem, da 
se izbrana poglavja v zvezi z delom ureja s (posebnimi) individualnimi pogodbami. 

Že na prvi pogled so odstopanja vprašanj V11, V12 in V16 od srednje vrednost 3 
relativno velika, ne glede ali so v pozitivno ali negativno smer. Da pa bi to še potrdil, 
sem opravil tudi tokrat t-teste s pomočjo katerih je možno sklepati iz vzorca na 
populacijo, saj so v spodnji tabeli povsod statistične značilnosti manjše od mejne 
vrednosti 0,05, razen v primeru V16, ki je konstanta, saj so vsi anketiranci ocenili to 
vprašanje z najvišjo oceno in je izračunavanje t-testa pri tem vprašanju brezpredmetno. 

 
Tabela 6.10 Enosmerni t-test povprečja vprašanja V11, V12 in V16 v primerjavi s srednjo 

vrednostjo 3 

  Test Value = 3 

  
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Lower Upper 

v11 6,313 31 0,000 1,50000 1,0154 1,9846 

v12 -27,639 31 0,000 -1,90625 -2,0469 -1,7656 

v16 / / / / / / 

 
Na podlagi opravljenih testov iz vprašanj V11, V12 in V16, bi lahko potrdil 

hipotezo H6, ki govori o tem, da je opravljanje funkcije operativnih managerjev na 
Slovenskih železnicah primerno urejati s posebno pogodbo o zaposlitvi. 

Pri tem pa je potrebno dodati še en dodaten pogoj in sicer lahko hipotezo potrdim 
pod pogojem, da je govora o pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas. 

 
Hipoteza H7 iz poglavja 4.1. se glasi: Operativni  managerji  na Slovenskih 

železnicah se pri vodenju in upravljanju odločajo povsem samostojno.  
Slednja hipoteza je bila operacionalizirana z anketnim vprašanjem V8, ki se je 

glasilo: V službah in sekcijah, ki jih vodijo, operativni managerji odločajo povsem 
samostojno. 

Povprečje pri tem vprašanju je točno 3,0 torej je enako srednji vrednosti in je 
brezpredmetno v zvezi s tem opravljati kak statistični test, saj lahko že na podlagi 
povprečja zavrnem to hipotezo. 

 
Hipoteza H8 iz poglavja 4.1. se glasi: Pravna pravila  na SŽ, da se  operativne 

managerje imenuje  s pomočjo javnega razpisa,  so pravilna. Slednja hipoteza je bila 
operacionalizirana z anketnim vprašanjem V2, ki je imelo enako formulacijo kot sama 
teza. 
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Iz tabele 6.1 (poglavje 6.3.1), je razvidno, da je povprečje V2 enako 3,8 in s 



pomočjo t-testa bom tudi tokrat preveril, ali je to statistično značilno višje od srednje 
ocene 3,0. 
 

Tabela 6.11  Enosmerni t-test povprečja vprašanja V2 v primerjavi s srednjo vrednostjo 3 

  Test Value = 3 

  
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

      Lower Upper 

v2 9,644 31 0,000 0,75000 0,5914 0,9086 

 
Izkazalo se je, da je razlika statistično značilna oziroma je statistična značilnost t-

testa manjša od kritične vrednosti 0,05, tako da lahko hipotezo H8 potrdim. 
 

Hipoteza H9 iz poglavja 4.1. se glasi: Operativni management na Slovenskih 
železnicah ocenjuje, da so s pravnimi pravili primerno urejene morebitne razrešitve iz 
delovnega mesta ter razlogi zanje. 

Slednja hipoteza je operacionalizirana z vprašanjem V4, ki se glasi: Pravni predpisi  
določajo ustrezne razloge za razrešitev iz delovnega mesta operativnega managerja. 

Povprečje vprašanja V4 je 4,0, kar je bilo med drugim razvidno tudi iz tabele 1 iz 
poglavja 7.3.1. Ali je omenjeno povprečje statistično značilno večje od srednje 
vrednosti 3,0 pa je razvidno iz tabele, ki sledi. 

 
Tabela 6.12  Enosmerni t-test povprečja vprašanja V4 v primerjavi s srednjo vrednostjo 3 

  
Test Value = 3 

  
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
    Lower Upper 

v4 9,855 30 0,000 0,96774 0,7672 1,1683 

 
Ker je statistična značilnost t-testa večja od mejne vrednosti 0,05, lahko hipotezo H9 

potrdim, torej so s pravnimi pravili primerno urejene morebitne razrešitve iz delovnega 
mesta ter razlogi zanje. 

 
Hipoteza H10 iz poglavja 4.1. se glasi: Operativni management ima v železniški 

dejavnosti ustrezno podporo top managementa in ostalih služb. 
Omenjena hipoteza je sicer zelo splošna, zato je bila operacionalizirana s tremi 

anketnimi vprašanji: 
V22: Podpora operativnega managementa s strani uprave je zelo dobra. 
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V23: Operativni management pogosto sodeluje s pravno službo na Slovenskih 
železnicah. 



V24: Kadrovska služba zgledno sodeluje z operativnim managementom na 
Slovenskih železnicah. 

V25: Bančno-računovodska služba daje ustrezno informacijsko podporo 
operativnem managementu na Slovenskih železnicah. 

Iz tabele 6.1 (poglavje 6.3.1) je razvidno, da je povprečje vprašanja V22 nižje od 
srednje ocene 3,0 in sicer znaša 2,4. Povprečja ostalih vprašanj so nekoliko višja od 
srednje vrednosti 3,0 in pri V23 znaša 3,7, pri V24 znaša 4,7 ter pri V25 znaša 4,8. 

Če se osredotočim samo na vzorec, bi lahko rekel, da ima operativni management v 
železniški dejavnosti ustrezno podporo ostalih služb, ne pa toliko samega top 
managementa. Da bi to lahko posplošil tudi na populacijo, pa moram opraviti 
enosmerne t-teste. 

Iz tabele, ki sledi, je razvidno, da je statistična značilnost t-testa povsod pod mejno 
vrednostjo 0,05, tako da lahko ravnokar predstavljeno ugotovitev posplošimo tudi na 
populacijo. 
 

Tabela 6.13 Enosmerni t-test povprečja vprašanja V22, V23, V24 in V25 v primerjavi s 
srednjo vrednostjo 3 

 
Test Value = 3 

  
t df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

  
    Lower Upper 

v22 -7,188 31 0,000 -0,62500 -0,8023 -0,4477 

v23 2,361 31 0,025 0,62500 0,0852 1,1648 

v24 14,812 31 0,000 1,68750 1,4551 1,9199 

v25 16,613 31 0,000 1,84375 1,6174 2,0701 

 
Glede na zgornjo tabelo, lahko torej potrdim H10 ampak le v tistem delu, ki se ne 

nanaša na top management. Operativni management ima torej v železniški dejavnosti 
ustrezno podporo ostalih služb, ne pa tudi top managementa oziroma uprave. 

 
Hipoteza H11 iz poglavja 4.1. se glasi: Operativni managerji ustrezno skrbijo za 

socialno varnost zaposlenih in je operacionalizirana z vprašanjem V21, ki ima naslednjo 
formulacijo: Operativni managerji na SŽ ustrezno sodelujejo s subjekti, ki so dolžni 
skupaj z delodajalci zaposlenim osebam zagotavljati ustrezno stopnjo socialne varnosti. 

Povprečje vprašanja V21 je 3,2, kar je bilo že predstavljeno v tabeli 6.1, poglavje 
6.3.1. Ali je omenjeno povprečje statistično značilno večje od srednje vrednosti 3, je 
razvidno iz nadaljevanja, kjer sem opravil t-test. 
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Tabela 6.14  Enosmerni t-test povprečja vprašanja V21 v primerjavi s srednjo  
vrednostjo 3 

  
Test Value = 3 

 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
    Lower Upper 

v21 1,293 31 0,206 0,18750 -0,1084 0,4834 

 

Iz tabele 6.6 je razvidno, da je dvostranska statistična značilnost predstavljenega t-
testa 0,206. Ker me zanima pogoj 3,2 > 3,0 je potrebno opraviti enosmerni test, torej 
omenjeno statistično značilnost moram deliti z 2, s čimer sem dobil statistično 
značilnost 0,103. Slednja statistična značilnost je nekoliko večja od mejne vrednosti 
0,05, zato te hipoteze ne morem z gotovostjo potrditi.  

 
Hipoteza H12 iz poglavja 4.1. se glasi: Nova organiziranost predpostavlja tudi to, 

da je del plačila operativnih managerjev vezao na opravljene naloge in rezultate. Ta 
hipoteza je bila operacionalizirana z vprašanjem V13, ki ima zelo podobno formulacijo 
kot sama hipoteza. 

Ker so vsi anketiranci pri tem vprašanju odgovorili z najvišjo oceno 5, je 
preverjanje statistične značilnosti s t-testom v tem primeru brezpredmetno in lahko 
omenjeno hipotezo potrdim. 

 
Hipoteza H13 iz poglavja 4.1. se glasi: Operativni managerji se zavedajo in se jim 

zdi primerno, da se z novimi predpisi lahko delovni čas in ostale komponente dela uredi 
tudi individualno. Ta hipoteza je bila operacionalizirana z vprašanjem V15, ki ima zelo 
podobno formulacijo kot sama hipoteza. Povprečje V15 je razvidno iz tabele 1 in znaša 
le 1,1 kar je precej manj kot srednja vrednost 3,0. Omenjena razlika je statistično 
značilna, saj je statistična značilnost t-testa manjša od 0,05. 
 

Tabela 6.15  Enosmerni t-test povprečja vprašanja V15 v primerjavi s srednjo  
vrednostjo 3 

 
Test Value = 3 

  
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

  
    Lower Upper 

v15 -27,639 31 0,000 -1,90625 -2,0469 -1,7656 
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Na podlagi zgornjega testa lahko torej zavrnem H13, ki se nanaša na individualno 
urejanje različnih komponent dela s strani operativnih managerjev. 



Hipoteza H14 iz poglavja 4.1. se glasi: Operativni managerji se stalnoseznanjajo z 
novostmi zakonodaje s področja železniške dejavnosti. Ta hipoteza je bila 
operacionalizirana z vprašanjem V26, ki ima zelo podobno formulacijo kot sama 
hipoteza. 

Glede na to, da je povprečje tega vprašanja 4,8, lahko torej na podlagi vzorca 
rečem, da to drži. Da bi pa lahko sklepal še na populacijo, sem naredil še t-test. 

 
Tabela 6.16  Enosmerni t-test povprečja vprašanja V26 v primerjavi s srednjo  

vrednostjo 3 

 
Test Value = 3 

  
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

  
    Lower Upper 

v26 15,910 31 0,000 1,81250 1,5801 2,0449 

 
Tudi t-test potrdi ravnokar predstavljen sklep, saj je statistična značilnost t-testa 

manjša od mejne vrednosti 0,05. Torej lahko trdim, da se operativni managerji stalno 
seznanjajo z novostmi zakonodaje s področja železniške dejavnosti. 

 
Hipoteza H15 iz poglavja 4.1. se glasi: V kolikor delavci ne upoštevajo navodil in 

ne spoštujejo odredb, so operativnim managerjem smiselni tudi represivni ukrepi zoper 
delavce, kot so npr. razne disciplinske sankcije in podobno. Ta hipoteza je bila 
operacionalizirana z vprašanjem V20, ki ima zelo podobno formulacijo kot sama 
hipoteza. 

Povprečje tega vprašanja je 4,9, torej je višje od srednje vrednosti 3,0. Da gre za 
statistično značilno razliko je razvidno iz spodnje tabele, saj je statistična značilnost t-
testa manjša od 0,05. 

 
Tabela 6.17  Enosmerni t-test povprečja vprašanja V20 v primerjavi s srednjo  

vrednostjo 3 
 Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

      Lower Upper 

v20 26,745 30 0,000 1,90323 1,7579 2,0486 

 
Na podlagi ravnokar opravljenega t-testa, lahko torej potrdim hipotezo H15, s 

katero operativni managerji potrjujejo, da v kolikor delavci ne upoštevajo navodil in ne 
spoštujejo odredb, so smiselni tudi represivni ukrepi zoper delavce, kot so na primer 
razne disciplinske sankcije in podobno. 
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6.3.5 Odprta vprašanja, o njihovem mnenju, slabostih, prednostih, izboljšavah 
in predlogih obravnavanega področja.  

 

Kje menite, da so največje slabosti/pomanjkljivosti pravnega položaju operativnega 
managementa na SŽ in kakšen je vaš subjektiven odnos do sprememb vaših 
pristojnosti? 

Na to vprašanje je vseh 32 anketirancev odgovorilo, da je njihov subjektiven odnos 
do sprememb pozitiven, saj jim daje višje pristojnosti pri odločanju, vendar so omejeni 
zaradi predpisov in pravilnikov, ki na nivoju celotne družbe korigirajo in vodijo velik 
del poslovanja na SŽ. 

Kako bi še izboljšali pravni položaj operativnih managerjev na SŽ?  
Na to vprašanje sta odgovorila le dva anketiranca, in sicer oba pojasnujeta, da je 

zaradi velikega števila regulativnih predpisov zelo težko izboljšati položaj operativnega 
managementa na SŽ. 

Kaj menite (na splošno), da so največje prednosti novega pravnega položaja 
operativnih managerjev na SŽ?  

Zanimivo je, da je skupni imenovalec vseh anketirancev višja plača, ne pa toliko 
večja moč pri vodenju sekcij in služb. 

Ali je za še vedno premajhen vpliv operativnega managementa na vodenje SŽ, 
kljub ugodnejšemu položaju krivo pomanjkanje managerskih znanj, ki so potrebna pri 
vodstvenem delu? 

Odgovori na to vprašanje dajejo občutek samokritičnosti med anketiranci, saj na to 
vprašanje deset anketirancev odgovarja, da za premajhen vpliv niso kriva premajhna 
managerska znanja, temveč še vedno pretogi in preobsežni predpisi o posameznih  
področjih. Petnajst anketirancev, predvsem tistih z daljšim delovnim stažom na 
železnici, pa dopušča možnost, da jim pri vodenju občasno dejansko primankuje 
managerskih znanj, da bi lahko bolj suvereno vodili svoja področja. Sedem anketiranih 
se ni opredelilo do tega vprašanja. 
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7 ZAKLJUČEK 
 

7.1 Zaključne ugotovitve 
 

Moja magistrska naloga izhaja iz temeljne teze, da je zaradi spremembe 
gospodarskih in socialnih razmer v Sloveniji prišlo do pomembnih sprememb pri 
organiziranju družb in njihovih statusnih oblik. Nova pravna pravila: novi ZGD, novi 
ZDR in predvsem novi Pravilnik o notranji organiziranosti na Slovenskih železnicah so 
posledično sprožila različne odzive tudi v železniški dejavnosti, hkrati s tem pa so 
drastično spremenila vloga in pravni položaj operativnega managementa. 

Namen raziskave je, da v prvem delu magistrske naloge opravim teoretično analizo 
pravnega položaja operativnega managementa pred navedenimi spremembami in danes, 
ter, da v drugem empiričnem delu z anketno raziskavo ugotovim, kakšen je subjektiven 
odnos operativnih managerjev v železniški dejavnosti do spremembe njihovega 
pravnega položaja in njihovih pristojnosti. 

V prvem teoretičnem delu raziskave sem se osredotočil na osnovni pojem 
managementa, njegovi opredelitvi ter ravnem in področjem, ki jih zajema. V drugem 
empiričnem delu raziskave pa sem se omejil na preučevanje operativnega managementa 
na Slovenskih železnicah (SŽ). V celotnem podjetju je namreč zaposleno 7980 ljudi, od 
tega jih po podatkih kadrovske službe 55 zaseda delovna mesta operativnih managerjev. 
Po klasifikaciji so to delovna mesta vodij služb in vodij sekcij.  

V empiričnem delu raziskave sem želel s pomočjo ankete zbrati podatke vseh 
operativnih managerjev na SŽ, kar pomeni, da sem želel opraviti cenzus te skupine 
managerjev na SŽ. Anketiranje je potekalo od 1. 8. 2008 do 25. 8. 2008 in izmed vseh 
55 operativnih managerjev mi je izpolnjeno anketo vrnilo 32, torej gre za za 58 % 
realizacijo anketiranja.  

Z anketno raziskavo sem želel v prvem delu raziskati kakšna je socio-demografska 
struktura anketirancev, v drugem delu pa raziskati, kakšen je subjektivni odnos 
operativnih managerjev na Slovenskih železnicah do sprememb njihovega pravnega 
pložaja in njihovih pristojnosti. 

Podatke iz ankete sem statistično obdelal s programom Excell in SPSS, pri čemer 
sem poleg opisne (univariatne) statistike uporabil tudi bivariatno statistiko: Spearmanov 
korelacijski koeficient, analizo variance in t-test.  
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Glavni del ankete se je nanašal na več različnih področij dela managementa z 
vidika pravnega položaja operativnih managerjev  na Slovenskih železnicah. Večinoma 
je šlo za zaprta vprašanja oziroma pet-stopenjsko lestvico, ki se je nanašala na vsebine 
obravnavane v glavnih hipotezah. Na omenjenih lestvicah ocena 1 pomeni, da se 
kandidat s postavljeno trditvijo v celoti ne strinja, ocena 5 pomeni, da se s trditvijo 
strinja v celoti, vmesne vrednosti pa prikazujejo različne stopnje strinjanja oziroma 



nestrinjanja na omenjenemu kontinuumu. Na koncu mnenjske ankete so bila tudi štiri 
odprta vprašanja, ki sprašujejo anketirance po njihovem mnenju, slabostih, prednostih, 
izboljšavah in predlogih obravnavanega področja.  

V raziskavi sem uporabil deskriptivno analizo, s katero so podrobneje interpretirana 
povprečja odgovorov. Z multivariantno analizo sem vse odgovore razvrstil v skupine 
(Wardova metoda). S Spermanovim korelacijskim koeficientom pa sem ugotovil, kako 
se posamezni odgovori korelirajo z glavno tezo.  

V zadnjem delu sem s t-testom preveril, ali je povprečna ocena pripadajočih trditev 
večja od srednje vrednosti 3, s čimer sem sprejel ali zavrnil omenjene hiopteze. Pri 
potrjevanju nekaterih hipotez sem si izjemoma pomagal tudi z odgovori anketirancev na 
odprta vprašanja, pri čemer sem podatke obdelal bolj kvalitativno kot sem to naredil pri 
analizi vprašanj zaprtega tipa. 

Odgovori anketirancev predstavljajo osnovo za oblikovanje sklepnih ugotovitev. 
Sistemizacija končnih ugotovitev izhaja iz metodološkega koncepta vsebinskih sklepov 
ankete, ugotovitve pa so naslednje: 

a) Ugotovitve splošnega dela ankete: 
- Po podatkih je največ anketiranih iz ljubljanskih služb in sekcij (10), kar je 31 

%, nato iz mariborskih služb in sekcij (9), kar je 28 %, nato sledijo celjske in 
koprske službe in sekcije, oboje po 5, kar je 16 %, nato iz novomeških služb in 
sekcij po 2, kar je 6 % in iz novogoriških služb in sekcij le 1, kar predstavlja 3 
% od vseh 32 anketiranih. 

- Po spolu je zajetih 78 % moških in 22 % žensk. Podatki kažejo, da funkcijo 
operativnega managementa opravlja kar 2,3 krat več moških kakor žensk. 

- Po starostni strukturi je glavnina anketiranih (53 %) v starostnem invervalu 
46–55 let. Nad 55 let je 25 % anketirancev in med 36–45 let je 22 % 
anketiranih. Mlajši kot 30 let ni nihče od anketiranih. 

- Nihče od anketiranih nima le srednje izobrazbe, višjo šolo imajo štirje, kar 
predstavlja 13 %, visoko šolo jih ima skoraj 2/3 oziroma 65 % anketiranih, 
univerzitetno izobrazbo ima skoraj vsak peti oziroma natančneje 19 %. 
Magister znanosti je le eden, kar predstavlja 3 % od vseh 32 anketiranih. 

- Največ oziroma kar vsak drugi ima skupno delovno dobo v intervalu med 20– 
29 let (50 %), v intervalu med 30–40 let skupne delovne dobe pa skoraj vsak 
tretji (31 %). Iz omenjenega lahko sklepam, da so na teh mestih relativno bolj 
izkušeni kadri, saj jih ima kar 81 % skupno delovno dobo nad 10 let. 
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- Glede na smer izobrazbe ima velika večina (69 %) anketiranih izobrazbo iz 
področja transporta in logistike, vsak četrti (25 %) iz področja ekonomije in le 
3 % iz področja prava ter enak procent iz drugega družboslovja. 



- Kar s tiče znanja tujih jezikov v povprečju obvladuje angleški jezik 91 % 
anketiranih, nemščino 31 % anketiranih, italijanščino 22 % anketiranih, kak 
drug jezik (srbsko, hrvaško) 100 %. 

b) Ugotovitve mnenjskega dela ankete: 
Na podlagi opravljene raziskave anketirancev iz vzorca lahko sklepam, da so 
anketirani operativni managerji relativno naklonjeni osnovni tezi (povprečje 
3,8), da so nova pravna pravila in predvsem novi Pravilnik o notranji 
organiziranosti na Slovenskih železnicah operativnim managerjev na Slovenskih 
železnicah izboljšali pravni položaj ter jim dodelil večja pooblastila pri vodenju 
in odločanju. 

Poleg omenjene glavne teze sem postavil tudi hipoteze, ki so posredno povezane z 
glavno tezo in sem jih podrobneje obdelal v poglavju 4.1 in statistično obdelal v 
poglavju 7.4. Rezultati raziskave so, da se je več kot polovica hipotez potrdila. 

- Hipoteza, da so se operativnim managerjem zgodile pomembne spremembe 
oziroma se je spremenila njihova vloga, se je potrdila. 

- Hipoteza, da se je zaradi spremenjenih značilnosti notranjih razmerij na 
Slovenskih železnicah pravni položaj operativnih  managerjev spremenil, se je 
potrdila. 

- Hipoteza, da so operativni managerji slovenskih železnic pooblaščeni, da 
odločajo o ravnanju drugih oseb, se je potrdila samo delno. 

- Hipoteza, da se da opravljanje funkcije operativnih managerjev na Slovenskih 
železnicah primerno urejati s posebno pogodbo o zaposlitvi, se je potrdila. 

- Hipoteza, da operativni managerji na Slovenskih železnicah pri vodenju in 
upravljanju odločajo povsem samostojno, se ni potrdila. 

- Hipoteza, da so ustrezna Pravna pravila na SŽ, ki predpisujejo, da se operativne 
managerje imenuje s pomočjo javnega razpisa, se je potrdila. 

- Hipoteza, da operativni management na Slovenskih železnicah ocenjuje, da so s 
pravnimi pravili primerno urejene morebitne razrešitve iz delovnega mesta, se je 
le delno potrdila. 

- Hipoteza, da ima operativni management v železniški dejavnosti ustrezno 
podporo top managementa in ostalih služb, se je le delno potrdila. 

- Hipoteza, da operativni managerji ustrezno skrbijo za socialno varnost 
zaposlenih, se je potrdila. 

- Hipoteza, da je del plačila operativnih managerjev vezan na opravljene naloge in 
rezultate, se je le delno potrdila. 
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- Hipoteza, da se operativni managerji strinjajo z novimi predpisi, s katerimi se 
lahko delovni čas uredi tudi individualno, se je potrdila. 



- Hipoteza, da se operativni managerji stalno seznanjajo z novostmi zakonodaje s 
področja železniške dejavnosti, se je potrdila. 

- Hipoteza, da je za premajhen vpliv operativnega managementa na vodenje 
Slovenskih železnic, kljub ugodnejšemu položaju, krivo pomanjkanje 
managerskih znanj, ki so potrebna pri vodstvenem delu, se je potrdila delno. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so spremembe gospodarskih in socialnih 
razmerij pozitivno vplivale na organiziranost v železniški dejavnosti, da se je po 
navedenih spremembah pravni položaj operativnih managerjev izboljšal, da je njihov 
subjektivni odnos do sprememb njihovih pristojnosti pozitiven. 

Prevladujoči odgovori na postavljena vprašanja pa postavljeno temeljno tezo 
potrjujejo samo delno. Kajti kljub solidnemu strokovnemu znanju, večjim pooblastilom 
pri vodenju in odločanju, je vpliv operativnih managerjev na vodenje Slovenskih 
železnic še vedno premajhen. Krivo je predvsem veliko število togih predpisov, ki na 
nivoju celotne družbe omejujejo fleksibilnejše vodenje podjetja, kakor tudi pomanjkanje 
managerskih znanj, ki so potrebna pri vodstvenem delu. 

Zaposlene na Slovenskih železnicah je situacija na trgu transportnih storitev 
prisilila, da začnejo razmišljati o temeljiti reorganizaciji poslovanja. Dolgoletni 
monopol je bil verjetno ovira hitrejšemu razvoju. Z novimi razmerami pa je nujna 
prilagoditev tržnim trendom doma in v tujini. Pri soočanju s konkureno je potrebno 
izkoristiti prednosti kot so razvejana infrastruktura in dolgoletne izkušnje. 

Za razvoj vse železniške dejavnosti je predvsem pomembno, kako bodo vodilni na 
Slovenskih železnicah znali vključiti operativni management, kot enega 
najpomembnejših dejavnikov na tem področju. Operativni management je ključni kader 
v podjetju, saj obvladuje široko paleto znanj ter ima ustrezno količino informacij za 
uspešno opravljanje svojih nalog. 

Ocenjujem, da so zaključki raziskave dali odgovore na zastavljena vprašanja. 
Ugotovitve raziskave veljajo za obravnavano raziskovano področje, ne moremo pa jih 
generalizirati na celotno sfero managementa v železniški dejavnosti.  

Upam, da bo vodstvu Slovenskih železnic omenjena raziskava pomagala pri 
nadaljnjem vodenju kadrovske politike, ter da bodo z pomočjo izsledkov raziskave še 
bolje izkoristili potencial operativnega managementa. 

Raziskava v nalogi naj bi torej prispevala k razvoju znanja, kot tudi pripomogla k 
boljšemu strokovnemu razumevanju problematike. 

Veljavnost raziskave je v slovenskem prostoru, času in okviru. Ugotovitve 
raziskave pomenijo tudi iztočnico za nadaljnje raziskave iz področja, ki jih bo izvajala 
kakšna druga skupina v poznejšem času. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Spoštovani, 
 
Spodaj podpisan Andrej Skvarča, zaposlen na SŽ p.e. Tovorni promet zaključujem 
magistrski študij na Fakulteti za management v Kopru. V svojem magistrskem delu, ki 
ga pripravljam pod mentorstvom prof. dr. Mitja Novak obravnavam področje pravnega 
položaja operativnega managementa v železniški dejavnosti. 
Namen moje raziskave je, da opravim analizo stanja pravnega položaja operativnega 
managementa pred gospodarskimi spremembami v Sloveniji (liberalizacija železniškega 
trga) in reorganizacijo Slovenskih železnic in danes. Z anketno raziskavo želim ugotoviti, 
kakšen je VAŠ subjektiven odnos do sprememb vaših pristojnosti po reorganizaciji 
Slovenskih železnic torej po novi notranji organiziranosti na SŽ. 
Terminološko ste operativni managerji vsi tisti vodje služb in sekcij (prej šefi služb in 
sekcij), ki svoje obligacije do delodajalca urejate s individualno pogodbo o zaposlitvi in 
ste po mojem mnenju ključen kader v železniški dejavnosti, ne glede ali se ukvarjate z 
proizvodno, organizacijsko ali prodajno dejavnostjo. Ste kader, ki permanentno skrbi za 
napredek in razvoj za razliko od top managementa, ki je vse preveč odvisen od 
političnega kadrovanja 
V kadrovski službi sem dobil naslove vseh 55 vodij služb in vodij sekcij v ožji skupini 
Slovenskih železnic d.o.o. 
Prosim vas za sodelovanje v raziskavi, za katero potrebujem izpolnitev priloženega 
vprašalnika. V vprašalniku so navedene trditve, ki se nanašajo na vidike vašega 
dojemanja vašega novega (višjega pomembnejšega) položaja v strukturi managementa 
na SŽ. 
Ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko na desni strani trditve. Trditve so 
zastavljene tako, da višja ocena pomeni večje zadovoljstvo – strinjanje, nižja ocena pa 
nezadovoljstvo - nestrinjanje. Ocenjujte tekoče, ni se potrebno zadrževati pri 
posameznih trditvah. Prvi občutek, ki ga dobite, ko preberete trditev, je navadno 
najbližje resnici. 
Podatki so zaupne narave, zagotavljajo anonimnost in bodo uporabljeni izključno za 
potrebe raziskave.  
 
Prosim, da anketne vprašalnike natisnete, izpolnite in mi jih vrnete do 20.09.2008 na 
naslov: 
 
Skvarča Andrej 
PE Tovorni promet 
Kolodvorska 11 
1000 Ljubljana 
 
 
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam! 
 
 
 
Andrej Skvarča 
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Anketni vprašalnik 
 
Pravni položaj operativnega managementa na Slovenskih železnicah 
(v celotni anketi se beseda operativni manager uporablja za oba spola) 
 
1 2 3 4 5 
Sploh se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Niti da- niti ne Večinoma se 
strinjam 

Popolnoma se 
strinjam 

 
A   Vodenje in upravljanje služb in sekcij na SŽ ter imenovanje 

ter razrešitve 
 

1. Primerno je, da službe in sekcije na SŽ vodijo v slopu poslovnih 
enot operativni managerji. 

1    2    3    4    5 

2. Pravna pravila na SŽ, da se operativne managerje imenuje s 
pomočjo javnega razpisa so pravilna. 

1    2    3    4    5 

3. Nova organiziranost spreminja stare značilnosti notranjih razmerij, 
operativnim managerjem se izboljša pravni položaj, dobivajo 
večja pooblastila pri vodenju in odločanju. 

1    2    3    4    5 

4. Pravni predpisi določajo ustrezne razloge za razrešitev iz 
delovnega mesta operativnega managerja. 

1    2    3    4    5 

Opombe: ………………………………………………………….......  
 
B   Operativni management kot poklic in funkcija po novi 

organoziranosti na SŽ 
 

6. Pri odločanju managerjev o ravnanju drugih oseb gre zlasti za 
poklicno delo in manj za poverjeno funkcijo. 

1    2    3    4    5 

7. V kakšnem obsegu je vodenje drugih ljudi poklic in v kakšnem 
obsegu je funkcija, je odvisno zlasti od ravni odločanja. 

1    2    3    4    5 

8. V službah in sekcijah, ki jih vodijo, operativni managerji odločajo 
ti povsem samostojno. 

1    2    3    4    5 

Opomba :…………………………………………………………  
 
C   Vloga operativnega managementa po novi organiziranosti na 

SŽ pri opravljanju funkcije dela 
 

  9 Pri svojem delu več kot pol delovnega časa porabim za 
opravljanje strokovnega dela. 

1    2    3    4    5 

10. Managersko delo me angažira tudi izven delovnega časa. 1    2    3    4    5 
11. Pogodbo na temelju katere opravljam delo kot vodja službe 

oziroma vodja sekcije  imam sklenjeno za  nedoločen čas. 
1    2    3    4    5 

12. Ali menite, da je sklepanje pogodbe za zaposlitev operativnih 
managerjev na SŽ za določen čas, primerno?  

1    2    3    4    5 

13. Del plačila za opravljeno delo je vezano na opravljene naloge in 
rezultate. 

1    2    3    4    5 

Opomba : ………………………………………………………….  
 
 
 
 
 

 



Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
 
 
 

D   Razmerja med operativnim managementom in ostalimi po 
novi organiziranosti na SŽ 

 

14. Spremembe gospodarskih in socialnih razmerij ter novi pravilnik 
o notranji organiziranosti na SŽ povzročajo na tem področju 
pomembne spremembe za vlobo operativnega managementa na 
SŽ 

1    2    3    4    5 

15. S predpisi je primerno urejeno , da se za operativne managerje 
lahko delovni čas, in ostalo uredi individualno. 

1    2    3    4    5 

16. Moja individualna pogodba o zaposlitvi je smiselno posebej 
prilagojena v skladu z zakonodajo (ZDR) in notranjimi predpisi. 

1    2    3    4    5 

Opombe: ………………………………………………………….......  
 
E   Pravice žnosti operativnih managerjev po novi organiziranosti 

na Slovenskih železnicah pri odločanju na področju delovnih 
razmerij (direktivna ter disciplinska oblast) 

 

17. Predpisi dovolj jasno določajo v kakšnem obsegu lahko operativni 
managerji odrejajo delo. 

1    2    3    4    5 

18. Operativni managerji lahko predlagajo drugače plače delavcev 
kot je to določeno v kolektivni pogodbi. 

1    2    3    4    5 

19. Operativni managerji na SŽ lahko po novih pravilih z delavcem 
drugače uredi delovni čas, nočno delo, odmore, dnevni in 
tedenski počitek  kot je to določeno v Kolektivni pogodbi 

1    2    3    4    5 

20. Ali menite, da je smiselno, da  operativni managerji zoper delavca 
ukrepajo represivno z vodenjem disciplinskega postopka in 
izrekanjem disciplinskih sankcij v primeru ne spoštovanja odredb 
in navodil? 

1    2    3    4    5 

21. Operativni managerji na SŽ ustrezno sodelujejo s subjekti, ki so 
dolžni skupaj z delodajalci zaposlenim osebam zagotavljati 
ustrezno stopnjo socialne varnosti. 

1    2    3    4    5 

Opombe: ………………………………………………………….......  
 
F   Podpora operativnemu managementu po novi organiziranosti 

na Slovenskih železnicah  
 

22. Podpora operativnega managementa s strani uprave je zelo dobra. 1    2    3    4    5 
23. Operativni management pogosto sodeluje s pravno službo na 

Slovenskih železnicah. 
1    2    3    4    5 

24. Kadrovska služba vzgledno sodeluje z operativnim 
managementom na Slovenskih železnicah 

1    2    3    4    5 

25. finančno računovodska služba daje ustrezno informacijsko 
podporo operativnem managementu na Slovenskih železnicah. 

1    2    3    4    5 

26. Ali se permanentno seznanjate z novostmi zakonodaje s področja 
železniške dejavnosti? 

1    2    3    4    5 

Opombe: ………………………………………………………….......  
 
 

 



Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
G   Glavna teza moje magistrske naloge  
27. Ali se stnjate z mojo tezo v magistrski nalogi da, je zaradi 

spremembe gospodarskih in socialnih razmer v Sloveniji prišlo 
do pomembnih sprememb pri organiziranju družb in njihovih 
statusnih oblikah? Nova pravna pravila (kot so novi ZGD, novi 
ZDR in predvsem novi Pravilnik o notranji organiziranosti na 
Slovenskih železnicah d.o.o.), so posledično sprožila različne 
odzive tudi v železniški dejavnosti. S novo organiziranostjo na 
Slovenskih železnicah d.o.o. se spreminja značilnost notranjih 
razmerij. Operativnim managerjem se izboljša pravni položaj, 
dobivajo večja pooblastila pri vodenju in odločanju. 

 

1    2    3    4    5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
V nadaljevanju lahko odgovore na vprašanja opišete bolj obširno: 
 
 
28. Kje menite, da so največje slabosti/pomanjkljivosti pravnega položaju 

operativnega managementa na SŽ in kakšen je vaš subjektiven odnos do 
sprememb vaših pristojnosti? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………….. 

 
29. Kako bi še izboljšali pravni položaj operativnih managerjev na SŽ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 
30. Kaj menite (na splošno, da so največje prednosti novega pravnega položaja 

operativnih managerjev  na SŽ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 
 
31. Ali je za še vedno premajhen vpliv operativnega managementa na vodenje SŽ, 

kljub ugodnejšemu položaju krivo pomankanje managerskih znanj, ki so 
potrebna pri vodstvenem delu? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 
 

 



Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
2. sklop, Splošni del: 
 
 
Podatki o poslovni enoti ki ji pripadate 
 
Poslovna enota (PE), 

PE Tovorni promet 
PE  Potniški promet 
PE Vleka 
PE Infrastruktura 
Strokovne (štabne ) službe 

 
Število zaposlenih v vaši PE 
……………………….. 
 
Regija - sekcija 

Ljubljana 
Koper 
Celje 
Maribor 
N. mesto 
N. gorica 

 
 
Splošni podatki o anketirancu 
 
4. Spol 

Moški 
Ženska 

 
5. Starost 

do 30 let 
od 30 do 39 let 
od 40 do 49 let 
nad 50 let 

 
6. Stopnja izobrazbe 

poklicna šola 
srednja šola 
višja šola 
 visoka strokovna šola 
univerzitetna izobrazba  
specializacija ali magisterij  
doktorat 

 

 



Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
7. Skupna delovna doba 

do 5 let 
od 5 do 9 let 
od 10 do 19 let 
od 20 do 29 let 
nad 30 let 

 
8. Staž v organizaciji 

do 5 let 
od 5 do 9 let 
od 10 do 19 let 
od 20 do 29 let 
nad 30 let 

 
9. Sedanjo funkcijo opravljam  

……..let 
 
10. Moja sedanja funkcija je 

Vodja sekcije 
Vodja službe družboslovne smeri 
Vodja službe ekonomske smeri 
Vodja službe prometne smeri 
Vodja službe elektro smeri 
Vodja službe pravne smeri 

 
11. Smer izobrazbe je 

promet in logistika 
ekonomija 
pravo 
drugo 

 
12 znanje tujih jezikov                  aktivno           pasivno 

Angleščina                                o                       o 
Nemščina                                  o                       o 
Italianščina                                o                       o 
Francoščina                               o                       o 
Španščina                                  o                       o 
Drugo                                         o                       o                                        
 

 
 
Hvala za sodelovanje ! 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 1:  Primerno je, da službe in sekcije na SŽ vodijo v slopu poslovnih enot 

operativni managerji. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 
1     5 
2     5 
3     5 
4     5 
5     5 
6     5 
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12     5 
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20     5 
21     5 
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št 2:  Pravna pravila na SŽ, da se operativne managerje imenuje s pomočjo 

javnega razpisa so pravilna 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1    4  
2    4  
3    4  
4   3   
5    4  
6    4  
7    4  
8    4  
9    4  
10    4  
11    4  
12    4  
13   3   
14   3   
15   3   
16    4  
17   3   
18   3   
19   3   
20   3   
21    4  
22    4  
23    4  
24    4  
25    4  
26    4  
27    4  
28    4  
29    4  
30    4  
31    4  
32    4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 3:  Nova organiziranost spreminja stare značilnosti notranjih razmerij, 

operativnim managerjem se izboljša pravni položaj, dobivajo večja 
pooblastila pri vodenju in odločanju 

 
 OCENA     

anketiranec 1 2 3 4 5 
1  2    
2      
3   3   
4   3   
5    4  
6      
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12    4  
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20  2   5 
21      
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 4:  Pravni predpisi določajo ustrezne razloge za razrešitev iz delovnega 

mesta operativnega managerja. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1     5 
2     5 
3    4  
4    4  
5  2    
6    4  
7   3   
8    4  
9    4  
10    4  
11      
12    4  
13    4  
14    4  
15    4  
16    4  
17    4  
18    4  
19   3   
20    4  
21    4  
22    4  
23    4  
24    4  
25    4  
26    4  
27    4  
28    4  
29    4  
30    4  
31  2   5 
32    4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 5:  Pri odločanju managerjev o ravnanju drugih oseb gre zlasti za 

poklicno delo in manj za poverjeno funkcijo. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1    4  
2     5 
3     5 
4     5 
5     5 
6     5 
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12    4  
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20     5 
21     5 
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 6:  V kakšnem obsegu je vodenje drugih ljudi poklic in v kakšnem 

obsegu je funkcija, je odvisno zlasti od ravni odločanja. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1    4 5 
2     5 
3     5 
4     5 
5     5 
6     5 
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12     5 
13    4  
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20     5 
21     5 
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št 7:  V službah in sekcijah, ki jih vodijo, operativni managerji odločajo 

povsem samostojno. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1    4  
2  2    
3  2    
4  2    
5   3   
6  2    
7  2    
8  2    
9   3   
10   3   
11   3   
12   3   
13   3   
14   3   
15   3   
16    4  
17    4  
18    4  
19   3   
20    4  
21    4  
22   3   
23    4  
24    4  
25    4  
26    4  
27   3   
28   3   
29  2    
30  2    
31  2    
32  2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 8:  Pri svojem delu več kot pol delovnega časa porabim za opravljanje 

strokovnega dela 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1     5 
2  2    
3    4  
4   3   
5    4  
6    4  
7   3   
8     5 
9   3   
10   3   
11   3   
12   3   
13   3   
14    4  
15  2    
16  2    
17    4  
18  2    
19   3   
20    4  
21    4  
22     5 
23  2    
24  2    
25  2    
26  2    
27  2    
28  2    
29  2    
30    4  
31   3   
32   3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 9:  Managersko delo me angažira tudi izven delovnega časa 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1     5 
2    4  
3     5 
4     5 
5     5 
6    4  
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12     5 
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20     5 
21     5 
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 10: Pogodbo na temelju katere opravljam delo kot vodja službe oziroma vodja 
sekcije imam sklenjeno za  nedoločen čas. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1 1     
2     5 
3     5 
4     5 
5     5 
6 1     
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12 1     
13 1     
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20     5 
21     5 
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 11: Ali menite , da je sklepanje pogodbe za zaposlitev operativnih 

managerjev na SŽ za določen čas, primerno . 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1  2    
2 1     
3 1     
4 1     
5 1     
6 1     
7 1     
8 1     
9 1     
10 1     
11 1     
12 1     
13 1     
14 1     
15 1     
16   3   
17 1     
18 1     
19 1     
20 1     
21 1     
22 1     
23 1     
24 1     
25 1     
26 1     
27 1     
28 1     
29 1     
30 1     
31 1     
32 1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 12: Del plačila za opravljeno delo je vezano na opravljene naloge in 

rezultate 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1     5 
2     5 
3     5 
4     5 
5     5 
6     5 
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12     5 
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20     5 
21     5 
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 13: Spremembe gospodarskih in socialnih razmerij ter novi pravilnik o 

notranji organiziranosti na SŽ povzročajo na tem področju 
pomembne spremembe za vlogo operativnega managementa na SŽ. 

 
 OCENA     

anketiranec 1 2 3 4 5 
1  2    
2  2    
3  2    
4  2    
5  2    
6   3   
7   3   
8   3   
9    4  
10     5 
11  2    
12   3   
13     5 
14  2    
15    4  
16    4  
17  2    
18    4  
19    4  
20  2    
21   3   
22  2    
23  2    
24   3   
25   3   
26   3   
27   3   
28   3   
29    4  
30    4  
31    4  
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 14: S predpisi je primerno urejeno, da se za operativne managerje lahko 

delovni čas in ostalo uredi individualno. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1 1     
2 1     
3 1     
4 1     
5 1     
6 1     
7 1     
8 1     
9 1     
10 1     
11 1     
12 1     
13 1     
14 1     
15   3   
16 1     
17 1     
18 1     
19 1     
20 1     
21 1     
22 1     
23 1     
24 1     
25 1     
26 1     
27  2    
28 1     
29 1     
30 1     
31 1     
32 1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
 
 
Vprašanje št. 15: Moja individualna pogodba o zaposlitvi je smiselno posebej 

prilagojena v skladu z zakonodajo (ZDR) in notranjimi predpisi 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1     5 
2     5 
3     5 
4     5 
5     5 
6     5 
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12     5 
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20     5 
21     5 
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 16:  Novi predpisi dovolj jasno določajo v kakšnem obsegu lahko 

operativni managerji odrejajo delo 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1  2    
2  2    
3  2    
4  2    
5  2    
6  2    
7  2    
8  2    
9   3   
10   3   
11   3   
12     5 
13   3   
14   3   
15   3   
16   3   
17  2    
18   3   
19    4  
20   3   
21    4  
22     5 
23    4  
24    4  
25    4  
26    4  
27   3   
28    4  
29    4  
30    4  
31  2   5 
32    4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št 17:  Operativni managerji lahko predlagajo drugače plače delavcev kot je 

to določeno v kolektivni pogodbi. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1 1     
2 1     
3 1     
4 1     
5 1     
6 1     
7 1     
8 1     
9 1     
10 1     
11 1     
12   3   
13 1     
14 1     
15 1     
16 1     
17 1     
18 1     
19 1     
20  2    
21 1     
22 1     
23      
24 1     
25 1     
26 1     
27 1     
28 1     
29 1     
30 1     
31 1     
32 1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št 18:  Operativni managerji na SŽ lahko po novih pravilih z delavcem 

drugače uredi delovni čas, nočno delo, odmore, dnevni in tedenski počitek 
kot je to določeno v Kolektivni pogodbi 

 
 OCENA     

anketiranec 1 2 3 4 5 
1 1     
2 1     
3 1     
4 1     
5 1     
6 1     
7 1     
8 1     
9 1     
10 1     
11 1     
12  2    
13 1     
14 1     
15 1     
16 1     
17 1     
18 1     
19 1     
20  2    
21  2    
22  2    
23 1     
24 1     
25 1     
26 1     
27 1     
28 1     
29 1     
30 1     
31 1     
32  2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št 19:  Ali menite, da je smiselno, da operativni managerji zoper delavca ukrepajo 

represivno z vodenjem disciplinskega postopka in izrekanjem disciplinskih 
sankcij v primeru ne spoštovanja odredb in navodil. 

 
 OCENA     

anketiranec 1 2 3 4 5 
1   3   
2     5 
3     5 
4     5 
5    4  
6     5 
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12     5 
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20     5 
21     5 
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31      
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št 20:  Operativni managerji na SŽ ustrezno sodelujejo s subjekti, ki so dolžni 

skupaj z delodajalci zaposlenim osebam zagotavljati ustrezno stopnjo 
socialne varnosti. 

 
 OCENA     

anketiranec 1 2 3 4 5 
1  2    
2  2    
3  2    
4  2    
5  2    
6  2    
7   3   
8   3   
9   3   
10   3   
11  2    
12   3   
13   3   
14   3   
15    4  
16    4  
17    4  
18   3   
19    4  
20    4  
21    4  
22   3   
23    4  
24    4  
25   3   
26    4  
27    4  
28    4  
29    4  
30    4  
31    4  
32  2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 21: Podpora operativnega managementa s strani uprave je zelo dobra. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1  2    
2  2    
3  2    
4  2    
5  2    
6  2    
7  2    
8  2    
9   3   
10   3   
11   3   
12  2    
13  2    
14  2    
15   3   
16  2    
17   3   
18  2    
19   3   
20  2    
21   3   
22  2    
23   3   
24   3   
25  2    
26  2    
27  2    
28  2    
29   3   
30   3   
31  2    
32   3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 22: Operativni management pogosto sodeluje s pravno službo na Slovenskih 

železnicah. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1  2    
2  2    
3  2    
4  2    
5  2    
6  2    
7  2    
8   3   
9     5 
10     5 
11  2    
12     5 
13  2    
14     5 
15  2    
16     5 
17  2    
18     5 
19     5 
20  2    
21     5 
22     5 
23  2    
24     5 
25  2    
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 23: Kadrovska služba vzgledno sodeluje z operativnim managementom 

na Slovenskih železnicah 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1     5 
2     5 
3     5 
4     5 
5     5 
6     5 
7    4  
8    4  
9    4  
10     5 
11     5 
12     5 
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19    4  
20     5 
21     5 
22     5 
23   3   
24     5 
25     5 
26   3   
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32   3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 24: Fančno računovodska služba daje ustrezno informacijsko podporo 

operativnem managementu na Slovenskih železnicah. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1  2    
2     5 
3     5 
4     5 
5     5 
6     5 
7     5 
8     5 
9     5 
10     5 
11     5 
12     5 
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19     5 
20     5 
21   3   
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 25: Ali se permanentno seznanjate z novostmi zakonodaje s področja 

železniške dejavnosti. 
 

 OCENA     
anketiranec 1 2 3 4 5 

1  2    
2     5 
3     5 
4     5 
5     5 
6     5 
7     5 
8     5 
9     5 
10   3   
11     5 
12     5 
13     5 
14     5 
15     5 
16     5 
17     5 
18     5 
19    4  
20     5 
21     5 
22     5 
23     5 
24     5 
25     5 
26     5 
27     5 
28     5 
29     5 
30     5 
31     5 
32     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 2: Tabela anketnih rezultatov  
 
Vprašanje št. 26: Ali je Zaradi spremembe gospodarskih in socialnih razmer v 

Sloveniji prišlo do pomembnih sprememb pri organiziranju družb in 
njihovih statusnih oblikah. Nova pravna pravila (kot so novi ZGD, 
novi ZDR in predvsem novi Pravilnik o notranji organiziranosti na 
Slovenskih železnicah d.o.o.), so posledično sprožila različne odzive 
tudi v železniški dejavnosti. S novo organiziranostjo na Slovenskih 
železnicah d.o.o. se spreminja značilnost notranjih razmerij. 
Operativnim managerjem se izboljša pravni položaj, dobivajo večja 
pooblastila pri vodenju in odločanju. 

 
 OCENA     

anketiranec 1 2 3 4 5 
1     5 
2  2    
3     5 
4    4  
5     5 
6  2    
7   3   
8   3   
9     5 
10   3   
11  2    
12     5 
13   3   
14   3   
15    4  
16    4  
17    4  
18   3   
19    4  
20     5 
21    4  
22   3   
23    4  
24    4  
25   3   
26    4  
27    4  
28     5 
29    4  
30    4  
31    4  
32     5 

 
 
 
 
 

 



 

Priloga 3: Opis (starega) delovnega mesta – vodja službe 
 
HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O. 
 

O P I S   D E L O V N E G A   M E S T A 
 

ŠIFRA DELOVNEGA MESTA    : 70148                                       
NAZIV DELOVNEGA MESTA    : VODJA SLUŽBE-PROMETNE SMERI 
(M/Ž)                   
KOLIČNIK DELOVNEGA MESTA : 4.32 
ŽEL. IZVRŠILNO DEL. MESTO: NE                              
                                                                       
V S E B I N A - N A L O G E - O P R A V I L A :                        
                                                                       
- NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZOR DELA 

V ODDELKU NA  PODROČJU PROMETNE DEJAVNOSTI                           
- SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE SREDNJE 

IN DOLGOROČ NIH RAZVOJNIH NAČRTOV NA SVOJEM DELOVNEM 
PODROČJU                         

- SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU DELAVCEV V INTERNIH 
IZOBRAŽEVALNIH  OBLIKAH                                              

- DRUGA OPRAVILA (DELA) PO NAROČILU NADREJENEGA, KI SO 
TEHNOLOŠKO IN  FUNKCIONALNO POVEZANA V DELOVNEM PROCESU              

                                                                       
TARIFNI RAZRED           : VII.  VISOKO ZAHTEVNA DELA                  
STOPNJA STROKOVNE IZOB.  : VII.  VISOKOŠOLSKO 
OZ.UNIVERZIT.IZOB.            
SMER STROKOVNE IZOBRAZBE : PROMETNA ALI TRANSPORTNA                    
DELOVNE IZKUŠNJE(MESECI) : 60 MESECEV                                 
PODROČJE DELOV. IZKUŠENJ : NA PODOBNIH DELIH                           
POSKUSNO DELO            : 4 MES                                       
                                                                       
Z A H T E V A N A   Z N A N J A :                                      
                                                                       
- USPOSOBLJENOST ZA DELO Z RAČUNALNIŠKIMI PROGRAMI: 

UREJANJE BESEDIL,       
   ELEKTRONSKE PREGLEDNICE                                              
- USPOSOBLJENOST ZA DELO Z INTERNIMI APLIKACIJAMI GLEDE NA 

DELOVNO PODROČJE                                                     
                                                                       
ZDRAVSTVENE ZAHTEVE      : POSEBNIH ZDRAVSTVENIH ZAHTEV NI             
                                                                       
D R U G E   Z N A Č I L N O S T I :



Priloga 4: Opis (novega) delovnega mesta – vodja službe 
 
SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O.                                         
 

O P I S   D E L O V N E G A   M E S T A 
 

ŠIFRA DELOVNEGA MESTA    : 70148                                       
NAZIV DELOVNEGA MESTA    : VODJA SLUŽBE PROMETNE SMERI 
(M/Ž)                    
KOLIČNIK DELOVNEGA MESTA : 0.00                                        
ŽEL. IZVRŠILNO DEL. MESTO: NE                                          
                                                                       
V S E B I N A - N A L O G E - O P R A V I L A :                        
                                                                       
- NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, NADZOR IN 

ODLOČANJE V SLUŽBAH NA PODROČJU PROMETA                              
- PRIPRAVLJANJE IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE SREDNJE IN 

DOLGOROČNIH RAZVOJNIH NAČRTOV NA SVOJEM DELOVNEM 
PODROČJU                                   

- ZAGOTAVLJANJE REALIZACIJE SPREJETIH PROGRAMOV IN PLANOV              
- SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU DELAVCEV V INTERNIH 

IZOBRAŽEVALNIH          
  OBLIKAH                                                              
- DRUGA OPRAVILA (DELA) PO NAROČILU NADREJENEGA, KI SO 

TEHNOLOŠKO IN FUNKCIONALNO POVEZANA V DELOVNEM PROCESU               
                                                                       
TARIFNI RAZRED           : VII.  VISOKO ZAHTEVNA DELA                  
STOPNJA STROKOVNE IZOB.  : VII.  VISOKOŠOLSKO 
OZ.UNIVERZIT.IZOB.            
SMER STROKOVNE IZOBRAZBE : PROMETNA ALI TRANSPORTNA                    
DELOVNE IZKUŠNJE(MESECI) : 60 MESECEV                                  
PODROČJE DELOV. IZKUŠENJ : NA PODOBNIH DELIH                           
POSKUSNO DELO            : 4 MES                                       
                                                                       
Z A H T E V A N A   Z N A N J A :                                      
                                                                       
- USPOS.PO PROGR.:PROMETNIK (STROKOVNI IZPIT)                          
- ZNANJE TUJEGA JEZIKA GLEDE NA ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA               
- USPOSOBLJENOST ZA DELO Z RAČUNALNIŠKIMI PROGRAMI: 

UREJANJE BESEDIL,ELEKTRONSKE PREGLEDNICE                             
- USPOSOBLJENOST ZA DELO Z INTERNIMI APLIKACIJAMI GLEDE NA 

DELOVNO PODROČJE                                                    
- USPOSOBLJENOST ZA DELO Z INTERNIMI APLIKACIJAMI ISSŽP                
- USPOSOBLJENOST VODILNIH IN VODSTVENIH DELAVCEV ZA DELO Z 

LJUDMI           
                                                                       
ZDRAVSTVENE ZAHTEVE      : POSEBNIH ZDRAVSTVENIH ZAHTEV NI             
 
D R U G E   Z N A Č I L N O S T I :                                    

 



Priloga 5: Kadrovski seznam  
vseh 55 delovnih mest ki imajo status operativnega managementa 

 
NAZIV OE NAZIV DELOVNEGA MESTA 04 05 06 07 08 09 SKUPAJ
PE TP     VODJA SEKCIJE (M/Ž)             2 3 1   6 
PE TP      VODJA SL.DRUŽBOSL. SM. (M/Ž)      1   1 
PE TP      VODJA SL. EKONOMSKE SM. (M/Ž)     1    1 
PE TP      VODJA SL. PROMETNE SMERI (M/Ž)    1    1 
           
                                          0 2 5 2 0 0 9 
                                                 
PE PP      VODJA SEKCIJE (M/Ž)             1 2    3 
PE PP      VODJA SL. USTREZNE SMERI (M/Ž)     1   1 
PE PP      VODJA SL.DRUŽBOSL. SM. (M/Ž)      1   1 
PE PP      VODJA SL. PROMETNE SMERI (M/Ž)     1   1 
                                          0 1 2 3 0 0 6 
                                                 
PE VLEKA   VODJA SEKCIJE (M/Ž)            1  1 1   3 
PE VLEKA   VODJA SL.DRUŽBOSL. SM. (M/Ž)     1    1 
PE VLEKA   VODJA SL. TEHNIČNE SMERI (M/Ž)     1   1 
                                          1 0 2 2 0 0 5 
                                                 
PE TVD *    VODJA SL. USTREZNE SMERI (M/Ž)   1     1 
PE TVD  *   VODJA SL.DRUŽBOSL. SM. (M/Ž)      1   1 
                                          0 1 0 1 0 0 2 
                                                 
PE VP     * VODJA SEKCIJE (M/Ž)              1 2   3 
PE VP     * VODJA SL.DRUŽBOSL. SM. (M/Ž)      1   1 
PE VP     * VODJA SL. PROMETNE SMERI (M/Ž)    1    1 
                                          0 0 2 3 0 0 5 
                                                 
PE           *     
VZD.INF VODJA SEKCIJE (M/Ž)             1 4 3   8 
PE            * 
VZD.INF VODJA SL.DRUŽBOSL. SM. (M/Ž)      1   1 
PE            * 
VZD.INF VODJA SL. ELEKTRO SMERI (M/Ž)      1   1 
                                          0 1 4 5 0 0 10 
                                                 
STROK.SL.*  VODJA SL. USTREZNE SMERI (M/Ž)    1 1   2 
STROK.SL.* VODJA SL.DRUŽBOSL. SM. (M/Ž)    1 3 3  1 8 
STROK.SL.* VODJA SL. PRAVNE SMERI (M/Ž)       1   1 
STROK.SL.* VODJA SL. EKONOMSKE SM. (M/Ž)      3   3 
STROK.SL.* VODJA SL. TEHNIČNE SMERI (M/Ž)     2 1  3 
           VODJA SL. PROMETNE SMERI (M/Ž)  1      1 
                                          1 1 4 10 1 1 18 
                                                 
SŽ SKUPAJ                                2 6 19 26 1 1 55 
 
*PE TP – poslovna enota Tovorni promet 
*PE PP – poslovna enota Potniški promet 

 



Priloga 5: Kadrovski seznam  
vseh 55 delovnih mest ki imajo status operativnega managementa 

 
*PE VLEKA – vleka vlakov 
*PE TVD –  
*PE VP – poslovna enota vodenje prometa 
*PE VZD INF – poslovna enota vzdrževanje infrastrukture 
*STROK SL – strokovne službe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga 6: Statistični izračuni 
 
SINTAKSA.SPS  
 
 
TITLE '>>> DESKRIPTIVNA STATISTIKA'. 
DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=v1 v2 v3 v4 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 
v23 v24 v25 v26 v27 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS . 
 
 
TITLE '>>> HIERARHIČNO RAZVRŠČANJE V SKUPINE'. 
CLUSTER  v1 v2 v3 v4 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 
v24 v25 v26 v27 
  /METHOD WARD 
  /MEASURE= SEUCLID 
  /PRINT SCHEDULE 
  /PLOT DENDROGRAM VICICLE. 
 
 
RECODE ID 
(27  
28  
24  
26  
16  
18  
9  
32  
29  
30  
19  
10  
14  
22=1) 
( 
17 
20 
15 
25 
7 
8 
3 
4 
5 
12 
13 
1 
=2) into yseg2. 
exe. 
 
fre var=yseg2.  
 
 
* Basic Tables. 
 
TABLES 
  /FORMAT BLANK MISSING('.') 
 

 



Priloga 6: Statistični izračuni 
 
  /OBSERVATION v1 v2 v3 v4 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 
v22 v23 v24 v25 v26 v27 
  /FTOTAL $t 'Group Total' 
  /TABLES (v1 + v2 + v3 + v4 + v6 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11 + v12 + v13 + v14 + v15 + v16 + 
v17 + v18 + v19 + v20 + v21 + 
  v22 + v23 + v24 + v25 + v26 + v27) 
  BY (seg2 > (STATISTICS) +  $t ) 
  /STATISTICS 
  mean( ). 
 
 
TITLE '>>> ANALIZA VARIANCE'. 
 
ONEWAY 
  v9 BY yseg2 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING ANALYSIS . 
 
ONEWAY 
  V3 V11 V23 V17 V21 V14 BY yseg2 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING ANALYSIS . 
 
 
TITLE '>>> ENOSMERNI T-TEST'. 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = v27 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
TITLE '>>> KORELACIJSKI KOEFICIENTI'. 
 
NONPAR CORR 
  /VARIABLES=v1 v2 v3 v4 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 
v23 v24 v25 v26 v27 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 
 
TITLE '>>> DODATNI ENOSMERNI T-TESTi'. 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = v27 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = v14 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 

 



Priloga 6: Statistični izračuni 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = v3  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = v17 v18 v19  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = v6 v7  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = v11 v12 v16  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V2  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V4  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V22 v23 v24 v25  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V21  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V13  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V15  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V26  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
 
 
 

 



Priloga 6: Statistični izračuni 
 
T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = V20  /CRITERIA = CI(.95) . 
>>> DESKRIPTIVNA STATISTIKA 
 
 
 
 
Descriptives 
 
 Descriptive Statistics 
 

N Kurtosis 

  Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic
Std. 
Error Statistic 

Std. 
Error 

v1 32 5,00 5,00 5,0000 ,00000 . . . . 
v2 32 3,00 4,00 3,7500 ,43994 -1,212 ,414 -,570 ,809 
v3 29 2,00 5,00 4,6897 ,76080 -2,530 ,434 5,806 ,845 
v4 31 2,00 5,00 3,9677 ,54674 -1,337 ,421 5,859 ,821 
v6 32 4,00 5,00 4,9375 ,24593 -3,795 ,414 13,227 ,809 
v7 32 4,00 5,00 4,9688 ,17678 -5,657 ,414 32,000 ,809 
v8 32 2,00 4,00 3,0000 ,80322 ,000 ,414 -1,432 ,809 
v9 32 2,00 5,00 3,0937 ,99545 ,430 ,414 -,891 ,809 
v10 32 4,00 5,00 4,9375 ,24593 -3,795 ,414 13,227 ,809 
v11 32 1,00 5,00 4,5000 1,34404 -2,381 ,414 3,909 ,809 
v12 32 1,00 3,00 1,0938 ,39015 4,430 ,414 20,144 ,809 
v13 32 5,00 5,00 5,0000 ,00000 . . . . 
v14 32 2,00 5,00 3,0937 ,99545 ,430 ,414 -,891 ,809 
v15 32 1,00 3,00 1,0938 ,39015 4,430 ,414 20,144 ,809 
v16 32 5,00 5,00 5,0000 ,00000 . . . . 
v17 32 2,00 5,00 3,2187 ,97499 ,198 ,414 -,982 ,809 
v18 31 1,00 3,00 1,0968 ,39622 4,356 ,421 19,459 ,821 
v19 32 1,00 2,00 1,1562 ,36890 1,988 ,414 2,078 ,809 
v20 31 3,00 5,00 4,9032 ,39622 -4,356 ,421 19,459 ,821 
v21 32 2,00 4,00 3,1875 ,82060 -,371 ,414 -1,412 ,809 
v22 32 2,00 3,00 2,3750 ,49187 ,542 ,414 -1,824 ,809 
v23 32 2,00 5,00 3,6250 1,49731 -,165 ,414 -2,079 ,809 
v24 32 3,00 5,00 4,6875 ,64446 -1,922 ,414 2,465 ,809 
v25 32 2,00 5,00 4,8438 ,62782 -4,053 ,414 16,086 ,809 
v26 32 2,00 5,00 4,8125 ,64446 -3,670 ,414 13,446 ,809 
v27 32 2,00 5,00 3,8125 ,93109 -,370 ,414 -,616 ,809 
Valid N 
(listwise) 26                 

 
 
>>> HIERARHIČNO RAZVRŠČANJE V SKUPINE 
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Cluster 
 
 Case Processing Summary(a,b) 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
26 81,3 6 18,8 32 100,0 

a   Squared Euclidean Distance used 
b  Ward Linkage 
 
 
 
 
 
 
 

Ward Linkage 
 
 Agglomeration Schedule 
 

Cluster Combined 
Stage Cluster First 
Appears 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Next Stage 
1 27 28 1,500 0 0 3 
2 3 4 3,000 0 0 12 
3 24 27 4,833 0 1 11 
4 29 30 6,833 0 0 8 
5 17 20 9,333 0 0 17 
6 9 32 12,333 0 0 16 
7 7 8 15,333 0 0 18 
8 19 29 18,667 0 4 15 
9 14 22 22,167 0 0 21 
10 16 18 25,667 0 0 14 
11 24 26 29,333 3 0 14 
12 3 5 34,500 2 0 18 
13 15 25 40,000 0 0 17 
14 16 24 45,667 10 11 19 
15 10 19 51,333 0 8 16 
16 9 10 59,000 6 15 19 
17 15 17 69,500 13 5 22 
18 3 7 80,633 12 7 22 
19 9 16 95,383 16 14 21 
20 12 13 110,383 0 0 23 
21 9 14 127,586 19 9 25 
22 3 15 146,508 18 17 24 
23 1 12 179,508 0 20 24 
24 1 3 231,702 23 22 25 
25 1 9 306,962 24 21 0 

 
 
  

 



Priloga 6: Statistični izračuni 
  
Dendrogram 
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * 
* * * * * 
 
 
 Dendrogram using Ward Method 
 
                      Rescaled Distance Cluster Combine 
 
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
          27    
          28    
          24    
          26     
          16         
          18           
           9        
          32           
          29       

 
          30                                               
          19                                               
          10                                                
          14                                         
          22                                                   
          17                                             
          20                                              
          15                                            
          25                       
 

           7                                           
           8                                             
           3                                 

 
           4                                
           5                                   
          12                 
          13               
           1    
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Frequencies 
 
 Statistics 
 
yseg2  

Valid 26 N 
Missin
g 6 

 
 
 yseg2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1,0 14 43,8 53,8 53,8 
2,0 12 37,5 46,2 100,0 

Valid 

Total 26 81,3 100,0   
Missing System 6 18,8     
Total 32 100,0     

 
 

Tables 
 

1,0 2,0 Group Total 
  Mean Mean Mean 
  5,00 5,00 5,00 
  3,79 3,72 3,75 
  5,00 4,40 4,69 
  3,93 4,00 3,97 
  5,00 4,89 4,94 
  5,00 4,94 4,97 
  3,07 2,94 3,00 
  2,79 3,33 3,09 
  5,00 4,89 4,94 
  5,00 4,11 4,50 
  1,14 1,06 1,09 
  5,00 5,00 5,00 
  3,57 2,72 3,09 
  1,07 1,11 1,09 
  5,00 5,00 5,00 
  3,64 2,89 3,22 
  1,00 1,18 1,10 
  1,14 1,17 1,16 
  5,00 4,82 4,90 
  3,50 2,94 3,19 
  2,50 2,28 2,38 
  5,00 2,56 3,63 
  4,57 4,78 4,69 
  5,00 4,72 4,84 
  4,79 4,83 4,81 
  3,93 3,72 3,81 
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>>> ANALIZA VARIANCE 
 
Oneway 
 
 Descriptives 
 
v9  

  N Mean 
Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Minimum Maximum 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

1,0 14 2,7857 ,97496 ,26057 2,2228 3,3486 2,00 5,00 
2,0 12 3,5000 1,00000 ,28868 2,8646 4,1354 2,00 5,00 
Total 26 3,1154 1,03255 ,20250 2,6983 3,5324 2,00 5,00 

 
 
 ANOVA 
 
v9  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,297 1 3,297 3,387 ,078 
Within Groups 23,357 24 ,973     
Total 26,654 25       

 
 

Oneway 
 
 Descriptives 
 

    N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Minimum Maximum 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

v3 1,0 14 5,0000 ,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 
  2,0 12 4,2500 1,05529 ,30464 3,5795 4,9205 2,00 5,00 
  Total 26 4,6538 ,79711 ,15633 4,3319 4,9758 2,00 5,00 
v11 1,0 14 5,0000 ,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 
  2,0 12 4,0000 1,80907 ,52223 2,8506 5,1494 1,00 5,00 
  Total 26 4,5385 1,30325 ,25559 4,0121 5,0649 1,00 5,00 
v23 1,0 14 5,0000 ,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 
  2,0 12 2,3333 ,88763 ,25624 1,7694 2,8973 2,00 5,00 
  Total 26 3,7692 1,47804 ,28987 3,1722 4,3662 2,00 5,00 
v17 1,0 14 3,6429 ,63332 ,16926 3,2772 4,0085 3,00 5,00 
  2,0 12 2,6667 ,98473 ,28427 2,0410 3,2923 2,00 5,00 
  Total 26 3,1923 ,93890 ,18413 2,8131 3,5715 2,00 5,00 
v21 1,0 14 3,5000 ,65044 ,17384 3,1244 3,8756 2,00 4,00 
  2,0 12 2,9167 ,79296 ,22891 2,4128 3,4205 2,00 4,00 
  Total 26 3,2308 ,76460 ,14995 2,9219 3,5396 2,00 4,00 
v14 1,0 14 3,5714 ,93761 ,25059 3,0301 4,1128 2,00 5,00 
  2,0 12 2,7500 ,96531 ,27866 2,1367 3,3633 2,00 5,00 
  Total 26 3,1923 1,02056 ,20015 2,7801 3,6045 2,00 5,00 
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 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 3,635 1 3,635 7,121 ,013 

Within 
Groups 12,250 24 ,510     

v3 

Total 15,885 25       
Between 
Groups 6,462 1 6,462 4,308 ,049 

Within 
Groups 36,000 24 1,500     

v11 

Total 42,462 25       
Between 
Groups 45,949 1 45,949 127,243 ,000 

Within 
Groups 8,667 24 ,361     

v23 

Total 54,615 25       
Between 
Groups 6,158 1 6,158 9,306 ,006 

Within 
Groups 15,881 24 ,662     

v17 

Total 22,038 25       
Between 
Groups 2,199 1 2,199 4,250 ,050 

Within 
Groups 12,417 24 ,517     

v21 

Total 14,615 25       
Between 
Groups 4,360 1 4,360 4,827 ,038 

Within 
Groups 21,679 24 ,903     

v14 

Total 26,038 25       
 
 
>>> ENOSMERNI T-TEST 
 
T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v27 32 3,8125 ,93109 ,16460 
 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v27 4,936 31 ,000 ,81250 ,4768 1,1482 
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>>> KORELACIJSKI KOEFICIENTI 
 
>>> DODATNI ENOSMERNI T-TESTi 
 
T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v27 32 3,8125 ,93109 ,16460 
 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v27 4,936 31 ,000 ,81250 ,4768 1,1482 

 
 

T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v14 32 3,0938 ,99545 ,17597 
 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v14 ,533 31 ,598 ,09375 -,2651 ,4526 

 
 

T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v3 29 4,6897 ,76080 ,14128 
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One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v3 11,960 28 ,000 1,68966 1,4003 1,9790 

 
 

T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v17 32 3,2188 ,97499 ,17236 
v18 31 1,0968 ,39622 ,07116 
v19 32 1,1563 ,36890 ,06521 

 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v17 1,269 31 ,214 ,21875 -,1328 ,5703 
v18 -26,745 30 ,000 -1,90323 -2,0486 -1,7579 
v19 -28,273 31 ,000 -1,84375 -1,9768 -1,7107 

 
 

T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v6 32 4,9375 ,24593 ,04348 
v7 32 4,9688 ,17678 ,03125 

 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v6 44,565 31 ,000 1,93750 1,8488 2,0262 
v7 63,000 31 ,000 1,96875 1,9050 2,0325 
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T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v11 32 4,5000 1,34404 ,23760 
v12 32 1,0938 ,39015 ,06897 
v16 32 5,0000 ,00000(a) ,00000 

a  t cannot be computed because the standard deviation is 0. 
 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v11 6,313 31 ,000 1,50000 1,0154 1,9846 
v12 -27,639 31 ,000 -1,90625 -2,0469 -1,7656 

 
 

T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v2 32 3,7500 ,43994 ,07777 
 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v2 9,644 31 ,000 ,75000 ,5914 ,9086 

 
 

T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v4 31 3,9677 ,54674 ,09820 
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One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v4 9,855 30 ,000 ,96774 ,7672 1,1683 

 
 

T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v22 32 2,3750 ,49187 ,08695 
v23 32 3,6250 1,49731 ,26469 
v24 32 4,6875 ,64446 ,11392 
v25 32 4,8438 ,62782 ,11098 

 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v22 -7,188 31 ,000 -,62500 -,8023 -,4477 
v23 2,361 31 ,025 ,62500 ,0852 1,1648 
v24 14,812 31 ,000 1,68750 1,4551 1,9199 
v25 16,613 31 ,000 1,84375 1,6174 2,0701 

 
 

T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v21 32 3,1875 ,82060 ,14506 
 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v21 1,293 31 ,206 ,18750 -,1084 ,4834 
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T-Test 
 
 Warnings 
 
The One-Sample Test table is not produced. 

 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v13 32 5,0000 ,00000(a) ,00000 
a  t cannot be computed because the standard deviation is 0. 
 
 

T-Test 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v15 32 1,0938 ,39015 ,06897 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v15 -27,639 31 ,000 -1,90625 -2,0469 -1,7656 

 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v26 32 4,8125 ,64446 ,11392 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v26 15,910 31 ,000 1,81250 1,5801 2,0449 
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One-Sample Statistics 
 

  N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

v20 31 4,9032 ,39622 ,07116 
 
 One-Sample Test 
 

  Test Value = 3 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

          Lower Upper 
v20 26,745 30 ,000 1,90323 1,7579 2,0486 
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