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POVZETEK 

Trpin enje na delovnem mestu je pojav, ki se navadno pri ne s konfliktno komunikacijo med 

sodelavci ali med nadrejenim in podrejenim. Sovražna komunikacija na delovnem mestu se 

stopnjuje do te mere, da se sprevrže v konstantno psihi no nasilje. Med najpogostejše vzroke 

za nastanek trpin enja uvrš amo neustrezno vodenje, nejasno razdeljene delovne zadolžitve in 

odgovornosti. Posledice trpin enja imajo negativni vpliv na produktivnost zaposlenih kot tudi 

na organizacijsko uspešnost in u inkovitost, zato je prou evanje tega pojava neizogibno. 

Management ima pri tem klju no nalogo, saj mora zagotavljati sistem, ki pravo asno zaznava 

tovrsten pojav, ustrezno ukrepa in prepre uje nadaljnje nasilje. Organizacija, v kateri vlada 

kultura z ustreznimi normami in vrednotami, je bolj konkuren na in lažje dosega zastavljene 

cilje poslovanja. 

Klju ne besede: trpin enje, delovno mesto, neeti na komunikacija, stres, organizacija. 

SUMMARY 

Mobbing at workplace usually starts with a conflict in communication among colleagues or 

between superiors and subordinates. Hostile communication at workplace can enhance to the 

level that it turns into constant psychological violence. The most common root causes of 

mobbing are inappropriate management and unclear split of work assignments and 

responsibilities. The consequences of mobbing have a negative influence on both, the 

productivity of employees and organizational performance and efficiency and for this reason 

its occurrence should be investigated. Management plays a key role in that as it need to ensure 

a system that timely detects mobbing, properly reacts to it and prevents further violence. 

Organization that has a proper standards and values in place is more competitive and will 

easier reach its business targets.  

Keywords: mobbing, workplace, unethical communication, stress, organization. 

UDK: 658.310.42:364.636 (043.2) 
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1 UVOD 

Na podlagi raziskav švedskega avtorja Heinza Leymanna, ki je med prvimi za el prou evati 

pojav trpin enja na delovnem mestu, bomo pripravili teoreti ni del naloge. Ve ina sodobnih 

teoretskih konceptov sloni na njegovih delih in raziskovanjih. Leymannove trditve bomo 

podprli še z dognanji drugih tujih in doma ih avtorjev s tega podro ja. Ker je trpin enje pri 

nas še dokaj nov pojav, je doma e literature manj, kot smo pri akovali. Naloga bo temeljila 

predvsem na delu dr. Bre kove, ki je na doma ih tleh najobširnejše predstavila omenjeni 

pojav. Podatke bomo zbirali, urejali in obdelovali s študijem knjig, u benikov, strokovnih 

lankov in drugih publikacij ter s pomo jo internetnih virov. 

Pri prou evanju pojma smo v strokovni literaturi zasledili ve  razli nih izrazov kot so 

šikaniranje, psihi no nasilje oz. mobbing, trpin enje oz. bullying, ustveno nasilje, psihološki 

teror idr. V nadaljevanju naloge bomo uporabljali izraz trpin enje na delovnem mestu, za 

katerega menimo, da je najboljše slovensko poimenovanje tega pojava, eprav se je v svetu 

najbolj uveljavil izraz mobbing. Oba izraza avtorji v literaturi ena ijo. Izraz mobbing po 

besedah Kosteli -Marti eve (2007, 26) pogosto uporabljajo nemški, švicarski in italijanski 

avtorji, medtem ko v angleško govore ih državah pogosteje uporabljajo izraz bullying, v 

Združenih državah Amerike pa izraz work ali employee abuse. 

V Sloveniji je ozaveš enost o pojmu trpin enja na delovnem mestu dokaj nizka, saj smo 

zakonsko prepoved trpin enja dobili sorazmerno pozno. Dolo be o prepovedi trpin enja na 

delovnem mestu so bile vnesene v delovno zakonodajo z novelo novembra 2007. Delodajalci 

in sindikati pojavu trpin enja še ne posve ajo ve je pozornosti, razen redkih izjem. Zato je 

malo organizacij, ki bi obveš ale svoje zaposlene o tovrstnem pojavu in imele urejen 

pravilnik oz. dogovor o prepre evanju in odpravljanju posledic trpin enja v organizaciji. 

Sodna praksa na tem podro ju se šele izpostavlja, med sindikati pa se redko kateri že pogajajo 

z delodajalci in izpostavljajo problem. Namie in Namie (2003, 3) pravita, da veliko ljudi še 

sploh ni slišalo za pojav trpin enja in ne vedo, kaj to sploh je. Dodajata, da s tem ko so 

poimenovali pojav, so naredili veliko, saj je ljudem pomagalo, da so za eli ukrepati zoper 

pojav. 

Naloga je razdeljena na dva dela, na teoreti ni in raziskovalni del. V prvem poglavju 

teoreti nega dela naloge bomo opredelili pojem trpin enja na delovnem mestu in njegove 

pojavne oblike. Sledi opis vzrokov za nastanek trpin enja in vrste trpin enja. Poglavje bomo 

zaklju ili z opredelitvijo oseb, ki so udeležene v pojavu trpin enja in opredelitvijo delovnega 

okolja, v katerem se trpin enje pojavlja. Tretje poglavje opisuje razvojne stopnje trpin enja. V 

etrtem poglavju bomo predstavili posledice trpin enja za žrtev, sodelavce, organizacijo in 

družbo. Peto poglavje vsebuje ukrepe za prepoznavanje in obvladovanje trpin enja. Šesto 

poglavje opredeljuje pravne akte prepre evanja trpin enja. 
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Sledi sedmo poglavje raziskovalnega dela naloge, v katerem bomo predstavili empiri no 

raziskavo. V osmem poglavju bomo interpretirali rezultate raziskave in povzeli klju ne 

ugotovitve. Deveto poglavje bomo zaklju ili s sklepom. 
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2 TRPIN ENJE NA DELOVNEM  MESTU 

Glede na naravo nasilnih dejanj lo imo fizi no, psihi no in spolno nasilje (Di Martino, Hoel 

in Cooper 2003, 4). Medtem ko je obstoj fizi nega nasilja na delovnem mestu že od nekdaj 

prepoznaven, je bil obstoj psihi nega nasilja dolgo asa podcenjen in šele zdaj prejema 

ustrezno pozornost. Psihi no nasilje pomeni namerno uporabo mo i proti posamezniku ali 

skupini ljudi, ki se kaže kot namerna povzro itev škode fizi nemu, mentalnemu, duhovnemu, 

moralnemu ali socialnemu razvoja posameznika (ILO 2002, 3-4).  

Parent-Thirion idr. (2007, 36) lo ujejo psihi no nasilje v dve osnovni obliki: v obliki 

nadlegovanja in v obliki diskriminacije. Pri prvi obliki govorimo o trpin enju in spolnemu 

nadlegovanju. Pri drugi obliki govorimo o diskriminaciji, ki pomeni druga no obravnavo 

zaposlenega na podlagi spola, rase, vere, starosti, spolne usmerjenosti, nacionalnosti, delovne 

nezmožnosti ipd. V nadaljevanju naloge se bomo osredoto ili na prvo obliko psihi nega 

nasilja – trpin enje. 

2.1 Opredelitev pojma trpin enje na delovnem mestu 

Za pojav trpin enja na delovnem mestu obstaja kar nekaj razli nih izrazov, odvisno od 

države, v kateri se uporabljajo. Njihov pomen, z manjšimi odstopanji, je skorajda enak. Poleg 

tega so tudi opredelitve trpin enja od avtorja do avtorja razli ne, zato jih bomo nekaj povzeli 

v nadaljevanju. 

Delovni psiholog nemškega rodu Heinz Leymann, ki je živel in delal na Švedskem,je bil prvi, 

ki je prou eval ta pojav in podal definicijo, iz katere izhajajo ostale definicije drugih avtorjev. 

Leymannova definicija trpin enja na delovnem mestu se najve krat izpostavlja pri 

interpretaciji pojava.  

Leymannova (1993, cit. po Tkalec 2006, 6) definicija trpin enja na delovnem mestu se  glasi: 
Trpin enje je konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med 

podrejenimi in nadrejenimi, pri emer je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena 

sistemati nim in dlje asa trajajo im napadom ene ali ve  oseb z namenom in/ali posledico izrina 

iz delovne organizacije oz. sistema, pri tem pa napadena oseba to ob uti kot diskriminirajo e. 

Sicer pa velja, da enkratnih ali redkih konfliktov in napadov ne moremo šteti za trpin enje na 

delovnem mestu. Ljudje smo si med seboj razli ni in v enakih situacijah odreagiramo 

razli no. Pri vsakodnevnih stikih z drugimi zaposlenimi prihajamo v konfliktne situacije 

zaradi razli nih mnenj in dojemanj. Oseba A lahko neko dejanje dojame kot hudo žalitev, 

medtem ko oseba B sploh nebi odreagirala na dejanje.  

 

Leymann & Gustafsson (1996, 252) pravita, da o trpin enju lahko govorimo šele takrat, kadar 

sta izpolnjena naslednja dva pogoja: pogostost – trpin enje se izvaja enkrat tedensko in 
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pojavnost – trpin enje se pojavlja daljše asovno obdobje, vendar ne manj kot šest mesecev. 

Sodobne raziskave omenjajo celo daljšo dobo, vse od enega pa do petih let (Hoel, Sparks in 

Cooper 2001, 20; Di Martino, Hoel in Cooper 2003, 44). 

Kosteli -Marti eva (2007, 27) trdi, da je najpopolnejšo definicijo trpin enja navedel francoski 

zakon o trpin enju oz. zakonu družbene modernizacije, št. 2002-73 z dne 17.1.2002, ki pravi, 

da je trpin enje psihi no maltretiranje, ki se pojavlja v obliki dejanj, katerih cilj ali posledica 

je povzro itev slabših delovnih razmer za posameznika. Zaradi slabšega delovnega in 

socialnega okolja lahko posameznik doživi napad na osebno dostojanstvo in pravice ter utrpi 

škodo pri telesnem ali duševnem zdravju. 

Davenport, Distler Schwartz in Pursell Elliot (2005, 33) trpin enje definirajo kot zahrbten 

napad na posameznika, ko z neopravi enimi obtožbami, poniževanji, vsesplošnim 

trpin enjem, ustveno zlorabo in terorjem želi povzro itelj dose i žrtvin odhod iz delovne 

organizacije. 

Trpin enje je posebna oblika obnašanja na delovnem mestu, kjer posameznik ali skupina 

sistemati no psihi no ponižuje drugo osebo ali osebe. Napadalci trpin ijo z namenom, da 

škodijo žrtvinem ugledu, njeni asti, loveškemu dostojanstvu in osebni integriteti, vse dokler 

delovno razmerje ne preneha. Vse našteto ima negativen vpliv na zdravstveno, socialno, 

psihi no in ekonomsko stanje loveka, ugotavlja Cvetko (2006, 25). 

Resch (1997, 3) pa opredeljuje trpin enje kot konfliktno komunikacijo na delovnem mestu 

med sodelavci ali med nadrejenimi in podrejenimi. Žrtev je sistemati no in dalj asa 

trpin ena, pri emer doživlja diskriminacijo s strani ene ali ve  oseb s ciljem izlo itve. 

Tudi Soares (2002, 6) opisuje trpin enje kot sistemati no nasilje posameznika ali skupine 

proti posamezniku ali skupini. Trpin enje opredeljuje kot proces, ki je sestavljen iz razli nih 

vedenjskih oblik. Ker gre za proces, ki se razvija skozi as, je potrebno vedeti, kdaj in kako se 

za ne, e ga želimo prepre iti oz. ukrepati takoj, ko zaznamo, da se trpin enje pri ne. 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2006) definira trpin enje kot »ponavljajo e 

se neprimerno ravnanje z zaposlenim ali skupino zaposlenih, ki ogroža zdravje in varnost pri 

delu. Trpin enje se pogosto izvaja v zvezi z zlorabo mo i, pri kateri se žrtve težko branijo«. 

Na podlagi prejšnjih opredelitev trpin enja na delovnem mestu lahko strnemo, da gre pri 

trpin enju za situacijo, v kateri je ena ali ve  oseb dlje asa izpostavljenih namernemu 

negativnemu in žaljivemu ravnanju s strani posameznika ali skupine. Povzro itelj z namernim 

neeti nim vedenjem, žaljivkami in poniževanjem zmanjšuje integriteto žrtve z na rtnim 

ciljem, da se jo odstrani z delovnega mesta. 
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2.2 Pojavne oblike trpin enja 

Leymann (1993, 33) opozarja, da lahko o trpin enju govorimo šele takrat, kadar se eno ali ve  

dejanj z LIPT-ovega seznama 45 dejanj trpin enja ponavlja v obdobju šestih mesecev ali ve  

najmanj enkrat tedensko. Leymann je s prou evanjem pojava trpin enja za potrebe prve 

švedske nacionalne raziskave opredelil 45 tipi nih oblik vedenja, ki so zna ilne za dejanja 

trpin enja na delovnem mestu. 

Pojavne oblike trpin enja je kategoriziral v naslednjih pet skupin (Povše Pesrl, Arko Košec in 

Vre ar, 2010, 9): 

– vedenje in ravnanje, ki vpliva na izražanje in na na in komunikacije trpin enega 

posameznika, 

– vedenje in ravnanje, ki omejuje in prepre uje socialne stike trpin enega, 

– vedenje in ravnanje, ki trpin enemu ogroža osebni ugled, 

– napad na kakovost poklicnega in življenjskega položaja trpin enega posameznika, 

– neposredni napad na zdravje žrtve. 

K posameznim zgornjim vrstam napadov bomo v nadaljevanju naloge našteli pripadajo e 

oblike vedenj in ravnanj, ki so usmerjene na žrtev. 

2.2.1 Napadi na možnost izražanja oziroma komuniciranja žrtve 

V to skupino napadov uvrš amo neprimerne oblike vedenja in ravnanja, s katerimi nadrejeni 

ali sodelavci omejujejo žrtvi možnost izražanja mnenj ali komuniciranja z namenom 

podreditve posameznika. Napadalec prekinja žrtvin govor ali ji jemlje besedo, nanjo pogosto 

kri i in jo zmerja pred o mi ostalih sodelavcev s ciljem, da se ji odvzame ugled in 

kredibilnost pri sodelavcih. Njeno delo nenehno kritizira, ne glede na dosežene rezultate, prav 

tako tudi osebno življenje, v katerega nih e v organizaciji nima pravice posegati. Žrtev je 

pogosto deležna nejasnih pripomb, za katere zahteva dodatna pojasnila in obrazložitve, vendar 

jih od napadalca ne prejme. Med neustrezne oblike vedenja uvrš amo tudi izmikanje 

napadalca neposrednim stikom z žrtvijo (oz. neposrednega pogleda v o i) ter razne odklonilne 

geste in zbadanje, anonimne pisne grožnje ali verbalne grožnje, izre ene za zaprtimi vrati, ki 

imajo namen zastraševanja žrtve (Bre ko 2010, 26-38). 

2.2.2 Napadi z namenom ogrožanja žrtvinih socialnih stikov 

Bre kova (2010, 26-38) pravi, da smo ljudje socialna bitja in za preživetje potrebujemo 

družbeno-socialno okolje, ki je potrebno za normalen osebnostni razvoj. Dejanja, ki 

prepre ujejo socialne stike, lahko imajo resne posledice za posameznika. Eno izmed takšnih 

dejanj je širjenje lažnih govoric o žrtvi z namenom, da se z njo nih e ve  no e pogovarjati in 

tako za ne izgubljati socialne stike v delovnem okolju. Napadalec nagovori še sodelavce, da 
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se ne družijo z žrtvijo oz. jo ignorirajo, e jih žrtev sama nagovori. Dolo enim tudi prepove 

pogovor z njo, kar pomeni na rten napad na socialne stike žrtve. Napadalec gre celo tako 

dale , da jo premesti v delovne prostore, dale  stran od sodelavcev,da bi žrtev izoliral. Za 

prizadetega lahko takšno ravnanje povzro i hude psihi ne posledice, saj mu s tem uni i 

možnost komuniciranja in druženja na delovnem mestu. 

2.2.3 Napadi, ki vplivajo na osebni ugled žrtve 

V to skupino napadov uvrš amo vsa neprimerna vedenja in ravnanja z namenom 

diskreditacije žrtve, razžalitve njene osebnosti in osebnega ugleda. Takšni napadi so 

slede i:nor evanje iz telesne hibe žrtve in zasmehovanje zaradi invalidnosti, izražanje 

domnev, da je žrtev psihi ni bolnik, zasmehovanje žrtve in poskusi prisile v psihiatri ni 

pregled, oponašanje hoje ali glasu žrtve z namenom, da bi jo napadalec osmešil, nor evanje iz 

zasebnega življenja in narodnosti žrtve, zastraševanje žrtve zaradi njenega politi nega ali 

verskega prepri anja, siljenje žrtve k opravljanju nalog, ki žalijo njeno dostojanstvo, napa no 

ali žaljivo ocenjevanje delovnih naporov žrtve, dvom v njene poslovne odlo itve, žrtev je 

pogosto deležna kletvic in ozna evanj s ponižujo imi imeni. Poleg naštetih napadov je 

potrebno dodati še obrekovanje in blatenje žrtve za njenim hrbtom, ki je najpogostejši napad. 

Napadalec blati žrtev v njeni odsotnosti in širi neutemeljene govorice pred sodelavci,samo 

zato da bi žrtev v o eh drugih diskreditiral in povzro il škodo njenemu osebnemu ugledu. 

Poskuša tudi smešiti žrtev tako, da se posmehuje njenim osebnim zna ilnostim in delovnim 

naporom pred nadrejenimi, ki vplivajo na njen uspeh pri delu (Bre ko 2010, 26-38). 

2.2.4 Napadi, ki vplivajo na kakovost dela žrtve 

Napadalec z neprimernim vedenjem in ravnanjem žrtev ovira in ji onemogo a kakovostno 

opravljanje delovnih nalog. To stori tako, da žrtvi vedno znova dodeljuje nove naloge z 

namenom, da jo preobremeni z delom in povzro i njeno neuspešnost. Po drugi strani pa ji 

postopoma odvzame vse delovne naloge in jih ne nadomesti z novimi. Žrtvi se brez njene 

privolitve dodelijo naloge pod ravnjo njenih kvalifikacij z namenom, da se žrtvi okrni ugled 

in jo razžali, oz. naloge, ki presegajo raven njene kvalifikacije z namenom, da žrtvi povzro ijo 

delovno neuspešnost. Napadalec žrtvi dodeli nesmiselne delovne naloge, ki ne prispevajo k 

rezultatu organizacije, da bi jo diskreditiral, in delovne naloge, ki žalijo osebno dostojanstvo 

žrtve (Bre ko 2010, 26-38). 

2.2.5 Napadi na zdravje žrtve 

Bre kova (2010, 26-38) v to skupino uvrš a vsa dejanja, katerih se napadalci poslužujejo, da 

ogrožajo ter uni ujejo fizi no ali psihi no zdravje žrtve. Tako žrtev silijo v opravljanje 

delovnih nalog, ki so škodljive za zdravje, ali pa ji celo grozijo s fizi nim nasiljem, kot so 
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udarci in lomljenje rok. Pri žrtvi skušajo uporabiti tudi lažje fizi no nasilje, kot so klofute in 

potiskanje. Napadalec skuša žrtev tudi fizi no zlorabiti (npr. jo siliti, da pred stranko nosi 

minikrila) in na rtno povzro ati psihi no škodo s širjenjem govoric, tako na delovnem mestu 

kot tudi doma.  

2.3 Vzroki za nastanek trpin enja 

Leymann je ocenil, da so predvsem organizacijski dejavniki tisti, ki povzro ijo nastanek in 

razvoj trpin enja na delovnem mestu. Kasnejše raziskave strokovnjakov pa kažejo na to, da je 

vzrokov za nastanek trpin enja lahko ve .  

Petri ekova (2008, 5) je vzroke za pojav trpin enja v delovnem okolju strnila v tri skupine: 

strokovni vzroki (sem spada pomanjkljiva strokovna usposobljenost zaposlenih za dodeljene 

naloge, napa na hierarhi na postavitev zaposlenih, slaba organizacija dela ter pomanjkljivo 

strokovno vodenje), osebni (vzroki, ki se kažejo v osebni nezrelosti in pomanjkanju 

samozavesti ter odgovornosti posameznika) in poslovni vzroki (težave delodajalca, povezane 

s finan nimi in kadrovskimi zadevami). 

Bre kova (2009, 19-20) poudarja, da bomo redko našli le en sam vzrok za nastanek 

trpin enja. Med najpogostejše organizacijske vzroke nastanka trpin enja uvrš a neustrezno 

organiziranost dela, nejasne pristojnosti, nejasno vodenje, prevelik obseg dela in 

podzaposlenost. Tudi Franca (2007, 44) dodaja, da gre vzroke za nastanek trpin enja na 

delovnem mestu iskati v splošni kulturi podjetja, kjer vlada sistem napredovanja in 

nagrajevanja, nesoglasja med zaposlenimi in vodstvom, konflikti med sodelavci ter edalje 

višje zahteve vodstva. Tudi osebnostne lastnosti zaposlenih, njihova nevoš ljivost in 

ljubosumje, nesposobnost prepoznavanja ter reševanja težav in slaba organizacija dela so 

vzroki za nastanek trpin enja. 

Vzroki za nastanek trpin enja se razvrš ajo v štiri velike skupine (Beermann in Meschkutat 

1999, po Tkalec 2001, 916):  

– organizacija dela, 

– na in vodenja, 

– socialni položaj trpin enih, 

– moralni  nivo posameznikov. 

2.3.1 Organizacija dela 

V okviru organizacije dela najpogosteje izstopa pet vzrokov. To so  prosta delovna mesta na 

višji hierarhi ni lestvici, za katere se potegujejo oz. bojujejo zaposleni in s tem botrujejo k 

nastanku trpin enja. Nadalje sodijo v ta okvir tudi nejasnosti v delovni strukturi, kjer ni jasno 

definiranih organizacijskih vlog. Pojav trpin enja se bolj zaznava v organizacijah, kjer so 
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nejasno porazdeljene odgovornosti in visoka intenzivnost dela, kar pomeni, da so naloge 

opravljene v kratkem roku in s asovnim pritiskom. Prav tako lahko podcenjevanje dela 

zaposlenih in slabo poznavanje njihovega znanja privede do neprimerne porazdelitve delovnih 

nalog in obveznosti, s tem pa tudi porasta trpin enja (Bre ko 2010, 42-43).  

Trpin enje na delovnem mestu se najpogosteje pojavlja v organizacijah, za katere je zna ilno 

(Gilioli 2000, po Kosteli -Marti  2007, po Povše Pesrl, Arko Košec in Vre ar 2010, 10): 

– izrazito tekmovalno delovno okolje, v katerem prevladuje karierizem in hierarhija, 

– posve anje pozornosti doseganju zastavljenih ciljev in ve anju dobi ka, brez kan ka 

usmerjene pozornosti na medsebojne odnose med zaposlenimi, 

– utiti je veliko zaskrbljenost zaradi presežka delovne sile, 

– slabo na rtovanje organizacijskih ciljev in slabo sodelovanje zaposlenih pri odlo anju, 

– prevladuje avtoritativni slog vodenja in odlo anja, 

– slabe možnosti za poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje, 

– pomanjkanje medsebojnega spoštovanja in spoštovanja kulturnih razlik, 

– pomanjkanje jasnih pravil pri delu in vedenju, 

– pretirane delovne obremenitve in nesmiselne delovne naloge, 

– nezadostno opredeljene vloge (dvoumne, konfliktne) in pomanjkanje profesionalnosti. 

2.3.2 Na in vodenja 

Management mora imeti sposobnost opazovanja svojih podrejenih in ostalih zaposlenih v 

delovnem procesu ter sposobnost oceniti njihovo medsebojno sodelovanje pri doseganju 

zastavljenih ciljev v organizaciji. Prav tako mora prav as zaznati, e je kdo od zaposlenih 

trpin en, in tudi im prej reagirati oz. posredovati. Kajti prej ko posreduje, ve je so možnosti 

za prepre itev in odpravo pojava trpin enja brez posledic. Z jasnimi navodili in pravilnimi 

ukrepi bi lahko tudi sam prepre il ali prekinil trpin enje na delovnem mestu.  

Vendar pa nadrejeni niso vedno nedolžni pri nastanku pojava trpin enja. Zaradi vse ve je 

konkurence in boja za obstoj na trgu se management bolj osredoto a na delovne naloge kot na 

zaposlene. Posledi no prav to dejanje privede do tega, da so ravno nadrejeni tisti napadalci, ki 

s svojim vedenjem prispevajo k trpin enju zaposlenih.   

Nasilje je mnogokrat že vklju eno v sistem vodenja, kar se pogosto dokazuje pri 

avtoritativnem na inu vodenja (Cvetko 2003, 896).  

Pri tem stilu vodenja je zna ilno, da je vodja sam sebi zadosten, sam sprejema odlo itve o 

posameznih zadevah, predlogi in mnenja podrejenih ga ne zanimajo, on ima prvo in zadnjo 

besedo. Nemalokrat je tudi oblasten in usmerjen na utrjevanje im boljšega položaja v 

organizaciji. 
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Tkal eva (2001, 917) dodaja, da nadrejeni pogosto uporabljajo trpin enje na d.m. kot sredstvo 

za zmanjševanje števila zaposlenih, s katerim se izognejo pla ilu odpravnin. S trpin enjem 

privedejo žrtve tako dale , da same dajo odpoved, ker razmer v delovnem okolju ne zdržijo 

ve . Med napadalci so pogosti tisti, ki utijo, da je njihov ugled ali položaj v organizaciji 

ogrožen. 

2.3.3 Socialni položaj trpin enih 

Osebne zna ilnosti posameznika lahko sprožijo proces trpin enja, kar seveda ne pomeni, da je 

žrtev sama kriva za razvoj trpin enja na d.m. Gre namre  za dejavnike, na katere trpin ena 

oseba nima vpliva. V to skupino sodijo osebne lastnosti, kulturna ali nacionalna pripadnost, 

spol, barva kože, verska in politi na pripadnost. e bi žrtev postavili v katero drugo skupino 

ali okolje, med posameznike s podobnimi lastnostmi, bi lahko bila ta ista oseba popolnoma 

sprejeta in celo priljubljena.  

Ve inoma trpin enje prizadene posameznike, ki živijo v težkih življenjskih situacijah in so 

socialno šibkejši, npr. invalidi ali matere samohranilke (Tkalec 2001, 918). 

2.3.4 Moralni nivo posameznikov 

V sodobnem delovnem okolju se soo amo s pomanjkanjem moralnih na el in vrednot, ki so 

eden izmed vzrokov za nastanek trpin enja. V organizacijah, kjer so neeti na dejanja nekaj 

vsakdanjega, so zaposleni pogosto trpin eni, v kolikor opozarjajo na nepravilnosti. 

Davenport, Distler Schwartz in Pursell Elliot (2005, 68) so mnenja, da management želi na 

takšen na in zaposlenega utišati in ohraniti ugled organizacije na trgu. 

Pri napadalcih gre za osebe, ki imajo mo ne predsodke, nerazrešene odnose na delovnem 

mestu ali osebnem okolju. Lahko se utijo nesposobne oz. da niso kos dodeljenim delovnim 

nalogam ali pa so premalo obremenjene, imajo premalo dela in posledi no ve  asa za 

razmišljanje in kovanje na rtov za izvajanje neeti nih dejanj. Takšni posamezniki po navadi 

ne znajo direktno povedati, kaj jih moti, zato pri tem uporabljajo diplomatski jezik, slabo 

govorijo o organizaciji, v kateri delujejo, in so verbalno nasilni. So osebe, ki uživajo v 

sovraštvu, nikoli ne govorijo o sebi in svojih pri akovanjih (Bre ko 2010, 45-46).  

Pomanjkanje solidarnosti in pomo i sodelavcev lahko privede do katastrofalnih posledic za 

žrtev (Dejours 2001, 10). 

Tkalec (2001, 918) pravi, da je v procesu trpin enja lahko vklju enih ve  posameznikov: 
Poleg oseb, ki si zavestno izmišljajo dejanja trpin enja in ho ejo s temi sodelavca namerno 

prizadeti, v procesu trpin enja sodeluje še dosti ljudi, ki trpin enje sploh omogo ajo. To so osebe, 

ki zaradi nepremišljenosti ali malomarnosti sodelujejo pri trpin enju ali ga le opazujejo, ne da bi 

posredovale. Trpin enje se pogosto razvije le zato, ker se ga tolerira. Redkeje se bo pojavljalo, e 
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v podjetju uspejo razviti enotni moralni nivo, zaradi katerega dejanja trpin enja delujejo 

nesprejemljivo.  

2.4 Vrste trpin enja 

Kadar govorimo o trpin enju na delovnem mestu, ve ina posameznikov pomisli, da gre v tem 

primeru za trpin enje, ki ga izvaja nadrejeni nad podrejenega. Pobudniki trpin enja so ravno 

tako lahko sodelavci, podrejeni ali podrejeni in nadrejeni skupaj. Raziskave kažejo na to, da 

se TDM dogaja v tistih organizacijskih kulturah, kjer sovražno vedenje dopuš ajo, ga celo 

nagrajujejo in s tem spodbujajo avtoritativen na in vodenja ( esen in drugi 2009, 10).  

Poglejmo raziskavo, ki je bila opravljena v Sloveniji leta 2008 in je pokazala, da so med 

povzro itelji trpin enja na delovnem mestu najpogosteje ( esen in drugi 2009, 12): 

– 81 % nadrejeni, 

– 33 % sodelavci, 

– 14 % podrejeni ter 

– stranke ali študentje. 

Seštevek deležev je ve ji kot 100 %, saj je lahko v dolo enih primerih ve  povzro iteljev, ki 

so zaposleni na razli nih delovnih nivojih. 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prou evanjem in svetovanjem na podro ju trpin enja, 

ocenjujejo, da je 70 % realnejša ocena trpin enja s strani nadrejenih. Slednji  so pogosto 

znajdejo v vlogi napadalca, ki trpin enje obravnavajo kot sredstvo za zmanjševanje števila 

zaposlenih (prizadeti sami dajo odpoved, ker razmer na delovnem mestu ne zdržijo ve ) 

(Tkalec 2001, 917). 

Raziskava, ki jo je opravil Klini ni inštitut za medicino dela, prometa in športa spomladi 

2008, je pokazala, da so v Sloveniji ženske žrtve precej pogostejše kot moški. V zadnjih šestih 

mesecih pred raziskavo je trpin enje na d.m. doživljalo kar 62,8 % vprašanih žensk in 37,2 % 

vprašanih moških. Tudi dolo ene tuje raziskave kažejo, da so ženske bolj izpostavljene 

trpin enju kot moški ( esen in drugi 2009, 12). 

Prepri anje, da se trpin enje med sodelavci pojavlja na nižjih nivojih hierarhi ne lestvice, je 

napa no, saj so zadnje raziskave dokazale, da se trpin enje ravno tako zaznava na ravni 

managementa (Di Martino, Hoel in Cooper 2003, 44). 

Glede na to, kdo zlorablja in kdo je žrtev oz. glede na smer dejanj trpin enja, Kosteli -

Marti eva razlikuje dve vrsti: vertikalno in horizontalno trpin enje. Bre kova pa še nadalje 

raz lenjuje trpin enje na zunanje trpin enje, e-trpin enje in lažno trpin enje. V nadaljevanju 

bomo podrobneje spoznali posamezne oblike. 
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2.4.1 Vertikalno trpin enje 

Vertikalno trpin enje na delovnem mestu se pojavlja med zaposlenimi na razli nih 

hierarhi nih nivojih v organizaciji. 

O njemu govorimo takrat, kadar nadrejeni trpin i podrejenega. V kolikor gre za serijsko oz. 

strateško trpin enje, takrat nadrejeni trpin i podrejene enega za drugim, dokler ne uni i 

celotne skupine. Možno je tudi obratno trpin enje, ki se pojavi, kadar skupina podrejenih 

trpin i nadrejenega in pa t.i. bossing, ki ga nadrejeni vrši s sovražnim in žaljivim vedenjem 

nad podrejenega (Kosteli -Marti  2007, 27-28).  

Posebno pozornost velja nameniti strateškemu trpin enju, ki se v trenutnih gospodarskih 

razmerah edalje bolj pojavlja tudi pri nas. Predvsem v organizacijah, ki stremijo k im 

ve jemu dobi ku, k im manjšim stroškom, z na rtnim zmanjševanjem števila zaposlenih. 

Management o takšnih na rtih diskutira za zaprtimi vrati, v organizaciji pa se vršijo namerni 

pritiski in trpin enje nad zaposlenimi, in sicer s ciljem, da trpin eni sam poda odpoved, saj 

mu v tem primeru ne pripada odpravnina ali kakšne druge ugodnosti. Takšnim pritiskom so 

ve inoma podvrženi tisti, ki so najboljši oz. najbolj izobraženi, saj jih ostali sodelavci 

doživljajo kot konkurenco in nevarnost za njihov nadaljnji obstoj v organizaciji. Ravno zato je 

zmotno prepri anje vodstva, da bodo s tovrstnim po etjem izlo ili najšibkejše lene in da 

bodo ostali samo najboljši od najboljših.   

Strateško trpin enje nadrejeni uporabi predvsem takrat, kadar se management dogovori, da so 

dolo eni zaposleni odve , in iš ejo na in, kako bi jih im prej odpustili. Ti zaposleni po 

navadi predstavljajo presežek po reorganizaciji ali posodabljanju organizacije. Lahko so tudi 

trn v peti vodilnim, zaradi svoje druga nosti in izstopanja, zaradi katerega se jim ne uspe 

vklju iti v delovno okolje. Skratka, management je tisti, ki se odlo i, koga bo potrebno 

odpustiti, nadrejeni pa je tisti, ki trpin enje izvaja neposredno (Kosteli -Marti  2007, 27-28). 

2.4.2 Horizontalno trpin enje 

Kadar gre za trpin enje med zaposlenimi, ki so v hierarhi ni organizaciji na enakem položaju, 

takrat govorimo o horizontalnem trpin enju.  

Takšno trpin enje se lahko izkazuje na razli ne na ine: z bojkotom, posredovanjem napa nih 

informacij, s spletkarjenjem, ignoriranjem ali celo odbijanjem sodelovanja. Razlogi za takšno 

trpin enje so isto banalni, npr. starejši sodelavci v novem zaposlenem vidijo konkurenta, ki 

lahko nadomesti njihov dotedanji položaj v organizaciji. Na novo zaposleni se preve  

razlikuje od sodelavcev v delovnem okolju, zato mu slednji zavidajo uspešnost, zagnanost in 

mladost (Kosteli -Marti  2005, 36).  

Ob utek ogroženosti, ljubosumje in zavist lahko pri zaposlenemu spodbudi željo, da se 

dolo enega posameznika odstrani iz organizacije. Pogosto je ravno napadalec tisti, ki misli, da 
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bo odstranitev namerno trpin ene osebe pripomogla k njegovemu napredovanju v karieri. 

Pojavljajo se tudi primeri, ko zaradi notranjih težav, napetosti in ljubosumja, skupina 

posameznikov izbere enega izmed zaposlenih za rno ovco, na kateri ho ejo izživeti svoje 

frustracije in skušajo dokazati, da so boljši in bolj sposobni (Kosteli -Marti  2007, 28). 

2.4.3 Zunanje trpin enje 

O zunanjem trpin enju govorimo takrat, ko se pojav trpin enja zaznava v delovnem okolju, 

napadalec pa prihaja od zunaj in ni del organizacije, v kateri je žrtev zaposlena. Pogosto se 

pojavlja v tistih poklicih, kjer imajo zaposleni ve kratne stike z istimi partnerji, strankami ali 

dobavitelji. Tovrstno trpin enje se tudi zaznava med posamezniki, ki sodelujejo na relaciji 

organizacija – dobavitelj, torej med predstavnikom organizacije in predstavnikom dobavitelja. 

Oba se lahko znajdeta v vlogi žrtve ali napadalca, še posebej, e so dobaviteljska razmerja 

daljša (Bre ko 2010, 50). 

2.4.4 E-trpin enje 

E-trpin enje ali digitalno trpin enje predstavlja novo obliko nasilja v e-družbi. Informacijska 

tehnologija napreduje iz dneva v dan, kar najbolj ob utijo osebe, ki zaradi slabosti, bolezni ali 

dalj asa trajajo i odsotnosti z dela ne zmorejo slediti njenemu napredku. To vodi v 

zaskrbljujo e naraš anje e-trpin enja, proti kateremu je edina prava zaš ita dvig ra unalniške 

pismenosti. Obstajajo posamezniki v organizaciji, ki veljajo za ra unalniško bolj pismene od 

ostalih, kar jim daje možnost za podreditev osebe, ki tega znanja nima oz. ne v tolikšni meri, 

kot ga imajo sami. Napadalec lahko izvaja e-trpin enje na na in, da namerno pošilja okužene 

datoteke, nedovoljeno kopira datoteke, spreminja vstopna gesla brez vnaprejšnjega obvestila 

in spreminja osebne nastavitve brez odobritve (Bre ko 2010, 51).  

Med e-trpin enje se uvrš a tudi neprimerno komuniciranje med prejemniki e-sporo il, ki so v 

isti skupini. To pomeni posredovanje povratnega sporo ila pošiljatelju ter ostalim sodelavcem 

z namenom diskreditacije enega od sodelavcev ali pošiljatelja osnovnega sporo ila. Pogosto 

se zgodi, da pošiljatelj celotno zgodovino e-komunikacije pošlje drugemu prejemniku, kar 

pomeni, da gre za o iten namen diskreditacije žrtve. e se takšno ravnanje zgodi enkrat, ga 

lahko smatramo kot nevednost. V kolikor pa se takšno dejanje ponavlja, ga lahko ozna imo 

kot dejanje trpin enja, ne glede na razlog pošiljanja. Izpostavimo še eno pojavno obliko e-

trpin enja, pri kateri napadalec brez vnaprejšnjega opozorila in  dogovora, pošlje žrtvi e-

sporo ilo, v katerem zahteva, da so nujne naloge (ki niso izvedljive) opravljene še isti dan 

(Bre ko 2010, 52). 
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2.4.5 Lažno trpin enje 

Lažno trpin enje pomeni, da gre za širjenje lažnih obvestil, s katerimi se sporo a, da se nad 

neko osebo izvaja trpin enje na d.m. Takšno ravnanje je lahko enako nevarno kot dejansko 

trpin enje. Samooklicana žrtev na tak na in izkoristi slabo poznavanje pojava trpin enja v 

organizaciji in napade svojega »napadalca«. Lažno trpin enje sproži ve inoma oseba, ki se 

po uti ogroženo, npr. v asu nujne reorganizacije poslovanja. Z lažnim trpin enjem skuša 

ohraniti svoj položaj v organizaciji (Bre ko 2010, 52). 

2.5 Kdo so najpogosteje žrtve trpin enja? 

Žrtev je lahko vsakdo, ki je delovnem razmerju, ne glede na to, ali je v nadrejenem ali 

podrejenem položaju. Glede na raziskave ameriškega inštituta za nasilje na delovnem mestu je 

ve ina napadalcev tistih, ki so v nadrejenem položaju, kar 81 %, medtem ko Evropska 

agencija za varnost in zdravje pri delu navaja, da je takšnih 50 % napadalcev (Cvetko 2009, 

10). 

V primeru, da je žrtev ženska, je le-ta trpin ena s strani ženske kar v 63 odstotkov primerov. 

Ženske so tudi tiste osebe, ki so najbolj izpostavljene trpin enju, saj predstavljajo 80-odstotni 

delež žrtev. V kolikor je tar a moški, je v 62 odstotkih primerov trpin en s strani moške osebe 

(Namie 2003, 2). 

Apostolovski (2007) trdi, da statistike kažejo na nizko kvalificirane zaposlene, ki so 

najpogosteje prizadete osebe, vendar njihovo združenje Mobbing ugotavlja, da temu vendarle 

ni tako. Trpin enih z osnovno izobrazbo je med 4 in 5 %, okoli 34 % je takšnih s srednjo 

izobrazbo, preostalih 61 % pa je visoko izobraženih. 

Kosteli -Marti eva pravi, da obstaja nešteto primerov, ki loveka spodbudijo k trpin enju, še 

ve  pa je takšnih primerov, ki si jih lovek izmisli zato, da bi namerno škodoval loveku. 

Avtorica v nadaljevanju opredeljuje žrtve trpin enja kot (2007, 28): 

– »poštenjaki« so osebe, ki so zaznale in prijavile nepravilnosti pri delu, ne spoštujejo 

pravil in zakonskih predpisov v svoji organizaciji, 

– fizi ni invalidi, 

– mladi, ki so se komaj zaposlili, in starejši, tik pred upokojitvijo, ki delo opravljajo 

po asneje in niso ve  motivirani za nova poklicna usposabljanja ali pa imajo previsoke 

dohodke, 

– zaposleni, ki zahtevajo boljše pogoje dela (nove ra unalnike, novo programsko opremo) 

in ve  samostojnosti pri delu, 

– osebe, ki v letih prekomernega dela zahtevajo priznanje delovnega položaja ter pove anje 

pla e, 
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– zaposleni, ki so presežek zaradi združevanja dveh organizacij, posodobitve ali 

reorganizacije poslovanja, 

– »druga ni« so lahko osebe, ki so druga ne spolne usmeritve, druga nega etni nega ali 

regionalnega porekla, druga ne ideologije in religije, kreativni. 

Davenport, Distler Schwwartz in Pursell Elliot (2005, 70-71) razlagajo, zakaj so ravno 

kreativni zaposleni pogosto žrtve trpin enja, saj s svojimi novimi idejami predstavljajo 

grožnjo za ljudi na višjih ali vodilnih položajih. 

Leta 2005 je bila opravljena etrta evropska raziskava o pogojih dela v delovnem okolju, ki je 

pokazala, da so v Sloveniji zaposleni bolj izpostavljeni trpin enju na delovnem mestu kot pa v 

ostalih evropskih državah (Robnik in Milanovi  2008, 7). 

2.6 Kdo so storilci? 

Namie (2003, 2) navaja, da so tako moški kot ženske napadalci. Ženske predstavljajo 48-

odstotni delež, medtem ko moški predstavljajo 42-odstotni delež nasilnežev. 

Izkazalo se je, da je lahko vsak lovek v vlogi trpin enja, bodisi kot žrtev ali kot napadalec. 

Mlinari eva (2007, 37) pravi, da so izvajalci trpin enja mnenja, da jih žrtev ogroža s svojo 

sposobnostjo, inteligentnostjo in inovativnostjo. Napadalci pa svojo nesposobnost in 

negotovost kažejo s pretirano samozavestjo, arogantnostjo in agresivnostjo. Okolico želijo 

prepri ati, da so vsemogo ni in nezmotljivi.  

Izvajalci trpin enja žrtev prikazujejo kot nesposobno in neu inkovito. Vsako opozorilo ali 

predlog žrtve preslišijo, problem pa rešujejo, šele ko je globoko zakoreninjen. O njej širijo 

neresnice in ji namerno škodijo, tako da podtikajo dejanja, ki jih sami izvajajo. Žrtvine dobre 

ideje ukradejo in jih predstavljajo managementu organizacije kot svoje. Na vprašanje, zakaj 

nekdo sploh postane napadalec, Apostolovski (2007) odgovarja, da je vedno pri 

prepotentnosti zadaj nekakšna impotentnost. Po navadi so takšne osebe vplivne osebe, ki si 

želijo še ve  mo i. Napadalci imajo pogosto zmanjšan ob utek ljubezni, veselja, igre, 

razdajanja, kreativnosti… Pogosto z zlorabljanjem drugih pravzaprav prikrivajo nemo  v 

nekem drugem delu njihovih življenj. Mlinari eva (2006, 36) dodaja, da so izvajalci 

trpin enja pogosto tisti ljudje, ki so v preteklosti že sami bili žrtve trpin enja in tako nevede 

kopirajo vzorec, ki so ga že sami doživljali.  

Zajc (2008, 10) pravi, da se napadalci trpin enja poslužujejo med drugim tudi zato, ker jih je 

strah izgube delovnega položaja oz. službe. Zaradi tega si izberejo primerno žrtev, ki jo s 

trpin enjem skušajo odstraniti iz delovnega mesta. Ko zadani cilij dosežejo, se po utijo 

zadovoljne in brez strahu, saj se zavedajo, da je njihov položaj v organizaciji varen. 
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Napadalci delujejo destruktivno na okolico, znajo se prilizovati in zastraševati okolico, 

arogantno obnašanje jim ni tuje, igrajo se igre mo i. So nagnjeni k stalnemu iskanju pohval in 

preseganju drugih, vedno želijo biti avtoritativni in na oblasti (Nolimal 2007, 39). 

Napadalcem se pri njihovem po etju lahko pridružijo še ostali zaposleni, in sicer zaradi 

strahu, da tudi sami ne postanejo žrtve (Koi  in Apostolovski 2007). 

2.6.1 Zna ilnosti napadalcev 

Raziskave so pokazale, da obstajajo dolo ene osebne zna ilnosti, ki so se najpogosteje 

pojavljale pri izvajalcih trpin enja. Najpogostejša je egocentri nost, ki pomeni, da napadalec 

postavlja sebe v središ e vsega dogajanja. Takšna oseba si predstavlja, da je edinstvena z 

mo nim karakterjem in da ji morajo vsi dati, kar se od njih zahteva. Do ostalih imajo 

izkoriš evalski odnos in za napake ali težave vedno krivijo druge. So nesposobne za empatijo, 

saj se ne morejo vživeti v ustva drugih (Kosteli -Marti  2007, 28). 

Ve ina strokovnjakov je mnenja, da so visoko narcisti ne osebe, za katere je zna ilno 

precenjevanje samega sebe, najve krat izvajalci trpin enja (Galjot 2007, 224). 

Posamezniki z narcisti no osebnostno motnjo so ljudje, ki so egocentri ni in grandiozni. 

Imajo se za pomembne osebnosti, mislijo, da so udoviti, uspešni in enkratni. Poleg sebe 

potrebujejo ljudi, ki so jim v pomo  pri samopotrjevanju in jih ne dojemajo kot sebi enakih. S 

tem ko so odvisni od priznanj in ob udovanj drugih ljudi, skušajo zapolniti lastne vrzeli. Ni 

jim mar za ob utke drugih ljudi, ne razumejo njihovih misli in stališ  (Stritih in Možina 2000, 

264-282). 

2.6.2 Motiv napadalcev 

Zapf (1999, 17-18) raz lenjuje štiri skupine motivov pri napadalcih: 

 Mikropoliti no trpin enje je trpin enje, pri katerem eden ali ve  napadalcev trpin i žrtve 

z namenom, da stabilizirajo svoj ugled in vplivnost, pri tem pa je njihov glavni cilj 

eliminirati žrtev iz organizacije. 

 Trpin enje zaradi osebnih razlogov izvaja napadalec takrat, kadar se po uti ogroženega 

na delovnem mestu, uti strah pred izgubo avtoritete, položaja in mo i.  

 Trpin enje kot na in za ohranjanje položaja prakticira napadalec takrat, kadar uti mo no 

potrebo po dokazovanju, ob udovanju in izvajanju oblasti. Svoje pomanjkljivosti in 

napake pa prelaga na druge. 

 Nezavedno trpin enje je trpin enje, pri katerem se storilci vedno ne zavedajo posledic 

svojih dejanj. Razlog za to je v komunikaciji med žrtvijo in napadalcem, ki ne deluje 

pravilno, saj izvajalec trpin enja ne dobi povratne informacije o posledicah svojih dejanj. 
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2.7 Kje se trpin enje najpogosteje pojavlja? 

Nolimal (2007, 37-38) pravi, da se najve  trpin enja pojavlja v organizacijah, ki so slabo 

vodene in moralno na ete. Tovrsten pojav omogo a kultura v delovnih organizacijah, v 

katerih se ustrahovanje in trpin enje podcenjujeta ali ne prepoznavata kot problem. 

Trpin enje je v vsakem delovnem okolju povezano z družbenimi, organizacijskimi in 

ekonomskimi vidiki kulture delovnega mesta. 

Seli  in Jakopin (2010, 287) poudarjata, da so zaposleni s trpin enjem na delovnem mestu 

pogosteje izpostavljeni v tistih delovnih okoljih, kjer se delo opravlja z nerazumnimi 

zahtevami in v slabih delovnih pogojih. 

etrta evropska raziskava o delovnih razmerjih je predstavila rezultate raziskav o tem, kje se 

trpin enje na delovnem mestu najpogosteje pojavlja. Ugotovili so, da se TDM najbolj zaznava 

v velikih organizacijah, kjer je ve  kot 250 zaposlenih. Tam je delež trpin enja kar 8-odstoten. 

Na drugem mestu po pogostosti trpin enja so se znašle majhne organizacije, ki imajo od 10 

do 49 zaposlenih, tretje mesto pa zavzemajo srednje organizacije, kjer je od 50 do 249 

zaposlenih. Najmanj trpin enja se zaznava v organizacijah z najve  9 zaposlenimi (Parent-

Thirion idr. 2007, 37). 

Dosedanje raziskave so pokazale, da se trpin enje najpogosteje pojavlja v organizacijah z 

naslednjimi lastnostmi (Gilioli 2000, po Kosteli -Marti  2007, 28): 

– delovno okolje, v katerem je veliko izrazite tekmovalnosti, s kulturo »karierizma« in 

strogo hierarhi no kulturo, 

– organizacije se osredoto ajo samo na dobi ek, ne da bi se ukvarjale z delovno klimo in z 

odnosi med zaposlenimi, 

– v organizaciji je prisotna zaskrbljenost zaradi presežkov delovne sile, 

– organizacija se upravlja in vodi z veliko mero avtoritativnosti, 

– organizacijske spremembe se slabo na rtujejo, zaposleni so v nenehni negotovosti glede 

tega, koga bodo izbrali, 

– premalo pozornosti se posve a vklju evanju in sodelovanju zaposlenih pri odlo anju, 

– v organizaciji je malo možnosti za poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih, 

– pomanjkanje medsebojnega spoštovanja in spoštovanja kulturnih razlik, 

– ni jasnih pravil pri delu in pravil vedenja, 

– zaposlene se pretirano preobremenjuje in dodeljuje nesmiselne delovne zadolžitve, 

– nezadostno opredeljene vloge, ki so dvoumne in konfliktne, ter  

– pomanjkanje profesionalnosti. 
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3 RAZVOJNE STOPNJE TRPIN ENJA 

Po mnenju strokovnjakov se proces trpin enja opredeljuje v pet faz oz. stopenj, za enši s 

konfliktom, iz katerega se po dolo enem asu razvije trpin enje na delovnem mestu. 

Preglednica 1: Posamezne stopnje trpin enja 

Stopnja 
Na ravni organizacije 

(po Leymannu) 

Osebna raven 

(po Esserju in Wolmwerathu) 

1 
Konflikti v organizaciji (predrznost, 

nesramnost, prostaštvo, nizkotnost) 

Prvi stresni simptomi, ignoriranje, boj, 

»predelovanje konflikta« 

2 
Trpin enje in psihi ni teror 

(koncentriranje na posameznike) 

Strah, zmedenost, sum vase, izoliranje, 

psihosomatske težave 

3 

Kršenje zakona (nezakonito 

razporejanje, ustrahovanje, poskus 

dajanja odpovedi) 

Umikanje, odbijanje, obtoževanje, 

psihosomatske motnje 

4 
Napa ne zdravstvene diagnoze, 

brezizhodne in nekoristne pravne poteze 

Ob utek nevarnosti in nezaupanja, 

stokanje, izlo anje, psihosomatski 

sindromi 

5 

Izklju itev iz delovnega okolja 

(ve kratna prerazporeditev na 

brezkoristna delovna mesta, dolgoro na 

delovna nesposobnost, odpoved, 

zgodnejša upokojitev, odpoved, ki jo 

poda žrtev trpin enja) 

Depresija, obsesija, pogoste zdravstvene 

težave, posttravmatski stresni sindrom, 

psihi ne težave, poskus samomora 

Vir: esen idr. 2009, 12. 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (2010, 17) navaja, da so 

najpogostejši simptomi zaposlenih, ki pri delu vsakodnevno doživljajo trpin enje, stres, 

težave s spanjem, tesnobnost in razdražljivost. 

esen in drugi (2009, 27-29) pojasnjujejo, da e se posamezniku ti ob utki pojavljajo vsak 

dan, ve krat na dan in lovek vse to potla i v sebi, obstaja bojazen, da organizem ne zmore 

ve  delovati normalno. Iz t.i. ob asnih funkcionalnih motenj lahko nastane bolezen, ki jo 

opredeljujemo za psihosomatsko. Preden žrtev zazna trpin enje in poiš e pomo , so lahko 

njeni zdravstveni problemi že zelo resni in celo privedejo do kroni nih sprememb. Zato je 

zelo pomembno, da so zaposleni seznanjeni s temi dejavniki in pravo asno ukrepajo. Pri tem 

pa ne smejo pozabiti na redno sprostitev in skrbeti za zdravje z redno telesno vadbo, tekom ali 

hojo v naravi. Najbolje je, da žrtev z uporabo ustrezne komunikacijske tehnike napadalcu 

odvzame motivacijo za trpin enje. 
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3.1 Konflikt 

Zaradi pogostega izvajanja neprimernih vedenj ne moremo trpin enje na delovnem mestu 

obravnavati kot enkratno dejanje, ampak kot proces. Konflikt je prva faza procesa, ki jo 

omenja Leymann (1996, 174).  

»Vsak proces trpin enja se za ne s konfliktom, ni pa nujno, da se bo vsak konflikt razvil v 

trpin enje« (konflikt se reši s sprejemljivo rešitvijo za obe strani ali pa se kon a z zmago ene 

od vpletenih strani), trdi Leymann (1993, cit. po Tkalec 2001, 910).  

Trpin enje na d.m. se razvije iz nekega nerešenega konflikta v delovni situaciji (Arnšek 2007, 

6). Pojav konflikta v delovnem okolju je vedno odvisen od organizacije dela in izpolnitve 

delovnih nalog.  

Leymann (1993, po Tkalec 2001, 910) opozarja, da nerešeni konflikti vplivajo na vpletene 

tako, da zaostrujejo medsebojne odnose. V primeru, da se konflikt ne reši, se v organizaciji 

za ne stopnjevati napetost, ki nastalo situacijo spremeni v dolgotrajen osebni spor vpletenih. 

Takšni odnosi na delovnem mestu zbujajo pri vpletenih neugodna ob utja. Mednje Resh 

(1997, po Tkalec 2001, 911) uvrša razdražljivost, potrtost, nejevoljnost, iz rpanost, ob asno 

slabost, glavobol, nespe nost, želod ne in žol ne težave, napadi znojenja, težave s krvnim 

obtokom in pospešeno bitje srca.   

3.2 Uveljavitev trpin enja 

V drugi fazi se za etni konflikt, ki ni bil rešen, sedaj potisne v ozadje. Za nejo se edalje 

intenzivnejši napadi na žrtev, predvsem na njeno osebnost in zna aj. Napadalci na rtno 

izvajajo škodljiva dejanja z namenom izlo itve žrtve iz delovnega okolja (Tkalec 2006, 8).  

Žrtev, ki je deležna vsakodnevnega sovražnega vedenja, se za ne v delovnem okolju vesti 

nezaupljivo in obrambno. V tej fazi doživlja strašljive spremembe, po uti se ogroženo, 

zmedeno in jezno. Zaradi tega postane pri svojem delu površna, raztresena in manj 

u inkovita. Njeno spremenjeno vedenje zmoti preostale zaposlene, ki niso bili direktno 

vklju eni v trpin enje. Zato postanejo neprijazni, muhasti in celo agresivni, saj trpin enega 

dojemajo kot izob enca, ki ne sledi razmeram v organizaciji. Za povrh pa ga še izlo ijo iz 

delovnega okolja zaradi neresni nih obtožb in govoric. Žrtev tako za ne izgubljati stik s 

socialnim okoljem in ni ve  sposobna vzpostaviti stika s sodelavci. Za ponovno vzpostavitev 

normalnega odnosa bi potrebovala ob utek varnosti in podporo sodelavcev, vendar je ne dobi 

zaradi spremenjenega vedenja, ki je posledica trpin enja  (Leymann 1993, po Tkalec 2006, 8). 

 

Malinauskiene, Obelenis in Djopagiene (2005, po Durakovi  2010) pravijo, da se je trpin enja 

na delovnem mestu, zaradi izjemnega psihobiološkega in socialnega u nika v organizacijski 

in politi ni psihologiji prijel izraz »psihološki teror«. Psihopatološke raziskave posledic 
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trpin enja za posameznika, kot so npr. posttravmatske stresne motnje, pa govorijo o travmi na 

delovnem mestu (Rick idr. 2006, po Durakovi , 2010). 

Po preteku šestih mesecev se pri nejo kazati resne psihosomatske motnje in psihi ne težave, 

ki jih ozna ujemo s pojmom posttravmatski stres. Takšne težave so npr. zapoznela reakcija na 

stresen dogodek, ki je žrtev mo no ogrožal, nenehno ponavljanje stresnega dogodka v sanjah 

ali v mislih ter ustvena zaprtost in izogibanje dražljajem, ki bi lahko priklicali spomine na 

travmo (Resh 1997, po Tkalec 2006, 8).  

3.3 Disciplinski ukrepi 

Trpin eni v tej fazi postane dekoncentriran pri opravljanju vsakdanjih delovnih nalog, 

pogosto povzro a napake, zaradi katerih je manj u inkovit, kot bi bil sicer.  Posledice 

njegovega dela sedaj opazi tudi management, ki je prisiljen ukrepati. Žrtev opozori na napake, 

v primeru, da se bodo le-te ponavljale še naprej, pa zagrozi z opominom in z znižanjem pla e. 

Nadrejeni žrtev dojema kot problemati nega zaposlenega, ki se ne razume z ostalimi 

sodelavci in ne dosega zastavljenih ciljev organizacije. Zato naredi en korak dlje in žrtev 

degradira. Ve inoma management ukrepa na tak na in, saj se druga e ne zna spopasti z 

nastalim problemom. Zaradi navedenih ukrepov nadrejenega, ki jih trpin eni dojema kot 

nepravi ne, se njegovo zdravstveno stanje za ne poslabševati. V primeru, da se žrtev odlo i 

iskati pravico na sodiš u, bo imela dosti težav z dokazovanjem trpin enja. Tako se  pogosto 

zgodi, da so sodne razprave pred delovnim sodiš em neugodne za trpin enega (Leymann 

1993, po Tkalec 2006, 8). 

V primeru, da se trpin enje izvaja v obdobju leta do dveh, se psihi ni in fizi ni simptomi še 

poslabšajo. Pojavi se depresivnost, pove a se možnost zlorabe zdravil ali alkohola. Ob koncu 

te faze se lahko pojavijo celo samomori (Resh 1997, po Tkalec 2006, 8). 

3.4 Prekinitev delovnega razmerja 

Zdravstveno stanje trpin enega je v tej fazi že precej na eto, zato se obrne po pomo  k 

zdravniku ali psihologu. Oba žrtvi ve inoma postavita napa no diagnozo, saj ne opazita, da je 

glavni razlog za zdravstvene in duševne motnje ravno v delovnem okolju žrtve (Galjot 2007, 

223). Sledi izlo itev žrtve zaradi dolgoro ne bolniške odsotnosti z dela, zdravljenja, 

premestitve na drugo delovno mesto ipd. (Požun, De man Dobrnji  in Temeljotov Salaj 2012, 

58). 

Organizacija ima ve  možnosti za prekinitev delovnega razmerja z žrtvijo (Leymann 1993, po 

Galjot 2007, 223-224): 

 Odrivanje trpin enega – žrtev ne dobiva novih delovnih zadolžitev, stare delovne naloge 

se ji v celoti odvzamejo tako, da preživi delavnik brez dela, eprav še prejema pla o. 
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Pisarna trpin enega je brez telefona, oddaljena od ostalih sodelavcev, ki imajo jasna 

navodila, da se žrtvi ne približujejo. Nadrejeni trpin enega zadolži za opravljanje 

nesmiselnih nalog, zato da se ga im prej znebi, za žrtev pa to lahko predstavlja mo an 

stres, ki meji že na psihi ni teror.   

 Nenehne premestitve trpin enega – nadrejeni skušajo žrtev, ki ji ne morejo prekiniti 

delovnega razmerja, premestiti na drugo delovno mesto. V primeru, da premestitev 

odobravata obe strani, je lahko ta ukrep dobra rešitev, premestitev proti volji žrtve, pa 

prestavlja negativen poseg. Žrtev obi ajno nima možnosti izražanja svoje želje pri 

premeš anju. 

 Bolniški izostanek – eprav so bolniški izostanki ve inoma upravi eni, imajo socialne 

posledice. Pri trpin enju je ve inoma izostanek krajši, nekaj dni, ki jih žrtev potrebuje, da 

se spo ije od stresnih dejavnikov. V primerih, ko se kršijo zakoni oz. pravila, pa gre za 

izostanke, ki trajajo po ve  mesecev ali celo let. Žrtev zaradi sovražnega ozra ja ni ve  v 

stanju opravljati delovnih zadolžitev. 

 Prisilna namestitev v psihiatri no ustanovo – v asih se zmedene ljudi z duševno stisko in 

strahom za eksistenco proti njihovi volji namesti v psihiatri no bolnico. 

 Odpravnina ali pred asna upokojitev – zadnji na in navidezne rešitve konflikta, eprav 

žrtev ta ukrep dojema kot kazen.  
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4 POSLEDICE TRPIN ENJA NA DELOVNEM MESTU 

Razmere na delovnem mestu lahko razli no vplivajo na zdravje posameznika, saj se 

dojemanje razlikuje od osebe do osebe (Parent-Thirion idr. 2007, 61). Kdor dolo eno ravnanje 

dojame kot hudo osebno žalitev, lahko to isto ravnanje pri drugih hitro potone v pozabo, saj 

mu ne posve ajo posebne pozornosti. 

Bakovnik (2006, 4) pravi, da so posledice trpin enja na delovnem mestu lahko precejšnje za 

organizacijo, kakor tudi za žrtev, sodelavce in ne nazadnje tudi za celotno družbo.  

4.1 Posledice trpin enja za žrtev 

Trpin enje na delovnem mestu ima kratkoro ne in dolgoro ne posledice na posameznikovo 

psihi no in fizi no zdravje. Bolezni, ki se ve inoma pojavljajo pri žrtvah, so zmanjšana 

koncentracija, plašnost, glavoboli, razdražljivost, osamljenost, bolezni želodca, povišan krvni 

pritisk, sr ni napadi in nespe nost (Hollins Martin in Martin 2010, po Majheni  in Mivšek 

2012, 168). 

Bilban (2008, 28) dodaja še bolezni, kot so prebavne motnje, bole ine v mišicah in okostju, 

strah, pomanjkanje samospoštovanja in zelo razširjena posttravmatska stresna obolenja. 

Mlinari eva (2007, 34) poudarja, da je število psihosomatskih težav, zaradi ponavljajo ega 

stresa v zadnjem desetletju, zelo naraslo. 

Posledice trpin enja so vedno bole e, opozarja Soares (2002, 15), ki jih raz lenjuje v tri 

skupine: psihološka stiska, depresija in posttravmati ni stresni sindrom. Slednji po mnenju 

Leymanna in Gustafssona (1996, po Soares 2002, 20) povzro a osebnostne spremembe 

trpin enega do to ke, ko sproži depresijo ali obsesivno vedenje.  

Leymann (1990, 122-123) je ocenil, da so u inki trpin enja za posameznika zelo hudi in jih 

analiziral v naslednje skupine: 

 socialni u inki – socialna izolacija, stigmatizacija, prostovoljna brezposelnost1, socialna 

neprilagojenost, 

 socialno-psihološki u inki – žrtev ni ve  zmožna ohranjati svojega socialnega okolja, iz 

katerega se po asi izdvaja, 

 psihološki u inki – ob utek obupa in nemo i, ob utek velikega besa zaradi pomanjkanja 

pravnih sredstev, velika tesnoba in obup, 

 psihosomatske in psihiatri ne – depresija, hiperaktivnost, samomor, psihosomatska 

obolenja. 
                                                 
1 Prostovoljno brezposelni so tisti posamezniki, ki niso pripravljeni sprejeti zaposlitev za nižjo 

pla o, kot se jim zdi ustrezna, ki niso pripravljeni se preseliti v drug kraj, kjer je na voljo zaposlitev in 
ki nimajo namena opraviti prekvalifikacij. im manj je posameznik pripravljen popustiti pri 
pogajanjih za zaposlitev, tem bolj prostovoljna je njegova brezposelnost (Svetlik 1985, 25-30). 
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»Trpin enje se usidra v vsako poro žrtvinega življenja«, pravi Robnikova (2010, 15) in hkrati 

opozarja, da je lahko nenehni stres, ki ga trpin eni doživlja, povezan z dolo enimi oblikami 

rakavih obolenj in diabetesa, v skrajnih primerih pa lahko žrtev naredi tudi samomor.  

Leymann (1993, po Galjot 2007, 232-244) je opisal potek bolezni pri žrtvah trpin enja v petih 

fazah: 

– 1. faza: pri etek trpin enja – v tej fazi žrtev pogosto pestijo bolezni prebavil in 

nespe nost. Naštete težave prenehajo šele takrat, kadar se stanje, ki ga povzro a stres, 

umiri. Trpin enje je torej proces, v katerem se neprenehoma vrstijo napadi, ki ohranjajo 

socialni stres in psihosomatske simptome neugodja. 

– 2. faza: po obdobju šestih mesecev – v tem obdobju trpin enje povzro i posttravmatski 

stresni sindrom. 

– 3. faza: po obdobju enega leta –v tej fazi se velikokrat simptomi PTSD spremenijo v 

generalizirano anksiozno motnjo. Trpin ena oseba postane sovražna in nezaupljiva do 

sodelavcev, pogosto se po uti ogroženo, zato okolico edalje bolj odklanja. V tem 

obdobju pri enja žrtev krepiti ob utke praznine in šibkosti, ki jo spravljajo v obup. uti 

veliko bojazen, jezo in depresijo. Dolo eni posamezniki doživljajo vsa ta ustva naenkrat, 

medtem ko jih preostali skušajo premagovati s pomo jo zdravil. 

– 4. in 5. faza: po obdobju dveh let –žrtev v tej fazi doživlja patološko psihi na stanja, ki se 

kažejo kot depresija ali obsesija. Posamezniki, ki trpijo za depresijo, postanejo 

nedružabni in lahko s asoma razvijejo fobije, ki se pojavijo takrat, kadar je trpin eni 

prisiljen, da se pojavi med ljudmi. Pri obsesiji je posameznik obseden s prisiljenim 

vedenjem, ki je oblika vedenja, s katero žrtev težko preneha. 

Medicinska znanost je dognala, da trpin enje povzro i žrtvam resne okvare duševnega in 

fizi nega zdravja. Alkoholizem, odvisnost od trdih drug in frustracije so posledice trpin enja, 

zaradi katerih žrtev v skrajni sili pomisli celo na samomor. Trpin enje pa ne vpliva le na 

žrtev, ampak tudi na njeno ožjo družino (Ke anovi  2006, 22). 

Mlinari eva (2007, 34-35) opozarja, da se je število psihosomatskih težav zaradi 

ponavljajo ega trpin enja v zadnjih desetih letih zelo pove alo. Žrtev trpin enja dobi ob utek, 

da svojih nalog ne opravlja dobro, izgubi voljo in zagnanost do dela, dostikrat obupa nad 

razmerami v delovnem okolju in življenju nasploh. Svoje težave skriva in si o njih ne upa 

govoriti, edalje bolj pa se poglablja v svojo nemo . Ko žrtev ve  ne vidi nobenega izhoda, 

stori samomor. Ve inoma je potem okolica tista, ki iš e vzroke, za takšno ravnanje žrtve v 

ožjem krogu družine. Takrat se pri nejo pojavljati razno razne neresnice in govorice o 

odnosih v družini žrtve, saj naj bi bila ravno družina kriva, da je žrtev napeljala na samomor. 
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4.2 Posledice trpin enja za sodelavce 

Posledice trpin enja se odražajo tudi na sodelavcih, saj v ve ini primerov ne vedo, kako bi 

ravnali, kadar so pri a trpin enju. Zaradi sovražnega vedenja napadalca lahko trpijo tudi 

sodelavci žrtve. Namre  strah jih je posledic, ki bi sledile v primeru, da žrtev zagovarjajo. 

Prav tako se zavedajo možnosti, da lahko tudi sami postanejo žrtev, zato se ne želijo 

izpostavljati, kadar so pri a trpin enju in celotno dogajanje le nemo opazujejo. Pogostokrat 

sodelavci ne storijo ni esar, da bi žrtvi pomagali in s takšnim ravnanjem dajejo napadalcu na 

znanje, da je njegovo vedenje sprejemljivo in primerno. 

Kadar so zaposleni dlje asa izpostavljeni sistemati nemu negativnemu ravnanju na delovnem 

mestu, upade storilnost celotnemu kolektivu, pravi Robnikova (Lokar 2011). Prav tako pade 

tudi ustvarjalnost, motivacija do dela in privrženost organizaciji. 

Sodelavci, nadrejeni in tudi osebni zdravnik žrtve, premalo posve ajo pozornost trpin enju in 

ve inoma ne iš ejo vzrokov zanj. Pri tem pa pozabljajo, da je ravno dober pogovor tisti, ki 

velikokrat pomaga žrtvi pri reševanju osebne stiske (Cvetko 2003, 902). Pri zaupnem 

pogovoru se je potrebno držati osnovnih na el, ki so, da trpin enemu verjamemo in ga 

podpiramo pri iskanju rešitev za prenehanje nasilnih dejanj (Cvetežar in Klemenc 2009, 53). 

4.3 Posledice trpin enja za organizacijo 

V Sloveniji edalje ve  posameznikov potrebuje strokovno pomo  zaradi trpin enja na 

delovnem mestu. Ve  kot 60 % je takšnih zaposlenih, ki so zamenjali delovno okolje zaradi 

slabih medsebojnih odnosov in negativne klime na delovnem mestu (Bre ko 2006, 15). 

Davenport, Distler Schwartz in Pursell Elliot (1999, po Tkalec 2001, 914-915) opredeljujejo 

naslednje posledice trpin enja za organizacijo: 

– zmanjšanje kvalitete in kvantitete dela – zaradi trpin enja so poleg žrtve prizadeti tudi 

ostali zaposleni, saj napad negativno vpliva tudi na njihovo skupinsko delo in povezanost. 

Tako se zmanjša število in kakovost opravljenih delovnih nalog, 

– pove ana fluktuacija – zaposleni, ki ne želijo ve  biti pri a trpin enju in so v dvomih, da 

se bodo razmere na delovnem mestu popravile, po asi iš ejo drugo, boljšo zaposlitev. 

Fluktuacija predstavlja visok strošek za organizacijo, prav tako tudi uvajanje novih 

sodelavcev v delovni proces, 

– pove ano število bolniških izostankov z dela–zaradi sovražnega vedenja so zaposleni 

pogosto bolniško odsotni ali pa na dopustu. Daljša odsotnost zaposlenega z delovnega 

mesta organizaciji povzro a razne stroške ter ji zmanjšuje produktivnost, 

– izguba kredibilnosti organizacije – zmanjša se ugled pri strankah, poslovnih partnerjih in 

iskalcih zaposlitve, 

– stroški svetovalcev, 
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– odpravnine in odškodnine – žrtve, ki zaradi trpin enja zelo zbolijo, niso ve  zmožne 

opravljati svojega dela, niti niso sposobne se vrniti v delovno okolje. V kolikor dokažejo, 

da so bile zaradi trpin enja prisiljene zapustiti organizacijo, jim pripada odpravnina, 

– stroški pravnih postopkov, 

– stroški odsotnosti z delovnega mesta, fluktuacije in zmanjšane storilnosti – sem spadajo 

razni stroški nadomeš anja, nadur in uvajanja.  

Kot smo že spoznali, trpin enje vpliva na celotno delovno okolje in posledi no zmanjšuje 

storilnost zaposlenih ter uspešnost organizacije. Oboje lahko povzro i posredne (zaradi upada 

storilnosti) in neposredne (zaradi bolniških izostajanj in odpovedi delovnega razmerja) 

stroške. Zaradi zmanjšane uspešnosti se zaposlenim znižajo pla e, pri nejo se krhati 

medsebojni odnosi, ki se stopnjujejo do te mere, da zaposleni sami za nejo zapuš ati 

organizacijo. Porast stroškov zaradi fluktuacije in bolniških obolenj privede do likvidacijskih 

težav organizacije, katerim po navadi sledi prisilna poravnava, odpuš anje zaposlenih in ne 

nazadnje tudi ste aj (Cvetko 2003, 899-902). 

4.4 Posledice trpin enja za družbo 

Žrtev trpin enja je zaradi psihosomatskih posledic primorana opraviti razli ne specialisti ne 

preglede in se dolgotrajno zdraviti pri raznih strokovnjakih, kot so kardiologi, psihologi, 

psihiatri, onkologi in ipd. Vsi ti pregledi strokovnjakov in njihovo zdravljenje žrtev 

pove ujejo stroške prora una za zdravstvene namene. Vendar trpin enje ne povzro a izgub le 

v zdravstvu, ampak tudi v pokojninskem sistemu. Žrtve se namre  pred asno upokojujejo 

zaradi nezmožnosti za delo. V upokojevanje so pravzaprav prisiljene, saj jim je trpin enje 

povzro ilo trajno invalidnost, zaradi katere ne morejo ve  opravljati svojega dela (Kosteli -

Marti  2007, 30). Za preostale žrtve trpin enja pa nastajajo stroški dolgoro ne rehabilitacije, 

stroški brezposelnosti in stroški ponovnega usposabljanja žrtev za delo (Bezenšek in Purgaj 

2009, 13). Družba tako izgublja produktivne zaposlene, ki redno pla ujejo dajatve v državno 

blagajno, hkrati pa prevzema visoke stroške zdravljenja in socialne oskrbe trpin enih oseb 

(Sa er 2008, 253). 
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5 PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE TRPIN ENJA 

Za u inkovito prepoznavanje pojava trpin enja so klju nega pomena preventivni ukrepi, ki so 

pomembni za pravo asno ugotavljanje stanja v delovnem okolju. Nadrejeni velikokrat težko 

razlikujejo med dejanji trpin enja in ponavljajo ih se konfliktov, zato je smiselno ukrepati v 

smeri izboljšav psihosocialnega delovnega okolja in medosebnih odnosov (Seli , Nassib in 

Makivi  2012, 125). 

Najboljši na in za prepoznavanje pojava trpin enja je vsakodnevna komunikacija med 

zaposlenimi in nadrejenimi ter stalna kontrola dela ter medosebnih odnosov na delovnem 

mestu. Prepoznavanje trpin enja zahteva neprekinjen nadzor nadrejenih nad procesi v 

organizaciji (Bre ko 2007, 424). 

V nadaljevanju naloge bomo predstavili, kako naj management preventivno ravna oz. kako 

sploh prepozna, da se pojav trpin enja dogaja ravno v njihovi organizaciji. V primeru, da 

zazna pojav trpin enja, je potrebno obvladovanje. V kolikor le-to ni uspešno, pa z raznimi 

prijemi in ukrepi pristojnih služb sledi reševanje in prepre evanje trpin enja na delovnem 

mestu. 

5.1 Prepoznavanje trpin enja s strani posameznika 

Pri prepoznavanju trpin enja mora biti posameznik zmeraj pozoren na vedenja ostalih 

zaposlenih do sebe. Pogosto nor evanje sodelavcev iz posameznika in izogibanje 

posamezniku je znamenje, da skupina zaposlenih želi izolirati zaposlenega. Ponavljajo i se 

konflikti z istim sodelavcem in nenavadno pogosto laskanje od iste osebe so lahko znaki za 

zahrbtno obrekovanje in za pojav trpin enja. Pri naštetih primerih mora biti posameznik 

prepri an, da gre za dejanja trpin enja ali gre samo za obi ajna nesoglasja v delovnem okolju, 

saj vsak posameznik druga e dojema razna ravnanja. Nekateri menijo, da so že izpostavljeni 

trpin enju, ko gre za obi ajno delegiranje nalog, drugi pa trpin enje prepoznajo šele, ko je 

njihovo zdravje popolnoma na eto (Bre ko 2010, 63-64). 

Naju inkovitejša tehnika za prepoznavanje trpin enja na ravni posameznika je vodenje 

dnevnika o trpin enju. Dnevnik namre  pomaga posamezniku prepoznati sovražna, na rtna in 

ve kratna dejanja ene ali ve  oseb, ki se ponavljajo v obdobju šestih mesecev, najmanj enkrat 

na teden.(Bre ko 2010, 64).  

Mordejeva (2010, 10) dodaja, da naj posameznik poleg dnevnika shrani vse listine in pisna 

navodila, elektronska sporo ila in druge pisne listine, ki bodo veljala kot dokazna sredstva 

kaznivega dejanja. 

Tudi Robnikova (Lokar 2011) svetuje, da žrtev takoj, ko za uti izvajanje trpin enja, pri ne z 

zapisovanjem dejanj v t. i. dnevnik dogajanja. V njem opredeli, kaj se je zgodilo, kje in kdaj, 
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ali je bil ob dogodku še kdo prisoten razen žrtve in napadalca. Poleg tega je pomembno, da 

žrtev zapiše, kako se je ob dogodku po utila in e je morebiti vzela tudi kakšno zdravilo.  

Preglednica 2: Primer zapisa - dnevnik o trpin enju na delovnem mestu 

Datum 

in ura 

Opis in vrsta 

dejanja 

trpin enja 

Napadalec 
Kraj 

dogodka 

Prisotni 

ob 

dogodku 

Prisotni 

po 

dogodku 

Moj 

odziv ob 

dogodku 

Moja 

aktivnost 

po dogodku 

15. 4. 

2010 

ob 11.15 

 

Kri anje in  

zmerjanje; nadrl 

me je, da sem 

nula, in to pred 

drugimi. 

(Napad na 

osebno  

dostojanstvo) 

 

Janez 

Na 

hodniku 

v 

prvem 

nadstropju 

Sodelavec 

Matjaž 
Nih e 

Bil sem 

tiho… 

Šel sem 

v svojo 

pisarno, 

kjer se 

dolgo 

asa nisem 

mogel 

zbrati. 

23. 4. 

2010 

ob 9. 30 

 

Grožnje, grozil 

mi je, da bom že 

videl, kaj se mi 

bo zgodilo, e ga 

ne bom ubogal, 

omenil je, da naj 

se pazim, saj 

imam tudi 

družino … 

(Napad zoper  

osebno varnost) 

 

Janez 

V njegovi 

(Janezovi) 

pisarni, 

kamor me 

je poklical 

na 

pogovor. 

Nih e 

Iz pisarne 

sem se 

odpravil k 

sodelavcu 

Mihi, ker 

sem bil z 

njim 

dogovorjen. 

akal 

sem, da 

napad 

mine … 

prevzel 

me je 

strah … 

Pred asno 

sem odšel iz 

službe, 

doma sem 

se zaupal 

družini. 

Vir: Bre ko 2010, 130 

V dnevniku o trpin enju mora žrtev voditi naslednje zapise (Bre ko 2010, 65-67): 

– to en datum in ura, na podlagi katerega lahko razberemo, ali gre za ponavljajo a se 

dejanja trpin enja in njihovo dolžino trajanja. Z analizo datumov lahko ocenimo, kako 

pogosto, v kakšnem asovnem intervalu se ponavlja trpin enje in nenazadnje lahko celo 

predvidimo naslednja neprimerna dejanja napadalca, 

– opis in vrsto dejanja trpin enja mora žrtev trpin enja im bolj nazorno opisati. 

Pomembno je, da takoj opredeli vrsto trpin enja in brez vpletanja ustev, zabeleži v 

dnevnik vsa dejanja, ki se jih spomni. Nazorni opis dejanj je potreben kot dokazilo na 

sodnem procesu, s katerim lahko dokažemo, da so se res izvajala dejanja trpin enja, 

– informacijo o tem, kdo je napadalec, mora žrtev ob vsakem dejanju trpin enja zabeležiti v 

dnevnik, saj sovražno vedenje lahko venomer izvaja le ena oseba, lahko pa jih je ve . 

Zato je potrebno natan no zapisovanje napadalcev, s imer presodimo, ali trpin enje 

izvaja ve  oseb, in opredelimo, katere osebe so to. V primerih, ko gre samo za enega 

napadalca, je vodenje dnevnika za žrtev nekoliko lažje, kot pa e gre za ve  napadalcev, 

pri katerih so dejanja trpin enja težje dokazljiva. V tem primeru mora žrtev dokazati, da 
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je posamezni napadalec dejanja trpin enja izvajal vsaj enkrat tedensko v obdobju šestih 

mesecev zapored, 

– kraj dejanja trpin enja je prav tako potrebno navesti v dnevniku. Žrtev pojasni, ali se je 

sovražno ravnanje odvijalo v pisarni ali izven delovnih prostorov. Na tak na in lahko 

pridemo do ugotovitve, ali napadalec napada samo tam, kjer se po uti nepremagljivega, 

– prisotnost;žrtev mora zapisati tudi, kdo je bil prisoten ob ali po dogodku, skratka navesti 

osebo, ki bo kasneje tudi pri ala o dogodku, 

– odziv žrtve ob dogodku;žrtev opiše svoj neposreden odziv ob dejanju trpin enja. Navede 

npr., ali je ostala brez besed, odgovorila napadalcu, planila v jok, se razburila in ob utila 

nejevoljo … 

– aktivnost žrtve tik po dogodku; žrtev zabeleži tudi, kako je ravnala takoj po dejanju 

trpin enja. Ali je nadaljevala z delom, razmišljala o dogodku, zapustila delovne prostore 

… Ti zapisi so v pomo  pri prepoznavanju trpin enja. 

5.2 Prepoznavanje trpin enja s strani organizacije 

Za u inkovito pravo asno prepoznavanje psihi nega nasilja na delovnem mestu Bre kova 

(2010, 67-70) opredeljuje naslednje strategije: 

– prvi korak pri prepoznavanju trpin enja je jasna opredelitev tipi nih oblik trpin enja, ki 

bi jih organizacija lahko zaznala; 

– prepoznavanje trpin enja je precej lažje takrat, kadar v organizaciji ta pojem 

opredelijo,saj se pogostokrat zgodi, da se enkraten konflikt ali druga dejanja zamenjujejo 

za trpin enje. Le v primerih, ko gre za na rtno nasilje nad zaposlenim z glavnim 

namenom, da se ga odstrani iz delovnega okolja, takrat govorimo o trpin enju; 

– ko ljiva organizacijska struktura; 

– takoj ko opazimo prve znake, ki kažejo na pojav trpin enja, je potrebna strokovna ocena 

tveganja za pojav trpin enja v organizaciji. Ocena je koristna za ugotavljanje stopnje 

ogroženosti, na podlagi katere bo organizacija izbrala in sprejela strateške ukrepe, prav 

tako tudi notranji pravni akt oz. pravilnik o prepre evanju trpin enja. Oceno ogroženosti 

za pojav trpin enja izdelajo zunanje svetovalne službe po posebni metodologiji na 

fokusnih skupinah. V primeru prijave na inšpektorat je pravilnik o prepre evanju 

trpin enja klju nega pomena, ker z njim organizacija dokazuje, da izvaja minimalne 

aktivnosti za prepre evanje trpin enja; 

– kadar trpin enje izvajajo nadrejeni, so ve inoma sodelavci tisti, ki prvi prepoznajo pojav 

trpin enja, šele nato vodstvo ali žrtev. Po raznih raziskavah je število o ividcev 

trpin enja ve je od števila žrtev. Žrtve v ve ini primerov celo pravijo, da se sprva sploh 

niso zavedale dejanj trpin enja. O ividci dejanj trpin enja so ve inoma tiho, saj so v 

strahu pred izgubo službe ali pa se bojijo, da bodo tudi sami postali tar a napadalca. Tako 

o trpin enju sploh ne spregovorijo z žrtvijo, kaj šele, da bi o tem obvestili pristojne 

zaposlene. V organizacijah, kjer vlada strah, pri e mol ijo, za razliko od organizacij, v 



 

28 

katerih prevladuje pozitivno vodenje, kjer zaposleni upajo odkrito spregovoriti 

nadrejenemu o situaciji, v kateri se nahajajo; 

– z vsakdanjo komunikacijo ter nadzorom vodstva nad delom in odnosi v organizaciji je 

lažje prepoznavati pojav trpin enja. Bolj kot elektronska pošta, ki omogo a hitrejše in 

pogostejše komuniciranje, je pomemben neposreden stik nadrejenih s svojimi 

zaposlenimi. Klju nega pomena za prepoznavanje trpin enja je vsakodnevna pozornost 

nadrejenih nad odnosi v organizaciji, skrb za pogosto komunikacijo z zaposlenimi ter 

merjenje delovne klime; 

– organizacije naj pogosteje odgovarjajo na slede a vprašanja, saj bodo tako lažje prišle do 

spoznanja o prisotnosti trpin enja v njihovem kolektivu. Davenport, Distler Schwartz in 

Pursell Elliot (2005, 137) naštevajo: Je za vse težave v sektorju kriv dolo en 

posameznik? Ali je oseba, ki jo zdaj obtožujejo podpovpre nega izvajanja nalog, tista, 

igar delo je bilo v preteklosti opravljeno nadpovpre no? Ali so zaposleni, predvsem na 

višjih mestih odlo anja, neusposobljeni za opravljanje tega dela? Ali klju ni zaposleni 

nenadoma zapuš ajo organizacijo? Ali je v organizaciji pove ana stopnja absentizma in 

visoka fluktuacija? So v organizaciji pogosti disciplinski ukrepi? So zaposleni zadovoljni 

v organizaciji? Ali je organizacija doživela nedolgo nazaj reorganizacijo? Ali vlada v 

organizaciji slab sistem internega komuniciranja? 

5.3 Obvladovanje trpin enja na ravni posameznika 

Posameznik si mora prizadevati, da prepre i in zaustavi trpin enje že v fazi njegovega 

nastajanja, saj v ve ini primerov žrtev sploh ne zazna, da se je pojav trpin enja za el dogajati 

prav njej. Ko trpin eni to ravnanje spozna, je velikokrat že prepozno, saj je proces trpin enja 

globoko ukoreninjen in ga je težje odpraviti.  

»Zaradi škodljivih posledic se je na pojav trpin enja na delovnem mestu treba odzvati hitro,« 

trdijo Dolinar in drugi (2010, 282). Ko žrtev zazna prve pojave trpin enja, mora takoj dati 

povzro itelju vedeti, da takšnega ravnanja ne dopuš a. S tem dejanjem lahko situacijo umiri, 

še preden bi se razširila do mere, ko bi pritiski postali nevzdržni. Trpin enju se je potrebno 

upreti, pravi Bilban (2008, 32) in dodaja, da se žrtev svoje situacije nebi smela sramovati, še 

manj pa jo mol e prenašati, saj s takšnim ravnanjem edalje bolj izgubljajo svoje duševno 

ravnovesje. 

Študija, ki jo je predstavila ga. Rayner (1997, po erneli  Bizjak 2008, 85), je pokazala, 

katere so bile najpogostejše strategije, ki jih je žrtev uporabila pri spoprijemanju s trpin enjem 

na delovnem mestu. Najpogosteje žrtve niso naredile ni esar, napadalca so ignorirale ali se 

mu izogibale, iskale so podporo in pogovor pri drugih osebah. Dolo ene žrtve pa so videle 

rešitev problema v odhodu iz organizacije. Bilban (2008, 30) svetuje, da mora žrtev pod težo 

ustev ravnati premišljeno. Predvsem pa ne sme prehitro sprejeti odlo itve o odhodu iz 

organizacije kot rešitev za izhod iz trenutnega stanja.  
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Glede na rezultate raziskave je Niedl (1996, 247-248) izpostavil štiri na ine, s pomo jo 

katerih se posameznik spoprijema s trpin enjem. Prva reakcija zaposlenega, ko spozna, da je 

pod vplivom trpin enja, je poskus aktivnega reševanja problema. Žrtev najprej skuša o 

situaciji obvestiti svojega nadrejenega, ki pa ne odreagira, zato je trpin eni mnenja, da je 

najbolje še malo po akati. Ko naposled le ugotovi, da dosedanja ukrepa nista dosegla želenih 

rezultatov, trpin eni odreagira tako, da  pri ne zanemarjati svoje delo, v skrajnem primeru pa 

celo zapusti delovno okolje. 

Pri tako zapletenem pojavu, kot je trpin enje, je težko predlagati enoten in enostaven nasvet 

za uspešno soo anje s trpin enjem. Za vsakega izmed naštetih neformalnih ukrepov mora 

žrtev sama presoditi, ali je primeren za reševanje dane situacije (Robnik in Milanovi  2008, 

40-42): 

– zaupanje težav sodelavki/sodelavcu, 

– zaupanje težav nekomu iz sorodstva ali iz kroga prijateljev, 

– seznaniti nadrejeno osebo, 

– seznaniti kadrovsko službo, 

– seznaniti delodajalca, 

– beležiti si dejstva in zbirati dokaze (dnevnik), 

– obiskati zdravnika. 

Bistvenega pomena je, da žrtev, ki je dlje asa izpostavljena trajajo emu trpin enju ter zlorabi 

mo i, ohrani samospoštovanje in se izogiba samoobtožbam. Bolje je, da svojo pozornost 

preusmeri v utrjevanje socialnih stikov in iskanje pomo i v družini, svetuje Smole (2009, 

388). 

Esser in Wolmerath (2001, po Hermans in Krings 2004, 170) predlagata naslednje formalne 

ukrepe za žrtev trpin enja: 

– vložiti pritožbo na tovarniški svet, 

– vložiti pritožbo delodajalcu, 

– opomin delodajalcu, 

– odpovedati delovno razmerje, 

– vložiti odškodninsko tožbo proti delodajalcu, 

– vložiti odškodninsko tožbo proti napadalcu oziroma storilcu, 

– vložitev predloga za uvedbo kazenskega postopka, 

– poskus sprave, 

– vložiti zasebno tožbo zoper napadalca oz. storilca. 

Majcen (2009, 140) predlaga, da naj žrtev ob pojavu nasilja na delovnem mestu ohrani mirno 

kri. Trpin eni se mora nadzorovati, saj je najslabše za žrtev, da odreagira na napad, ko je še 

pod vplivom ustev. Dejanja in odgovori na napad ne smejo biti spontani in nepremišljeni. 

Žrtev ima na voljo ve  možnosti, kako se bo spopadla s pojavom trpin enja. Prvi ukrep je, da 

nemudoma zapusti prostor, kjer se je ravnokar odvilo trpin enje, in poiš e pomo  pri ostalih 
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sodelavcih, s katerimi je v dobrih odnosih in jim zaupa. Žrtev lahko svoje težave zaupa in se 

posvetuje s pooblaš enim zaupnikom, sindikalnim predstavnikom ali s katero drugo osebo, za 

katero ve, da je prav tako žrtev nasilja na delovnem mestu. Lahko da se žrtev nasilja želi sama 

soo iti z ustrahovanjem in šikaniranjem. Takrat je pomembno, da trpin eni skuša ugotoviti, 

od kod napadi izvirajo in kdo stoji za njimi, ali je nadrejeni seznanjen s konflikti ali nasilja 

sploh ne želi opaziti. Žrtev mora vedeti, kako se nadrejeni odziva na pojave napadov. Ko se 

trpin eni seznani s celotno situacijo in dobi odgovore na vprašanja, se lahko odlo i, ali bo 

pomo  iskal v okviru organizacije, v kateri je zaposlen, ali zunaj nje. Reševanje težav na 

sodiš u je dolgotrajen postopek, ki je povezan s finan nimi stroški in primeren za ustveno 

stabilne in odlo ne osebe. 

5.3.1 Pooblaš enec za prepre evanje trpin enja na delovnem mestu 

e žrtev ne vidi izhoda iz situacije, v kateri se nahaja, in e ne želi svojih težav zaupati 

nadrejenemu ali delodajalcu, ima možnost pomo  poiskati pri pooblaš encu za prepre evanje 

trpin enja. 

Mato Gostiša (Škerl Kramberger 2013) pojasnjuje, da so pooblaš enci za trpin enje 

precejšnja novost pri vzpostavitvi sistema za prepre evanje trpin enja. 

Pooblaš enec za prepre evanje trpin enja je strokovno usposobljen posameznik, ki obravnava 

konkretne ugotovljene kršitve s tega podro ja. S strokovnim znanjem je žrtvi v pomo  in jo 

varuje pred stigmatizacijo v primeru podane prijave. Kvalificirani strokovnjak ima pooblastila 

za sprejemanje prijav o trpin enju in strokovno izvedbo postopka, ki je predviden v pravilniku 

(Gostiša 2010, 25).  

Pooblaš enec sprejema izklju no samo tiste pritožbe, ki se nanašajo na trpin enje, druge 

pritožbe ne pridejo v poštev. Na vsako prejeto pisno ali ustno pritožbo zoper pojav trpin enja 

mora odreagirati tako, da pozove posameznika, ki je pritožbo vložil, na razgovor. V primeru, 

da pooblaš enec na podlagi svojega strokovnega znanja in kompetenc v pogovoru z žrtvijo 

ugotovi in presodi, da obstaja sum trpin enja, si primer evidentira. To stori tako, da izpolni že 

v naprej strukturiran obrazec, kateremu še doda osebna opažanja in vse skupaj predloži naprej 

komisiji, ki je posebej sestavljena za reševanje tovrstnih primerov. V kolikor pa pooblaš enec 

presodi, da je sum trpin enja ni en, zaposlenemu svetuje in mu predlaga prou itev metod za 

razkrivanje trpin enja (Planet GV 2013). 

Kako bo pooblaš enec za trpin enje vodil posamezna dejanja v postopku oz. celoten 

postopek, je odvisno od okoliš in in zna ilnosti posameznega primera. Na eloma pa so 

naloge pooblaš enca, da (Gostiša 2010, 25): 

– im prej in temeljito prou i problem (v pomo  so mu tudi drugi morebitni dokazi, ki jih 

zbere), oceni dejansko stanje in ga dokumentira, 

– po potrebi zaprosi za pisno mnenje pristojnega zagovornika oz. zagovornice na ela 

enakosti pri Uradu za enake možnosti, v kolikor bi se prijava nanašala na katero od oblik 
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diskriminacije v smislu Zakona o uresni evanju na ela enakega obravnavanja (ZUNEO) 

ali Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), 

– žrtvam svetuje in jih podpre, saj se žrtev zaradi pritožbe ne sme utiti zapostavljeno, 

– napadalca podu i o pravnih posledicah dejanj trpin enja in ga pozove k prenehanju 

sovražnih dejanj. Prav tako še skuša z drugimi na ini, brez posebnih sankcij, dose i pri 

napadalcu prenehanje spornih ravnanj, 

– na željo žrtve ji stoji ob strani v vseh nadaljnjih pogovorih in diskusijah, ji pomaga z 

nasveti in jo zastopa, 

– predlaga odboru, da sprejme ustrezne ukrepe, e napadalec nadaljuje s spornimi ravnanji. 

e pride pooblaš enec na podlagi dejstev do spoznanja, da so v obravnavanem primeru 

prisotni jasni znaki trpin enja, je dolžan najprej oceniti, ali je možno problem rešiti s pomo jo 

medsebojne poravnave med žrtvijo in napadalcem. e sprava med njima ni možna ali je 

neuspešna, potem je dolžnost pooblaš enca, da pripravi skupnemu odboru za reševanje 

problematike trpin enja in delodajalcu poro ilo, v katerem predlaga ukrepe zoper napadalca 

in ukrepe za pomo  zoper žrtev trpin enja (Gostiša 2010, 25). 

Delodajalec lahko na pooblaš en ev predlog in na predlog skupnega odbora, pod pogoji, ki ji 

dolo a veljavna zakonodaja, privoli v naslednje postopke, ki bodo v pomo  žrtvi trpin enja 

(Gostiša 2010, 25): 

– prestavitev izvajalca trpin enja na drugo delovno mesto oz. v drugo delovno okolje 

znotraj družbe. S premestitvijo bi organizacija zaš itila žrtev in tako omogo ila nemoten 

delovni proces, 

– premestitev žrtve trpin enja na drugo delovno mesto oz. v drugo delovno okolje znotraj 

družbe ali premestitev k drugemu delodajalcu z možnostjo prekvalifikacije ali 

dokvalifikacije, 

– potrditev in dodelitev dodatnega pla anega premora žrtvi z namenom psihi ne 

rehabilitacije zaradi posledic trpin enja, 

– pla ilo izobraževanj ali drugih oblik strokovne pomo i žrtvi trpin enja  za ponovno 

pridobitev samozavesti, 

– pla ilo odškodnine žrtvi trpin enja zaradi psihi nih bole in, 

– pla ilo stroškov za morebitne javne objave, v katerih bi odpravili dezinformacije in 

žaljivke zoper žrtev, ki izhajajo iz delovnega okolja, 

– sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi in izpla ilo dogovorjene odpravnine žrtvi 

trpin enja. 

Pooblaš enec za trpin enje je dolžan še vsaj leto dni po zaklju enem postopku spremljati 

žrtev v njenem delovnem okolju in nadzirati u inkovitost sprejetih ukrepov. e je potrebno, 

mora pooblaš enec predlagati skupnemu odboru in delodajalcu še dodatne ukrepe. Predvsem 

pa primera ne sme zaklju iti, dokler obstaja sum za nadaljevanje trpin enja, razen e žrtev 

sama zahteva zaklju itev (Gostiša 2010, 26). 
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5.3.2 Sindikat in svet delavcev 

V primeru, da žrtev ne želi poiskati pomo  pri pooblaš encu za trpin enje, se lahko obrne po 

nasvet in ukrepanje zoper pojav trpin enja tudi na svet delavcev. 

Svet delavcev in tudi druga delavska predstavništva predstavljajo klju no vlogo pri 

prepoznavanju trpin enja na delovnem mestu, kot tudi pri obvladovanju posledic trpin enja v 

posameznem podjetju (Bakovnik 2007, 2). Sodelovanje delodajalcev s sindikati je 

neizogibno, saj sta obe strani dolžni skrbeti, da se spoštuje in š iti lovekovo dostojanstvo ter 

da se v primeru kršitev pravo asno ukrepa (Greif 2009, 20). 

e želi organizacija dose i boljše delovne odnose, je pomembno, da vodstvo natan no 

sporo a zaposlenim svoja stališ a, ažurno rešuje spore, prepre uje in rešuje primere 

trpin enja, dolo i zahteve in pri akovanja v zvezi s posameznim delovnim mestom.  Sindikati 

in svet delavcev morajo z organizacijo aktivno sodelovati tako, da delujejo na naslednje 

na ine (Urdih Lazar 2008, 8-9): 

– skrbijo za usposabljanje managementa in svojih predstavnikov v zvezi z razumevanjem in 

prepoznavanjem ter prepre evanjem in obvladovanjem trpin enja na delovnem mestu,  

– prisluhnejo težavam, s katerimi se žrtve soo ajo, trpin ene spodbujajo k pogovoru s 

strokovnjakom (zdravnikom, psihologom ali psihiatrom), upoštevajo želje trpin enega 

glede ukrepanja, 

– zagotavljajo diskretno svetovanje in podporo žrtvam ter napadalcem. Svetovanje, ki 

vklju uje brezpla no telefonsko svetovanje ali osebno svetovanje, je lahko organizirano 

znotraj organizacije ali izven nje s pomo jo zunanjih svetovalcev, 

– skrbijo za »podpornike«. Podporniki so posamezniki, ki so žrtvam v pomo  skozi celoten 

proces prijave trpin enja. Ravno zaradi svoje vloge so tudi skozi celotno dogajanje 

osebno vpleteni. To so lahko: lani svetov delavcev, sindikalni zaupniki, kadrovski 

strokovnjaki, svetovalci, 

– spodbujajo žrtve k zapisovanju posameznih dogodkov v dnevnik, 

– poizvedujejo po preostalih morebitnih žrtvah trpin enja, 

– s soglasjem žrtve obveš ajo vodstvo o trpin enju. Naloga vodstva je, da se odlo i, ali bo 

poskušalo rešiti problem na neformalen ali formalen na in, 

– podpirajo žrtev v vseh fazah pritožbenega procesa. 

Robnikova in Milanovi eva (2008, 42-43) omenjata Sindikat ban ništva Slovenije, pri 

katerem lahko žrtve dobijo za etne informacije v zvezi s pojavom trpin enja in zakonodajo, ki 

ureja to podro je. V primeru, da je domnevna žrtev lan ali lanica sindikata ban ništva, 

lahko kadarkoli poiš e pomo  pri izvršni sekretarki ali predsedniku sindikata, kjer bo prejela 

napotke in nasvete v zvezi s tovrstnim pojavom. Sindikat ban ništva nato posreduje pri 

vodstvu banke, vodstvu kadrovske službe ali pri uslužbencu, ki izvaja trpin enje. V kolikor se 

trpin enje kljub posredovanju še nadaljuje, sindikat nadalje žrtvi zagotovi primerno 

brezpla no strokovno in pravno pomo , prav tako uredi tudi zastopanje v pravnih postopkih. 
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e žrtev želi, lahko sindikat tudi poda prijavo kaznivega dejanja in prijavo inšpektoratu za 

delo. 

5.4 Obvladovanje trpin enja na ravni organizacije 

Za pravo asno prepoznavanje trpin enja na delovnem mestu mora organizacija natan no 

opredeliti tipi ne pojavne oblike trpin enja (naštete so v prilogi 2). Tako bo prepoznavanje 

precej lažje. e organizacija zazna katerega od pojavov, da se odvijajo dlje asa, mora 

nemudoma usmeriti svojo pozornost v neposredne kontakte z zaposlenimi, saj še vedno velja, 

da je za prepoznavanje pojava trpin enja potrebna nenehna sprotna komunikacija in nadzor 

odgovornih nad delom in medsebojnimi odnosi v organizaciji (Bre ko 2009, 20).  

Tudi Robnikova (2012, 134) pravi, da je »najpomembnejši dejavnik prepre evanja trpin enja 

ohranjanje zdravih delovnih odnosov«.  

Durakovi  (2011, 38) kot ukrep za prepre evanje trpin enja omenja t.i. relacijski coaching 

delovnih odnosov, ki pomeni delovni proces, znotraj katerega vodstvo skupaj s preostalimi 

zaposlenimi postopoma opazuje in raziskuje pojav trpin enja na delovnem mestu, bistvene 

težave v medsebojnih odnosih, dejavnike in razgibanost. S pomo jo relacijskega coachinga 

lahko organizacija izpostavi vloge in odgovornosti, pravila in vloge v ureditvi, povratne 

informacije, pri akovanja in triangulacijo, ko z uporabo razli nih metod prou uje pojav 

trpin enja na delovnem mestu.  

Prepre evanje in reševanje trpin enja na delovnem mestu se lahko uredita na primarni, 

sekundarni in terciarni ravni (ISPESL 2002, 25-26).  

Zaposleni, ki so odgovorni za upravljanje loveških virov, morajo prepre evati vsa dejanja, ki 

povzro ajo trpin enje na delovnem mestu. Cilj primarnega prepre evanja je onemogo iti 

nastanek novih primerov bolezni, ki jih povzro ata stres in trpin enje. V kolikor delodajalec 

želi, da bi se ta cilj dosegel, Kosteli –Marti eva (2007, 31) poudarja, da je potrebno: 

– optimizirati organizacijsko okolje in delovni as, 

– organizirati jasne delovne razmere, 

– podpreti skupno delo pri oblikovanju in razdelitvi delovnih ciljev, 

– spodbuditi nenehno izmenjavo informacij v obe smeri (od zgoraj navzdol in obratno), 

– usmeriti pozornost k upravljanju loveških virov z ustreznim usposabljanjem in 

izpopolnjevanjem, 

– zasnovati delovne zadolžitve, ki bodo prilagojene posameznemu zaposlenemu, 

– spodbujati delovno kulturo, v kateri se spoštuje loveško dostojanstvo in zavra a vse 

oblike psihi nega nasilja, 

– seznanjati in izobraževati zaposlene na vseh hierarhi nih nivojih o trpin enju in njegovih 

posledicah, 
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– izdelati zapise, v katerih organizacija opozarja zaposlene, da se neeti no ravnanje in 

diskriminacija v njihovem delovnem okolju ne dopuš a, 

– v pogodbe o delovnem razmerju vklju iti klavzule, ki prepovedujejo trpin enje in 

navajajo kazni za kršenje pravil. 

Sekundarno prepre evanje trpin enja nastopi takrat, ko se pojav že za ne in ga je težko 

zajeziti, e se nemudoma ne uporabijo u inkoviti ukrepi. Pri prepre evanju trpin enja v tej 

fazi imajo pomembno vlogo zaupni svetovalci in mediatorji. Kadar nastopi terciarno 

prepre evanje trpin enja, je po navadi pojav že zasidran v delovnem okolju in žrtvi povzro a 

hude posledice. Zato je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo žrtvi v pomo , da si im hitreje 

psihofizi no opomore in povrne uni eno dostojanstvo. Klju nega pomena za žrtev so skupine 

za samopomo  ali rehabilitacija v specializiranih zdravstvenih ustanovah. Namre  zgodnja 

diagnoza vpliva trpin enja na zdravje žrtve lahko bistveno pomaga pri zmanjševanju posledic 

na osebni, družinski in družbeni ravni (Kosteli -Marti  2007, 31-32).  

Za prepre evanje trpin enja je pomembna tudi zakonodaja, ki mora zajemati: preventivne 

ukrepe za redukcijo pojava trpin enja, zaš ito zaposlenih, ki se zavzemajo za samopomo  v 

boju proti trpin enju, nagrajevanje delodajalcev, ki se u inkovito in pravi no odzivajo na 

pojav trpin enja ter primerno pomo  (odškodnina za povzro eno škodo in možnost ponovne 

vklju itve v delo) žrtvam hudih oblik trpin enja (ISPESL 2002, 26). 

Bre kova (2010, 80) zgoraj naštete metode prepre evanja trpin enja poimenuje kot 

preventivno delovanje, zgodnje ukrepanje in pozno ukrepanje. V nadaljevanju naloge bomo 

podrobneje predstavili vse tri na ine. 

5.4.1 Preventivno delovanje zoper prepre evanje trpin enja 

Trpin enje na delovnem mestu ima škodljive posledice za družbo, opozarja Bre kova (2007, 

425), zato ga management ne sme dopuš ati. Predvsem si mora prizadevati za prepre evanje 

trpin enja že v za etni fazi, da bi prepre ili hujše posledice. Najpogostejši preventivni ukrepi 

delovanja so (Bre ko 2010, 80-85): 

– izboljšanje na ina vodenja, 

– izboljšanje organizacije dela, 

– sprememba in izboljšanje na ina komunikacije, 

– sprememba kulture organizacije, 

– izobraževanje managementa o prepre evanju neustreznih oblik vedenja, 

– seznanjanje zaposlenih o trpin enju in njegovih posledicah, 

– dolo itev vlog pri razreševanju trpin enja, 

– vpeljava notranjega akta za prepre evanje trpin enja in dolo itev pooblaš enca za 

trpin enje, 

– organizacijski dogovor, 
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– pogosto komuniciranje o eti nem ravnanju. 

Interni pravilnik o prepre evanju trpin enja 

Kot preventivo pred pojavom trpin enja Bre kova (2007, 425) predlaga sprejem interne 

politike oziroma t.i. organizacijski dogovor ali psihološko pogodbo, ki služi kot sporazum 

med delodajalcem in delojemalcem. V njem so opredeljene zadolžitve in pristojnosti, ki 

veljajo za nadrejene v primerih, da se zazna pojav trpin enja. Prav tako so v njem predvidene 

sankcije za napadalce oz. storilce. Podpis takšnega dogovora pomeni uveljavljanje internega 

sistema za pravo asno ugotavljanje, prepre evanje in odpravljanje posledic pojava trpin enja 

(Bakovnik 2007, 2). 

Gostiša (2011, 32-33) poleg dogovora svetuje tudi uveljavitev pravilnika, saj meni, da samo 

dogovor ne zadoš a za kompletno ureditev tega podro ja. Dogovor je namre  le vrsta 

pogodbe, ki obvezuje zaposlene, vendar pa nima splošne veljave. Zato je potrebno urediti tudi 

pravilnik, ki bo veljal kot splošni akt. Prekora itev pooblastil in kršenje obveznosti iz 

delovnega razmerja je mogo e pravno sankcionirati le v primerih, e so dolžnosti že vnaprej 

opredeljene, e so predpisane sankcije za kršenje dolžnosti in e je oblikovan postopek za 

sprejemanje sankcij. Našteta vprašanja je torej mogo e urediti v obliki splošnega akta. 

Senica (2009, 41) predlaga, da je v internem aktu potrebno dolo iti, katere so najpogostejše 

kršitve, saj bo njihova opredelitev pripomogla k boljšemu ozaveš anju zaposlenih o tovrstnem 

pojavu. Interni akt mora biti vsebinsko raz lenjen na preventivne ukrepe in ukrepe za 

vklju evanje žrtve. Slednje pomeni, da organizacija vklju i žrtev pri iskanju najboljše rešitve 

zanjo in jo recimo na njeno željo premesti na drugo delovno mesto. 

Dr. Luka Ti ar (Škerl Kramberger, 2013) opozarja na problematiko, ki se zadnje ase pojavlja 

v zvezi z internimi pravilniki o prepre evanju trpin enja na delovnem mestu. Namre  

delodajalci ne posve ajo posebne pozornosti vsebini pravilnika, ko ga sprejemajo. Bolj kot 

vsebina jim je pomembno to, da pravilnik imajo in ga lahko predložijo delovni inšpekciji v 

primeru, da bi ta to preverjala in zahtevala.  

Bre kova (2010, 117) pravi, da mora interni akt – pravilnik o prepre evanju trpin enja na 

delovnem mestu (vzorec je v prilogi 3): 

– opredeljevati pojme, ki se uporabljajo, ko so trpin enje na delovnem mestu, spolno 

nadlegovanje, drugo nadlegovanje, 

– jasno opredeliti vse možne oblike neprimernega vedenja, trpin enja, nadlegovanja, 

trpin enja v obliki poimenskega seznama, 

– opisati postopek ugotavljanja trpin enja na delovnem mestu, spolnega in drugega 

nadlegovanja ter sankcioniranje neprimernega ravnanja, 

– definirati predpostopek v primeru trpin enja, 
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– izbrati pooblaš eno osebo za sprejem prijav, 

– natan no opredeliti postopek reševanja prijav, 

– imenovati osebo, ki je zadolžena za izvajanje sankcij, 

– orisati postopek seznanitve prijavitelja o poteku postopka, 

– dolo iti vrsto postopkov in sankcij, varstvo zasebnosti, na ela zaslišanja in poštene 

obravnave. 

Dogovor o prepre evanju in odpravljanju posledic trpin enja 

Bakovnik (2007, 1-3) predlaga, da delodajalec in svet delavcev podpišeta dogovor o 

prepre evanju in odpravljanju posledic trpin enja v družbi. S tem dogovorom oba podpisnika 

vzpostavita enoten interni sistem za pravo asno ugotavljanje, preventivo in odpravo posledic 

morebitnih primerov pojava trpin enja. Dogovor, ki je vsebinsko razdeljen na štiri dele, ima 

klju no vlogo pri prepre evanju in reševanju problematike tega pojava, vsekakor pa lahko 

izboljša kakovost dela v organizaciji kot tudi njeno gospodarsko uspešnost. V prvem, 

uvodnem delu dogovora se delodajalec in svet delavcev dogovorita, da bosta v delovnem 

okolju spodbujala medsebojno zaupanje in spoštovanje, sodelovanje in varovanje osebnega 

dostojanstva posameznega zaposlenega. Pojav trpin enja v organizaciji ne bosta tolerirala, 

smatrala ga bosta kot hujšo kršitev delovnih dolžnosti. Obe strani se torej obvežeta, da bosta 

dolo ili metode prepoznavanja, prepre evanja in odpravljanja posledic trpin enja. V drugem 

delu dogovora delodajalec in svet delavcev dolo ita definicijo trpin enja na delovnem mestu, 

njegove pojavne oblike in primere sovražnih ravnanj zoper žrtev, ki se lahko pojavijo v obliki 

napadov: na možnost komuniciranja, na socialne stike in ugled, na kakovost delovnih in 

življenjskih razmer ter na zdravje. V tretjem delu dogovora obe strani, v okviru preventivnega 

ravnanja, dolo ata dolžnosti delodajalca in dolžnosti sveta delavcev ter skupne preventivne 

dejavnosti zoper prepre evanje pojava. Kot pomo  pri na rtovanju in izvajanju vseh potrebnih 

aktivnosti predvidevata ustanovitev skupnega odbora za prepre evanje in odpravljanje 

posledic trpin enja. V zadnjih dolo bah dogovora obe strani pojasnita, na kakšen na in bosta 

sprejemali morebitne spremembe, dopolnitve in veljavnost tega dogovora.  

Skupni odbor 

Skupni odbor za reševanje problematike trpin enja (»odbor za antimobing«) je osrednja 

institucija za to podro je v organizaciji. Njegova temeljna naloga je planiranje in izvajanje 

preventivnih ukrepov za prepre evanje trpin enja. Odgovoren je tudi za obravnavo 

posameznih primerov trpin enja in sprejemanja ukrepov na predlog pooblaš enca za 

trpin enje. Odbor sestavljajo: lan oz. pristojen predstavnik poslovodstva, predstavnik 

kadrovskega sektorja, predstavnik sveta delavcev in predstavnik reprezentativnih sindikatov. 

Z odborom sodeluje tudi pooblaš enec za trpin enje, ki ga odbor imenuje izmed svojih lanov 

ali izmed drugih oseb v organizaciji oz. izven nje (Gostiša 2010, 24). 
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Vloga kadrovskih služb 

Randall (2005, po Robnik in Milanovi  2008, 49) opozarja, da imajo kadrovska služba in tiste 

osebe, ki sodelujejo pri procesu izbire kadra, pomembno vlogo pri prepre evanju trpin enja 

na delovnem mestu. Vodstvo se mora zavedati, da za uspešno delo ni dovolj samo strokovno 

znanje, temve  tudi osebnostne lastnosti, ki prispevajo k ustvarjanju zdrave delovne klime. 

Zato je klju nega pomena, da pri izboru potencialnih kadrov sodelujejo tudi kadrovske službe, 

ki imajo strokovna znanja ter sposobnosti zaznave in prepoznave potencialno konfliktnih 

osebnosti.  

V primeru, da je kadrovska služba tista, ki bo žrtvam nudila prve informacije v zvezi z 

možnimi oblikami pomo i, je potrebna pozornost pri izbiri strokovnega kadra. Organizacija 

mora zaposliti ustrezno usposobljenega strokovnjaka, ki dobro pozna problematiko, pojavne 

oblike in pritožbene postopke. Žrtvam mora znati pristopiti na strokovno- loveški na in, kar 

pomeni, da je strokovnjak dober empati ni poslušalec, da ne razsoja,da ne sklepa prehitro, da 

ne kritizira žrtve zaradi dejanj druge osebe, da ne daje obljub, ki jih ni mogo e izpolniti, in da 

oblikuje prostor, kjer se bo žrtev po utila varno. Skratka, kadrovske službe imajo poglavitno 

vlogo pri ozaveš anju zaposlenih o pojavu trpin enja, o raznih metodah pomo i in pri dajanju 

predlogov za izboljšave (Robnik in Milanovi  2008, 49-50). 

5.4.2 Zgodnje ukrepanje zoper prepre evanje trpin enja 

e organizacija želi zaznati prve znake pojava trpin enja, mora oblikovati dejanja 

preventivnega ravnanja. V primeru, da ji kljub preventivnem ravnanju ne uspe zajeziti pojava 

trpin enja, ima na voljo še naslednje ukrepe za prepre itev napadalnega vedenja (Bre ko 

2010, 85-86): 

– uresni evanje zapisanih sankcij zoper neprimerno obnašanje, 

– uveljavitev na ina pritožb brez zatiranja, 

– vnovi no usposabljanje pooblaš encev za trpin enje, 

– izdelava internega priro nika o trpin enju, 

– izobraževalno-informativna internetna stran. 

V primerih, ko v predpisih ni nikjer zabeleženo, kakšni ukrepi sledijo, e se zaznajo 

neprimerne oblike vedenja, potem obstaja velika verjetnost, da se trpin enje v zgodnji fazi ne 

bo prepoznalo. V izogib prepoznemu ugotavljanju pojava trpin enja je potrebno v pravilniku 

natan no opredeliti ukrepe, ki se bodo izvedli, e se zaznajo neprimerne oblike vedenja in 

ravnanja. Organizacija mora sestaviti tudi na in, kako se bodo vršile pritožbe v zvezi s prijavo 

trpin enja. Oseba, ki prijavi trpin enje, je lahko žrtev ali zaposleni, ki je pri a trpin enju, 

nih e od njiju pa ne sme biti deležen še hujših oblik trpin enja ali prikritih sankcij zaradi 

podane prijave. Žrtev lahko poda prijavo ali pa se obrne zgolj po pomo  pooblaš encu oz. 

internemu svetovalcu, ki mora biti pri svojem delu neodvisen in nenehno nadgrajevati svoje 
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znanje. Organizacija lahko izdela tudi informativno spletno stran, kjer bo izobraževala 

zaposlene o pravilnih oblikah vedenja. Stran lahko vsebuje primere trpin enja, vprašanja o 

pojavu in ukrepe zoper izvajalce trpin enja. Namen spletne strani je, da seznani vse zaposlene 

s problematiko trpin enja, tudi tiste, ki želijo ostati anonimni (Bre ko, 2010, 88). 

Interni priro nik o trpin enju 

Z izdajo internega priro nika o trpin enju bo organizacija pripomogla k lažjemu zgodnjemu 

odkrivanju pojava. Priro nik mora vsebovati definicijo trpin enja, oblike trpin enja in 

posledice, ki jih trpin enje povzro a. V njem naj organizacija izpostavi neprimerne oblike 

vedenja, podrobno opiše obrambne strategije zoper trpin enje na ravni organizacije kot tudi 

obrambne strategije posameznika. Priro nik naj vsebuje navodila, kam se lahko žrtve 

trpin enja obrnejo po pomo  v organizaciji ali drugod. Pri izdelavi priro nika naj sodeluje 

im ve  zaposlenih iz razli nih oddelkov organizacije, priporo ljiv je tudi zunanji strokovnjak 

oz. svetovalec, ki ima objektiven pogled na organizacijo. eprav strokovnjaki v organizaciji 

zelo dobro poznajo organizacijske razmere, verjetno niso dovolj objektivni zaradi dolgoletnih 

tesnih vezi s sodelavci. Naju inkovitejši priro niki so tisti, ki vsebujejo izobraževanje in 

ozaveš anje o pojavu trpin enja, skratka prizadevanje celotne organizacije za prepre evanje 

in odpravo tega pojava (Bre ko 2010, 88). 

5.4.3 Pozno ukrepanje zoper prepre evanje trpin enja 

e je pojav trpin enja v organizaciji že dalj asa prisoten, je glavna naloga managementa in 

ostalih odgovornih zaš ita zaposlenega pred povzro eno škodo. e bi organizacija 

trpin enega odpustila, bi s tem dejanjem dala na znanje ostalim zaposlenim, da dopuš a 

takšna ravnanja. Zato naj raje organizacija poseže po naslednjih ukrepih poznega 

prepre evanja pojava trpin enja (Bre ko 2010, 87-88): 

– izvršene sankcije zoper napadalca, 

– zaš ita žrtve in njene zasebnosti, 

– povrnitev žrtvinega ugleda, 

– premor za poklicno rehabilitacijo, 

– materialna ali socialna pomo , 

– izobraževanje za povišanje samozavesti, 

– u na izkušnja. 

e se dejanje trpin enja dokaže, je organizacija dolžna nemudoma izvršiti vse zapisane 

sankcije zoper napadalca. Skrajna možna oblika sankcije je odpoved delovnega razmerja. 

Takoj ko bo organizacija tovrstno ravnanje predstavila tako interni kot tudi širši javnosti, bo 

u inkovito prepre ila nadaljnje morebitne pojave trpin enja. Dolžnost organizacije je zaš ititi 

žrtev, njeno ime in zasebnost ter napadalca pred zaposlenimi v organizaciji in zunanjimi 
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javnostmi. Tako v ve ini primerov management pozove vse zaposlene k zaupnosti in 

mol e nosti z namenom varovanja osebnih podatkov obeh udeležencev dejanja trpin enja. S 

tem ko organizacija izvrši ustrezne ukrepe zoper napadalca, pomaga žrtvi, da si povrne ugled. 

Prav tako ji ponudbi možnost opravljanja dela v novem delovnem okolju, e žrtev želi, pa se 

lahko vrne tudi v staro delovno okolje. Prav slednja možnost je velikokrat nemogo a, še manj 

pa stimulativna za žrtev, zato organizacija v takšnih primerih skuša poiskati drugo, spodbudno 

delovno okolje. Žrtev dostikrat potrebuje tudi poklicno rehabilitacijo, zato je najbolje, da ji 

organizacija omogo i izredni pla ani dopust, ki bo namenjen za povrnitev psihi ne mo i. 

Takšno ravnanje organizacije je veliko bolj spodbudno za žrtev, kot da se njena odsotnost 

beleži v obliki bolniškega dopusta. Kot nadomestilo zaradi izpada dela prihodka lahko 

organizacija žrtvi ponudi materialno pomo  v obliki bonov, denarne pomo i ali pla ila 

zdravstvenih storitev. Priporo ljivo je, da organizacija žrtvi predlaga dodatno izobraževanje, s 

katerim bi si žrtev dvignila samozavest in samospoštovanje. Organizacija mora biti družbeno 

odgovorna do pojava trpin enja. S tem ko o pojavu javno spregovori, deli u no izkušnjo z 

ostalimi organizacijami in ozaveš a družbo o problemu trpin enja (Bre ko 2010, 87-89). 
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6 PRAVNI AKTI PREPRE EVANJA TRPIN ENJA 

Posameznik, ki je žrtev sovražnega vedenja in trpin enja na delovnem mestu, ima na izbiro 

poiskati svojo pravico na sodiš u. To je za žrtev zadnji izhod iz nastale situacije, pri katerem 

pa velikokrat naleti na težavo, ki je vezana na dokazovanje trpin enja. Kot smo že omenili, je 

za dokazovanje trpin enja na sodiš u priporo ljivo, da žrtev kot dokazno gradivo priloži 

dnevnik o trpin enju, s katerim je možnost dokazovanja ve ja. Trpin enega pred neeti nim 

ravnanjem varuje evropska in doma a zakonodaja, ki je povzeta v nadaljevanju naloge.  

6.1 Doma a zakonodaja 

6.1.1 Zakon o delovnih razmerjih 

44. len Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) dolo a, da je dolžnost delodajalca, varovati in 

spoštovati delav evo osebnost, prav tako tudi upoštevati in varovati delav evo zasebnost. V 

45. lenu pa zakon dolo a, da je delodajalec dolžen zagotavljati varovanje dostojanstva 

delavca pri delu, pri emer nih e od zaposlenih ne sme biti podvržen neželenemu ravnanju 

spolne narave, fizi nemu verbalnemu ali neverbalnemu ravnanju ali drugemu vedenju na 

osnovi spola, ki tvori sovražne ali ponižujo e delovne odnose in okolje (Uradni list RS, št. 

42/2002). 

6.1.2 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih 

Ustrezno zakonodajo, ki bi prepre evala ravno pojav trpin enja in druge oblike nadlegovanja 

na delovnem mestu,smo z novelo Zakona o delovnih razmerjih dobili sorazmerno pozno. 

Novela je tako pove ala varnost zaposlenih pred spolnim nadlegovanjem in drugimi vrstami 

nadlegovanja oziroma trpin enja na delovnem mestu. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, uveljavljen novembra 

2007 (Uradni list RS, št. 103/07), vklju uje prepre evanje trpin enja v novem lenu, ki se 

glasi: 

»6.a len 

(prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpin enja na delovnem mestu) 

(1) Prepovedano je spolno nasilje in drugo nadlegovanje ... Nadlegovanje je vsako neželeno 

vedenje, povezano s katero koli osebno okoliš ino, z u inkom ali namenom prizadeti 

dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujo e, sramotilno ali žaljivo 

delovno okolje. 

(2) Spolno in drugo nadlegovanje iz prejšnjega odstavka se šteje za diskriminacijo po 

dolo bah tega zakona … 
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(4) Prepovedano je trpin enje na delovnem mestu. Trpin enje na delovnem mestu je vsako 

ponavljajo e se ali sistemati no, graje vredno ali o itno negativno in žaljivo ravnanje ali 

vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.« 

6.1.3 Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007) v 15. lenu o na elu varovanja 

poklicnih interesov ukazuje delodajalcu varovanje javnega uslužbenca pred šikaniranjem, 

grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela. Delodajalec je 

dolžen priskrbeti pla ano pravno pomo  uradniku ali nekdanjemu uradniku, zoper katerega je 

bil sprožen sodni postopek pri opravljanju javnih nalog, e presodi, da so bile te naloge 

izpeljane v skladu z zakonodajo, pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja. e se v 

sodnem postopku uradniku stroški pravne pomo i povrnejo, jih je javni uslužbenec dolžen 

povrniti delodajalcu. len 15.a govori o na elu prepovedi nadlegovanja, ki se glasi: 

»Prepovedano je vsako fizi no, verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega 

uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliš ini in ustvarja zastrašujo e, sovražno, 

ponižujo e, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo.« 

6.1.4 Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave 

Za uslužbence v državni upravi je 30. maja 2009 za ela veljati Uredba o ukrepih za varovanje 

dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave, ki v 1. lenu zapoveduje, da mora biti 

delovno okolje takšno, v katerem ni spolnega in drugega nadlegovanja ali trpin enja. Uredba 

vsebuje opredelitve trpin enja, spolno in drugo nadlegovanje (2. len), dolžnosti predstojnice 

oz. predstojnika (4. len) ter na ine ozaveš anja in informiranja (5. in 6. len) ter ukrepanja 

(11. len). Predstojnik oz. predstojnica je dolžna ukrepati skladno z dolo bami o disciplinski 

odgovornosti, v kolikor obstaja utemeljen sum, da je prišlo do spolnega in drugega 

nadlegovanja ali trpin enja (Uradni list RS, št. 36/2009). 

6.1.5 Kazenski zakonik 

1. novembra 2008 je v Sloveniji za el veljati novi Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 

55/2008), ki prav tako obsega dolo be, ki varujejo zaposlenega pred nasiljem na delovnem 

mestu in kaznujejo storilca. V 22. poglavju, ki govori o kaznivih dejanjih zoper delovno 

razmerje in socialno varnost, izpostavimo 196. len, ki varuje zaposlenega pred kršitvijo 

njegovih temeljnih pravic, in 197. len, ki prepoveduje šikaniranje na delovnem mestu. V 

njem je dolo eno, da se kaznuje z zaporom do dveh let tistega posameznika, ki na delovnem 

mestu s spolnim nadlegovanjem, psihi nim nasiljem, trpin enjem ali neenakopravnim 

ravnanjem povzro i drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost. V primeru, da ima 
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ravnanje iz prvega odstavka za posledico psihi no, psihosomatsko ali fizi no obolenje ali 

zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

6.1.6 Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) v 5. lenu prav tako prepre uje trpin enje na 

delovnem mestu. Od delodajalca zahteva, da je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev 

pri delu. V ta namen mora delodajalec izvajati potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovil 

varnost in zdravje delavcev tako, da bo z ustrezno organiziranostjo in materialnimi sredstvi 

prepre eval nevarnosti pri delu, obveš al in usposabljal delavce (Uradni list RS, št. 56/1999). 

6.1.7 Zakon o enakih možnostih žensk in moških 

Tudi Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), ki je bil sprejet leta 2002, 

prepre uje trpin enje na delovnem mestu. V 5. lenu zakon prepoveduje neposredno in 

posredno diskriminacijo zaradi spola (Uradni list RS, št. 59/2002).  

6.1.8 Zakon o uresni evanju na ela enakega obravnavanja 

Zoper obvladovanje in prepre evanje trpin enja na delovnem mestu ima pomembno vlogo 

tudi Zakon o uresni evanju na ela enakega obravnavanja (ZUNEO), ki v 5. lenu 

prepoveduje nadlegovanje. Za nadlegovanje se smatra vsako nezaželeno ravnanje, ki temelji 

na kateri koli osebni okoliš ini in ki ustvarja zastrašujo e, sovražno, ponižujo e, sramotilno 

ali žaljivo delovno okolje za posameznika ter žali njegovo dostojanstvo. Zakon dolo a, da je 

diskriminacija ena od najhujših oblik trpin enja na delovnem mestu, saj krši pravice 

posameznika (Uradni list RS, št. 93/2007). 

6.1.9 Ustava RS 

Zaposleni so pred trpin enjem na delovnem mestu zaš iteni tudi v Ustavi RS. Drugo 

poglavje, ki izpostavlja lovekove pravice in temeljne svoboš ine, vsebuje 14. len, ki 

zagotavlja zaposlenemu enakost pred zakonom tako, da so vsakomur zagotovljene enake 

lovekove pravice in temeljne svoboš ine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 

politi no ali drugo prepri anje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj. 34. len 

zagotavlja pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, 35. len pa zagotavlja varstvo pravic 

zasebnosti in osebnostnih pravic (Uradni list RS, št. 33I/1991). 
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6.2 Evropska zakonodaja 

6.2.1 Evropska socialna listina 

Republika Slovenija je leta 1999 ratificirala spremenjeno Evropsko socialno listino. V tej 

listini so definirane delovne pravice, pravice do združevanja delodajalcev in delojemalcev, 

izvrševanja kolektivnih pogajanj, varstva otrok in mladine. Evropska socialna listina v 26. 

lenu o pravici do dostojanstva pri delu dolo a, da je potrebno pospeševati osveš anje, 

seznanjanje in varstvo pred spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu, pred ponavljajo imi 

o itnimi negativnimi in žaljivimi dejanji, ki so usmerjena proti posameznikom na delovnem 

mestu. Prav tako je potrebno sprejeti vse ustrezne ukrepe, da se zaposlene zaš iti pred takšnim 

ravnanjem (Uradni list RS, št. 24/1999). 

6.2.2 Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu 

Proti prepre evanju trpin enja na delovnem mestu so Evropski socialni partnerji (ETUC, 

BUSINESSEUROPE, UEAPME in CEEP)2 aprila 2007 podpisali okvirni sporazum o 

nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu. Cilj tega sporazuma je prepre evanje in v 

primerih, ko je potrebno, reševanje problematike glede zastraševanja, spolnega nadlegovanja 

in fizi nega nasilja na delovnem mestu. Evropski socialni partnerji trdijo, da je medsebojno 

spoštovanje dostojanstva na vseh nivojih na delovnem mestu ena od temeljnih zna ilnosti 

uspešnih organizacij, zato sta nadlegovanje in nasilje nesprejemljiva. Sporazum od 

delodajalcev in njihovih podjetij v Evropi zahteva, da sprejmejo politiko »ni ne tolerance« do 

sovražnega vedenja in jedrnato definirajo ukrepe za obravnavanje primerov nadlegovanja in 

nasilja, kadar se pojavijo. Zoper kršitelje bodo sproženi ustrezni ukrepi, tudi disciplinski in 

odpuš anje, žrtev pa bo, odvisno od potreb, deležna podpore pri ponovni vklju itvi. Potrebno 

je spoštovanje na el dostojanstva, zaupnosti, nepristranskosti in pravi ne obravnave 

(Komisija Evropske skupnosti 2007, 3-6). 

6.2.3 Direktive Sveta EU 

Pred trpin enjem in ostalim nadlegovanjem na delovnem mestu š itijo zaposlene v Sloveniji 

naslednje direktive Sveta EU: 

– Direktiva sveta 2000/43/ES, z dne 29.6.2000, ki zahteva izpolnjevanje na ela enakega 

obravnavanja oseb, ne glede na njihov rasni ali eti ni izvor. 

– Direktiva sveta 2000/78/ES z dne 27.11.2000, ki zahteva uveljavitev splošnega okvira za 

enake obravnave pri zaposlovanju in delu. 

                                                 
2 ETUC – Evropska konfederacija sindikatov, BusinessEurope – Evropsko delodajalsko 

združenje, UEAPME – Evropsko združenje obrti ter malih in srednjih podjetij, CEEP – Evropski 
center delodajalcev in podjetij, ki zagotavljajo javne storitve 
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– Direktiva 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.9.2002, ki je spremenila 

Direktivo Sveta 76/207/EGS z dne 9.2.1976, zahteva, izpolnjevanje na ela enakega 

obravnavanja moških in žensk, pri zaposlovanju, poklicnem usposabljanju, napredovanju 

in delovnimi pogoji. 

– Direktiva sveta 89/391/EGS z dne 12.6.1989 zahteva uvedbo ukrepov za spodbujanje 

izboljšav v zvezi z varnostjo in zdravjem delavcev pri delu. V 5. lenu vsebuje dolo bo, 

da je delodajalec zavezan poskrbeti za delav evo varnost in zdravje na vseh delovnih 

podro jih (Uradni list L 183, 1989). 

6.3 Društvo Pogum 

Omenimo še društvo, ki ozaveš a ljudi o trpin enju na delovnem mestu. Pogum – društvo za 

dostojanstvo pri delu je bilo ustanovljeno leta 2007. Njegova glavna  dejavnost je prepre evati 

trpin enje na delovnem mestu in pomagati vsem žrtvam, ki so tovrstno trpin enje ob utile na 

lastni koži. Društvo je leta 2009 izdalo tudi brošuro z naslovom Mobing, trpin enje, 

šikaniranje … oz. nekaj usmeritev za pogum pri ohranjanju dostojanstva. lani društva 

svetujejo prizadetim žrtvam in ozaveš ajo javnost (zaposlene, delodajalce in žrtve) o 

problemu trpin enja na delovnem mestu s predavanji na raznih seminarjih in delavnicah 

( esen idr. 2009, 30-31). 
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7 EMPIRI NA RAZISKAVA 

7.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreti na izhodiš a 

Korenite družbeno ekonomske spremembe so privedle do spremenjenih vzorcev dela z 

ljudmi. Vodenje s kontrolo, ukazovanjem in ustrahovanjem v trenutnem gospodarskem stanju 

ne daje u inkovitih rezultatov. Management s takšnim vodenjem zavira ustvarjalnost 

posameznikov in ne zagotavlja nadaljnjih možnosti za razvoj in zadovoljstvo zaposlenih. 

Vsaka organizacija stremi k uspešnemu poslovanju in doseganju zastavljenih ciljev. Zaradi 

želje po dobrih delovnih rezultatih management v današnjem asu zaposlene prekomerno 

obremenjuje z delom. V kolikor zaposleni ne dosegajo želenih rezultatov, jim grozijo z 

zmanjšanjem osebnega dohodka ali v skrajnem primeru z odpovedjo delovnega razmerja. Kot 

najpogostejši vzrok za trpin enje zaposlenega strokovnjaki opredeljujejo neustrezno vodenje, 

predvsem pa nejasno razdeljene pristojnosti in odgovornosti. Tisti posamezniki, ki so 

izpostavljeni tovrstnemu trpin enju na delovnem mestu, so manj u inkoviti, kot bi bili sicer. 

V sodobnem poslovnem svetu se s trpin enjem v delovnem okolju sre ujemo vsak dan. Di 

Martino, Hoelin Cooper (2003, 4) opozarjajo, da trpin enje na delovnem mestu povzro a 

zaposlenim škodo, ki se kaže v psihi nem, mentalnem, duhovnem, moralnem in socialnem 

razvoju. V tem primeru gre za namerno uporabo mo i proti drugi osebi ali skupini ljudi. Po 

Leymannovi teoriji se trpin enje razvije vertikalno znotraj hierarhije organizacije ali 

horizontalno med sodelavci na enaki hierarhi ni ravni (Leymann 1996, 171). Cru (2001, 62) 

je podrobneje raz lenil vertikalno trpin enje na primere, kjer je vodstvo odkrito vpleteno v 

rušenje socialnih vezi, ter primere, kjer vodstvo javno obtoži trpin enje, vendar ga hkrati tudi 

prikrito podpira, saj ne naredi ni esar, s imer bi prepre ilo. Soares (2002, 7) trdi, da obstaja 

še tretji tip vertikalnega trpin enja, kjer je management neposredno odgovoren za trpin enje, 

ki je rezultat nesposobnosti ali pomanjkanja vodenja. Pri etrtem tipu, ki je redkejši, gre za 

trpin enje na novo zaposlenega nadrejenega s strani podrejenih (Cvetko 2006, 25). 

Prou evanje trpin enja je pomembno in potrebno. Namre , izvajanje trpin enja nad 

zaposlenimi lahko resno ogrozi njihovo zdravje, povzro i strah in stres, zaradi katerega 

zaposleni ne uspejo opraviti svoje delo zanesljivo in kakovostno. Posledice trpin enja 

zaposlenega pa imajo vpliv tudi na organizacijo. Zaradi upadanja produktivnosti zaposlenih se 

organizaciji posledi no zmanjšuje uspešnost in u inkovitost.  

Dolo ene raziskave so povezale neprimerno vedenje na delovnem mestu z na inom vodenja. 

Glede na rezultate raziskav naj bi vodje, ki krepijo zaupanje in participacijo, spodbujajo 

iniciativnost in inovativnost pri izvajanju nalog ter dobre medsebojne odnose, uspešnejši od 

tistih vodij, ki zahtevajo nadzor nad sodelavci in izpolnjevanje nalog brez napak (Kosteli -

Marti  2007, 28). Vodstvo se mora zavedati, da za uspešno delo ni dovolj strokovno znanje, 

ampak tudi osebnostne lastnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju zdrave klime v organizaciji. 
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Zato je pomembno, da pri izboru kadrov sodeluje tudi kadrovska služba, ki ima ustrezna 

znanja ter sposobnosti, da zazna in prepozna potencialno konfliktne osebnosti (Robnik in 

Milanovi  2008, 49). Management je tisti, ki naj bi bil sposoben opaziti in tudi posredovati v 

primeru, da zazna, e je kdo od zaposlenih trpin en. im prej management odreagira na 

tovrstno nadlegovanje, ve ja je verjetnost za zaustavitev trpin enja. Vendar pa vsi nadrejeni 

niso vedno nedolžni, saj so glede na raziskave ravno oni v 70 % odgovorni za nastanek 

trpin enja nad podrejenim. Trpin enje pogosto tolerirajo in uporabljajo z namenom, da 

trpin eni sam da odpoved, ker razmer na delovnem mestu ne zdrži ve  (Tkalec 2001, 917). 

Dolžnost managementa je torej, da ustrezno ukrepa na tem podro ju. Zaposlene je 

preventivno potrebno seznaniti s problematiko trpin enja, jim jasno definirati, kaj se šteje za 

nasilje, nadlegovanje in ustrahovanje. Predvsem pa jim mora management jasno sporo iti, da 

tovrstno obnašanje v organizaciji ni dovoljeno in bo ustrezno sankcionirano. 

7.2 Namen in cilji raziskave, temeljna hipoteza 

Temeljni namen raziskave je izpostaviti vlogo managementa pri zagotavljanju sistema za 

zaznavanje, prepre evanje in ukrepanje v zvezi s pojavom trpin enja na delovnem mestu. 

Zanima nas, ali management s svojimi zaposlenimi ravna pravi no in pošteno ter poudarja 

medsebojno spoštovanje in e pri pogostem kršenju delav evih pravic ustrezno ukrepa. 

Cilji raziskave: 

 pregledati in prou iti doma o in tujo literaturo, 

 ugotoviti, kako se management s pojavom trpin enja soo a oz. ga prepre uje, 

 raziskati, kako management ukrepa in nudi pomo  žrtvam, 

 prou iti, kje se tovrstno trpin enje v organizaciji najbolj zaznava, 

 na osnovi raziskave podati predloge za izboljšave. 

Na podlagi teoreti nih izhodiš  smo prišli do spoznanja, da se zadovoljstvo zaposlenih in 

njihova uspešnost opravljanja delovnih nalog prepleta z na inom vodenja nadrejenih. Iz tega 

sledi temeljna teza: vodenje zaposlenih je pomembno za uspešno poslovanje organizacije. 

Empiri no smo preverili dve hipotezi: 

H1: Obvladovanje trpin enja statisti no zna ilno vpliva na pogostost pojavov trpin enja na 

delovnem mestu. 

H2: Pogostost dejanj trpin enja na delovnem mestu se statisti no zna ilno razlikujejo po 

spolu. 
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7.3 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Raziskava je temeljila na naslednjih predpostavkah: 

– vodenje zaposlenih in komuniciranje managementa sta povezana z izvajanjem trpin enja 

nad zaposlene, 

– management ne posve a dovolj pozornosti pojavu trpin enja in njegovim posledicam, 

– management in služba za kadrovanje predstavljata klju no vlogo pri obvladovanju 

tovrstnega pojava v delovnem okolju, 

– izobraževanje zaposlenih na temo komunikacije izboljša njihovo zavedanje o pojavu 

trpin enja in ustrezno zgodnje ukrepanje, 

– o problematiki trpin enja je v Sloveniji izvedeno malo celovitih raziskav. 

Raziskava je temeljila na naslednjih omejitvah: 

 raziskavo smo opravili le v srednje velikih in velikih proizvodnih organizacijah, kar 

pomeni, da so bili pridobljeni rezultati odraz stanja prou evanih organizacij, 

 izidov raziskave ne moremo posploševati na ostale oz. druge oblike organizacij, 

 v raziskavi so sodelovali samo kadrovski strokovnjaki ali direktorji, ne pa tudi vsi 

zaposleni, 

 možni so neiskreni oziroma družbeno nezaželeni odgovori pri izpolnjevanju anketnih 

vprašalnikov. 

7.4 Prispevek k znanosti 

Naloga pomeni prispevek k razvoju prou evanja pojava trpin enja na delovnem mestu. 

Poudarek naloge temelji na dejstvu, da je za uspešno doseganje zastavljenih ciljev 

organizacije potreben zadovoljen kader, ki na vseh hierarhi nih ravneh komunicira 

nekonfliktno. Ob pregledu doma e literature smo ugotovili, da je v Sloveniji na tem podro ju 

izvedeno relativno malo raziskav,kar kaže na dejstvo, da je to podro je precej slabo raziskano, 

še posebej v gospodarstvu. Izvedena raziskava, z omejitvami, je odraz stanja na gospodarskih 

tleh in bo pripomogla k nadaljnjemu, podrobnejšemu prou evanju tega pojava tudi v 

gospodarstvu. 

7.5 Anketni vprašalnik 

V raziskavi smo uporabili strukturiran anketni vprašalnik, ki je vseboval vprašanja zaprtega 

tipa in je sestavljen iz treh sklopov. Vprašanja zaprtega tipa smo izbrali zaradi lažje obdelave 

podatkov z ra unalniškim programom za statisti ne obdelave SPSS in interpretacije izidov. 

Za namen raziskave smo pri oblikovanju vprašalnika uporabili strokovno in znanstveno 

literaturo ter ostale vprašalnike iz že izvedenih podobnih raziskav. Vprašalnik je imel skupno 

13 vprašanj, as izpolnjevanja pa smo predvideli na najve  15 minut.  
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V spremnem dopisu smo sprva razložili namen ankete in na kratko pojasnili prou evani pojav 

trpin enja na delovnem mestu. Anketiranim smo zagotovili anonimnost in varnost podatkov.  

Anketiranci so v prvem sklopu vprašalnika odgovarjali na demografska vprašanja. V drugem 

sklopu so odgovarjali na posamezna vprašanja o pojavu trpin enja na delovnem mestu. V 

tretjem sklopu pa so svoje odgovore ozna evali s petstopenjsko Likertovo lestvico, pri emer 

ocena 1 pomeni, da se vprašani s trditvijo sploh ne strinja, ocena 5 pa pomeni popolno 

strinjanje s postavljeno trditvijo. Vprašanja iz tega sklopa so bila povzeta in prirejena po 

Leymannovem vprašalniku LIPT (Leymann Inventory of Psychological Terrorization). 

Vprašanja anketnega vprašalnika so navedena v Prilogi 1. 

Vse raziskave, ki temeljijo na merjenju, morajo skrbeti za to nost oz. zanesljivost merjenja, 

trdi Cronbach (1951, 297). Zanesljivost vprašalnika smo preizkusili s pomo jo koeficienta  

ali Cronbachovega koeficienta, ki se giblje v intervalu 0 do 1. im višja je vrednost 

koeficienta, tem bolj je vprašalnik zanesljiv. Koeficient meri povpre je vseh možnih ocen 

zanesljivosti znotraj razdeljenega testa ali povpre no zanesljivost skupka testiranj oziroma 

opazovanj. Koeficient zanesljivosti za povpre ne rezultate je enak kot koeficient za skupni 

rezultat, prav tako je enak korelaciji med dvema kompozitoma (Bucik 1997, 108).  

Preglednica 3: Cronbachov koeficient: Dejanja trpin enja – pogostost 

Case Processing Summary 
 

 N % 
Cases Valid 128 87,7 

 Excluded(a) 18 12,3 
 Total 146 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,969 39

 
Scale Statistics 

 

Mean Variance 
Std. 

Deviation 
N of 

Items 

152,38 790,961 28,124 39

Iz tabele Reliability Statistics je razvidno, da znaša za lestvico dejanja trpin enja (pogostost) 

Cronbach alfa 0,969. Vrednost je zelo visoka (max=1,0) kar kaže na visoko zanesljivost 

vprašalnika. 
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Preglednica 4: Cronbachov koeficient: Obvladovanje trpin enja 

Case Processing Summary 
 

 N % 
Cases Valid 120 82,2

 Excluded(a) 26 17,8
 Total 146 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,928 17

  
Scale Statistics 

 

Mean Variance 
Std. 

Deviation 
N of 

Items 

56,03 192,814 13,886 17

Iz tabele Reliability Statistics je razvidno, da znaša za lestvico obvladovanje trpin enja 

Cronbach alfa 0,928. Vrednost je zelo visoka (max=1,0) kar kaže na visoko zanesljivost 

vprašalnika. 

7.6 Potek zbiranja podatkov 

Podatke smo zbirali s pomo jo strukturiranega anketnega vprašalnika, zaprtega tipa. 

Uporabnost vprašalnika smo po predhodni pilotski raziskavi preizkusili pri dveh podjetjih, da 

bi se izognili morebitnim nerazumljivim ali dvoumnim vprašanjem. Negativnih povratnih 

informacij glede vprašalnika nismo prejeli, zato smo lahko za eli s pošiljanjem. Srednje 

velikim in velikim proizvodnim organizacijam smo po elektronski pošti poslali spremno 

pismo z navedbo namena raziskave in povezavo do spletnega vprašalnika. Glede na to, da je 

ve ina elektronskih naslovov iz registra vsebovala splošni elektronski naslov organizacije, 

smo v spremnem pismu prosili, da se vprašalnik preusmeri oz. posreduje k odgovorni osebi v 

kadrovski službi. S tem smo hoteli zagotoviti, da bo vprašalnik prišel v roke pravega 

anketiranca. Spletna anketa je bila aktivna tri mesece, v obdobju med 1.6.2012 in 1.9.2012. 

Po prvem pošiljanju vprašalnikov smo ez mesec dni postopek ponovili. Z namenom, da se 

zahvalimo tistim, ki so vprašalnik že rešili, in povabimo oz. opomnimo preostale, da je anketa 

še na voljo za izpolnjevanje. Ve jega odziva po drugem pošiljanju vprašalnikov nismo 

opazili. Imenik organizacij in njihovih elektronskih naslovov smo sestavili s pomo jo baze, ki 

je dostopna na spletnem portalu Poslovnega informatorja Republike Slovenije. V njegovem 

registru je registrirano skupno 567 srednje velikih (imajo od 51 do 250 zaposlenih) in velikih 

organizacij (imajo nad 250 zaposlenih), katerih pretežna dejavnost je proizvodnja na obmo ju 

celotne Slovenije. 
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Po pošiljanju vprašalnika na 567 elektronskih naslovov proizvodnih organizacij smo 

ugotovili, da je bilo 186 vprašalnikov nedostavljenih zaradi neveljavnih elektronskih 

naslovov. Bili so napa ni oz. neuporabni, saj niso ve  obstajali. Vprašalniki so bili dejansko 

poslani na 381 elektronskih naslovov, od katerih se je vrnilo izpolnjenih 145 vprašalnikov oz. 

38,05 %, kar kaže na nizko odzivnost. Glede na to, da je 17 anketirancev pomanjkljivo 

izpolnilo vprašalnik, je bilo uporabnih za analizo 128 vprašalnikov oz. 33,59 %. Rezultati 

raziskave so pokazali, da je 114 zaposlenih samo kliknilo na nagovor in anketo, vendar se 

nih e od njih ni odlo il nadaljevati oz. izpolnjevati vprašalnika. Preostali prejemniki (122) pa 

verjetno pošte sploh niso pregledali oz. so jo prejeli med »spam« pošto, katero pa le redki 

pregledujejo. Nad odzivnostjo nismo bili ravno zadovoljni, saj smo pri akovali, da si bodo 

prejemniki le vzeli 15 minut asa in rešili anketo za študijske namene. 

7.7 Opis vzorca 

Vzorec so predstavljali vodje kadrovskega oddelka (tudi kadrovski strokovnjaki ali direktorji) 

srednje velikih in velikih proizvodnih organizacij na obmo ju celotne Slovenije. Podatki za 

analizo so bili zbrani na vzorcu 128 vodij kadrovskega oddelka posameznih organizacij. 

Preglednica 5: Frekven na porazdelitev zaposlenih po njihovi funkciji v organizaciji 

Funkcija zaposlenega Frekvenca 
Veljavna relativna 

frekvenca v % 
Kumulativa v % 

Vodja kadrovskega 

oddelka  
57 44,5 44,5

Kadrovski strokovnjak 38 29,7 74,2

Direktor 33 25,8                        100,0

Skupaj 128                        100,0

Preglednica 5 prikazuje frekven no porazdelitev zaposlenih po njihovi funkciji v organizaciji. 

Kot je razvidno iz omenjene tabele, najve ji delež anketirancev predstavljajo vodje 

kadrovskega oddelka (44,5 %), sledijo jim kadrovski strokovnjaki (29,7 %), tretjeuvrš eni pa 

so direktorji (25,8 %). 
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proizvodnim obratom v Savinjski regiji (18 %), sledijo ji organizacije v osrednjeslovenski 

regiji s 13,3-odstotnim deležem. Iz teh dveh regij je sicer najve  registriranih proizvodnih 

organizacij v Sloveniji. Tretje mesto z 10,9 % je zasedla Obalno-kraška regija, etrto mesto pa 

z 9,3 % Podravska regija. 8,6-odstotni delež predstavljajo organizacije na Gorenjskem, 

medtem ko 7-odstotni delež predstavljajo tako organizacije v Goriški regiji kot tudi 

organizacije v Zasavski regiji. 6,3-odstotni delež predstavljata Pomurska in Koroška regija, 

vsaka posebej. V Jugovzhodni regiji je 5,5 % organizacij, na notranjsko-kraškem podro ju pa 

4,7 % organizacij. Najmanjši delež s 3,1 % predstavljajo organizacije, ki obratujejo v 

Spodnjeposavski regiji. 

7.8 Metode za analizo podatkov 

Pri empiri nem delu magistrske naloge smo uporabili neeksperimentalno raziskovanje. 

Metoda zbiranja podatkov je bila terenska študija, tehnika za zbiranje podatkov pa je bil 

anketni vprašalnik. Zanesljivost vprašalnika smo preverili z analizo zanesljivosti. Analiza 

podatkov je bila namenjena testiranju hipotez. Uporabili smo deskriptivno statistiko za opis 

prou evanih zna ilnosti vzorca. S pomo jo opisne statistike (tabelni in grafi ni prikaz 

podatkov) smo predstavili osnovni pregled rezultatov raziskave. Ostale podatke smo obdelali 

s pomo jo statisti nega programa SPSS za okolje Windows z uporabo t-testa in regresijske 

analize. Znotraj regresijske analize smo za testiranje domnev uporabili koeficient korelacije in 

analizo varianc. V raziskavi smo postavljeno hipotezo H1 preverjali s pomo jo regresijske 

analize, hipotezo H2 pa s pomo jo t-testa.  
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dejavniku je pripisalo 12 odstotkov zaposlenih. 3 odstotki anketiranih so odgovorili, da je 

omenjeni dejavnik nepomemben, 1 odstotek vprašanih pa je bil mnenja, da je ta dejavnik 

popolnoma nepomemben za uspešno delovanje organizacije. Opisane deleže odgovorov 

anketiranih prikazuje slika 17. 

8.2 Rezultati regresijske analize 

Regresijsko analizo uporabimo takrat, kadar želimo ugotoviti medsebojno odvisnost med 

dvema ali ve  skupinami spremenljivk. Kadar prou ujemo odvisnost med dvema 

spremenljivkama, eno odvisno in eno neodvisno spremenljivko, takrat govorimo o enostavni 

regresiji. Kadar na vrednost ene odvisne spremenljivke vpliva ve  spremenljivk, govorimo o 

multipli regresiji. Zanesljivost izra unane regresijske ena be se ugotavlja s F-testom, 

zanesljivost regresijskih koeficientov pa s Studentovim t-testom (Basti  2006, 27-29). 

H1: Obvladovanje trpin enja statisti no zna ilno vpliva na pogostost pojavov trpin enja na 

delovnem mestu. 

Prvo hipotezo smo preverjali s pomo jo multiple regresijske analize. Z njo lahko dolo imo 

vpliv skupine neodvisnih spremenljivk na posamezno odvisno spremenljivko. V neodvisne 

spremenljivke smo vklju ili dejavnike obvladovanja trpin enja. Odvisne spremenljivke so 

posamezne oblike trpin enja na delovnem mestu. Uporabili smo t. i. stepwise pristop – 

metodo postopne izbire. 

Stepwise metoda je hierarhi na metoda postopnega vklju evanja zna ilnih regresorjev in 

izklju evanja nezna ilnih. Pri tej metodi gre za ponovno prou itev vseh že vklju enih 

regresorjev na vsaki stopnji analize, saj lahko zaradi medsebojne povezanosti in odvisnosti 

kakšen regresor postane nezna ilen, zato ga je smotrno izlo iti. 

H2: Pogostost dejanj trpin enja na delovnem mestu se statisti no zna ilno razlikuje po spolu. 

Drugo hipotezo smo preverjali s pomo jo t-testa. 

Za ugotavljanje pomembnosti razlik med spoloma glede na oceno pogostosti dejanja 

trpin enja na delovnem mestu smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. 
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8.2.1 Napadi na izražanje oz. komuniciranje 

Preglednica 8: Vklju ene spremenljivke– napadi na izražanje oz. komuniciranje 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Korektna 

obravnava vseh 

vpletenih 

. Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-to-

enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: napadi na izražanje oz. komuniciranje 

V prvem koraku, razvidno iz preglednice 8, smo s pomo jo metode stepwise izmed 

neodvisnih spremenljivk najprej vklju ili najpomembnejši prediktor, ki smo ga poimenovali 

Korektna obravnava vseh zaposlenih. 

Preglednica 9: Regresijski koeficienti- napadi na izražanje oz. komuniciranje 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,657a ,432 ,427 ,65229 

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

Preglednica 9 prikazuje multipli koeficient korelacije (R), ki znaša 0,657, kar pomeni, da je 

visok. Multipli determinacijski koeficient (R Square) je v tem primeru 0,432 (prilagojeni 

determinacijski koeficient je 0,427 in je srednje visok). To pomeni, da je 43 odstotkov 

variabilnosti ocene spremenljivke napadi na izražanje oz. komuniciranje pojasnjena z linearno 

odvisnostjo spremenljivke, imenovane Korektna obravnava vseh vpletenih, ki ima 

najpomembnejši vpliv na pogostost napadov na izražanje oz. komuniciranje.  
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Preglednica 10: ANOVA- napadi na izražanje oz. komuniciranje 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41,085 1 41,085 96,562 ,000a

Residual 54,036 127 ,425   

Total 95,122 128    

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Dependent Variable: napadi na izražanje oz. komuniciranje 

Iz preglednice 10 je razvidno, da je model statisti no pomemben – F(1,128)=96,562, p=0,000.  

Preglednica 11: Koeficienti- napadi na izražanje oz. komuniciranje 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,617 ,194  8,337 ,000

Korektna 

obravnava 

vseh 

vpletenih 

,549 ,056 ,657 9,827 ,000

a. Dependent Variable: napadi na izražanje oz. komuniciranje 

Preglednica 11 prikazuje vrednost beta koeficienta, ki znaša 0,657 in je statisti no pomemben: 

t=9,827; p=0,000.  

Preglednica 12: Izklju ene spremenljivke- napadi na izražanje oz. komuniciranje 

Excluded Variablesb 

Model 

Beta In t Sig. 

1 Sodelovanje managementa in 

kadrovske službe 

,063a ,524 ,601 

Informiranje zaposlenih o pojavu 

trpin enja 

,046a ,511 ,610 

Seznanjanje zaposlenih o pravni 

regulativi 

-,137a -1,895 ,060 

Izobraževanje managementa -,136a -1,674 ,097 

a. Predictors in the Model: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Dependent Variable: napadi na izražanje oz. komuniciranje 
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Iz preglednice 12 je razvidno, da v drugem koraku metoda stepwise ni izmed preostalih 

spremenljivk v model vklju ila nobenega prediktorja, saj nimajo statisti no pomembnega 

vpliva na pogostost pojavljanja napadov na izražanje oz. komuniciranje. 

Ugotavljamo, da ima na zmanjšanje pogostosti napadov na izražanje in komuniciranje 

najpomembnejši vpliv korektna obravnava vseh vpletenih. Bolj kot je v organizaciji prisotna 

korektna obravnava vseh vpletenih, manj pogosti so napadi na izražanje in komuniciranje. 

8.2.2 Ogrožanje osebnih socialnih stikov 

Preglednica 13: Vklju ene spremenljivke- ogrožanje osebnih socialnih stikov 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Korektna 

obravnava vseh 

vpletenih 

. Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-

enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: ogrožanje osebnih socialnih stikov 

Preglednica 13 prikazuje, da je v prvem koraku metoda stepwise izmed neodvisnih 

spremenljivk najprej vklju ila najpomembnejši prediktor – Korektna obravnava vseh 

zaposlenih. 

Preglednica 14: Regresijski koeficienti- ogrožanje osebnih socialnih stikov 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,231a ,054 ,046 ,76899 

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

Iz preglednice 14 je razvidno, da je multipli koeficient 0, 231 in je nizek. Multipli 

determinacijski koeficient je v tem primeru 0,054 (prilagojeni je 0,046 in je nizek). To 

pomeni, da je 5 odstotkov variabilnosti ocene Ogrožanje osebnih socialnih stikov pojasnjena z 
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linearno odvisnostjo »Korektne obravnave vseh vpletenih«, ki ima najpomembnejši vpliv na 

pogostost ogrožanja osebnih socialnih stikov.  

Preglednica 15: ANOVA- ogrožanje osebnih socialnih stikov 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,247 1 4,247 7,182 ,008a

Residual 75,101 127 ,591   

Total 79,348 128    

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Dependent Variable: Ogrožanje osebnih socialnih stikov 

Model je statisti no pomemben - F(1,128)=7,182, p=0,008, kar prikazuje preglednica 15. 

Preglednica 16: Koeficienti- ogrožanje osebnih socialnih stikov 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,528 ,229  15,432 ,000

Korektna 

obravnava 

vseh 

vpletenih 

,176 ,066 ,231 2,680 ,008

a. Dependent Variable: ogrožanje osebnih socialnih stikov 

Vrednost beta koeficienta je 0,231 in je statisti no pomemben: t=2,680; p=0,008, kar je 

razvidno iz preglednice 16. 

Preglednica 17: Izklju ene spremenljivke- ogrožanje osebnih socialnih stikov 

Excluded Variablesb 

Model 

Beta In t Sig. 

1 Sodelovanje managementa in kadrovske službe ,035a ,228 ,820

Informiranje zaposlenih o pojavu trpin enja ,086a ,741 ,460

Seznanjanje zaposlenih o pravni regulativi -,110a -1,164 ,247

Izobraževanje managementa ,010a ,097 ,923

a. Predictors in the Model: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Dependent Variable: Ogrožanje osebnih socialnih stikov 
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Iz preglednice 17 je razvidno, da v drugem koraku metoda stepwise ni izmed preostalih 

spremenljivk v model vklju ila nobenega prediktorja, saj nimajo statisti no pomembnega 

vpliva na pogostost ogrožanja osebnih socialnih stikov. 

Ugotavljamo, da ima na zmanjšanje pogostosti ogrožanja osebnih socialnih stikov 

najpomembnejši vpliv spremenljivka, ki smo jo poimenovali Korektna obravnava vseh 

vpletenih. Bolj kot je v organizaciji prisotna korektna obravnava vseh vpletenih, manj pogosto 

je ogrožanje osebnih socialnih stikov. 

8.2.3 Ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Preglednica 18: Vklju ene spremenljivke- ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Korektna 

obravnava vseh 

vpletenih 

. Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-

enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

2 Seznanjanje 

zaposlenih o 

pravni regulativi 

. Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-

enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Iz preglednice 18 je razvidno, da je metoda stepwise v model vklju ila dva statisti no 

najpomembnejša prediktorja. V prvem koraku je izmed neodvisnih spremenljivk najprej 

vklju ila najpomembnejši prediktor – Korektna obravnava vseh vpletenih. 

V drugem koraku je metoda stepwise izmed preostalih neodvisnih spremenljivk v model 

dodala še naslednji pomembnejši prediktor – Seznanjanje zaposlenih o pravni regulativi. 
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Preglednica 19: Regresijski koeficienti- ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Model Summary 

Model 

R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,615a ,378 ,373 ,60559 

2 ,642b ,412 ,403 ,59135 

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih, Seznanjanje 

zaposlenih o pravni regulativi 

Preglednica 19 prikazuje, da znaša multipli koeficient korelacije 0,615 in je visok. Multipli 

determinacijski koeficient je v tem primeru 0,378 (prilagojeni ni je 0,373 in je srednje visok). 

To pomeni, da je 37 odstotkov variabilnosti ocene Ogrožanje in napadi na osebni ugled 

pojasnjena z linearno odvisnostjo »Korektne obravnave vseh vpletenih«, ki ima 

najpomembnejši vpliv na pogostost »Ogrožanja in napadov na osebni ugled«.  

Multipli determinacijski koeficient v drugem koraku znaša 0,642 in je visok. Multipli 

determinacijski koeficient je v tem primeru 0,412 (prilagojeni je 0,403 in je srednje visok). To 

pomeni, da je 40 odstotkov variabilnosti ocene Ogrožanje in napadi na osebni ugled 

pojasnjena z linearno odvisnostjo od »Korektne obravnave vseh vpletenih« in »Seznanjanja 

zaposlenih o pravni regulativi«. 

Preglednica 20: ANOVA- ogrožanje in napadi na osebni ugled 

ANOVAc 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28,341 1 28,341 77,276 ,000a

Residual 46,576 127 ,367   

Total 74,917 128    

2 Regression 30,855 2 15,428 44,117 ,000b

Residual 44,062 126 ,350   

Total 74,917 128    

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 
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b. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih, Seznanjanje zaposlenih o pravni 

regulativi 

c. Dependent Variable: Ogrožanje in napadi na osebni ugled 

 

Iz preglednice 20 je razvidno, da je model v prvem koraku statisti no pomemben - 

F(1,128)=77,276, p=0,000. Model je prav tako statisti no pomemben tudi v drugem koraku - 

F(2,128)=44,117, p=0,000. 

Preglednica 21: Koeficienti- ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,267 ,180  12,591 ,000

Korektna obravnava 

vseh vpletenih 

,456 ,052 ,615 8,791 ,000

2 (Constant) 2,614 ,218  11,968 ,000

Korektna obravnava 

vseh vpletenih 

,516 ,055 ,697 9,312 ,000

Seznanjanje zaposlenih 

o pravni regulativi 

-,161 ,060 -,201 -2,682 ,008

a. Dependent Variable: Ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Preglednica 21 prikazuje, da je v prvem koraku vrednost beta koeficienta 0,615 in je 

statisti no pomemben: t=8,971; p=0,000.  

Vrednost beta koeficienta Korektna obravnava vseh vpletenih je v drugem koraku 0,697 in je 

statisti no pomemben: t=9,312; p=0,000. Poleg prediktorja Korektna obravnava vseh 

vpletenih na oceno pogostosti ogrožanja in napadov na osebni ugled statisti no pomembno 

vpliva tudi prediktor Seznanjanje zaposlenih o pravni regulativi. Vrednost beta koeficienta je -

0,201 in je statisti no pomemben: t=-2,682; p=0,008. 
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Preglednica 22: Izklju ene spremenljivke- ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Excluded Variablesc 

Model 

Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 Sodelovanje 

managementa in 

kadrovske službe 

-,037a -,293 ,770 -,026 ,313

Informiranje 

zaposlenih o pojavu 

trpin enja 

-,099a -1,049 ,296 -,093 ,552

Seznanjanje 

zaposlenih o pravni 

regulativi 

-,201a -2,682 ,008 -,232 ,833

Izobraževanje 

managementa 

-,179a -2,122 ,036 -,186 ,672

2 Sodelovanje 

managementa in 

kadrovske službe 

-,003b -,021 ,984 -,002 ,309

Informiranje 

zaposlenih o pojavu 

trpin enja 

-,004b -,037 ,970 -,003 ,469

Izobraževanje 

managementa 

-,072b -,692 ,490 -,062 ,437

a. Predictors in the Model: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Predictors in the Model: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih, Seznanjanje zaposlenih 

o pravni regulativi 

c. Dependent Variable: Ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Preglednica 22 prikazuje prediktorje, ki so bili izklju eni iz obdelave, ker je njihov vpliv 

statisti no nepomemben (p   0,05). 

Ugotavljamo, da imata na zmanjšanje pogostosti ogrožanja in napadov na osebni ugled 

najpomembnejši vpliv Korektna obravnava vseh vpletenih in Seznanjanje zaposlenih o pravni 

regulativi. Bolj je v organizaciji prisotna korektna obravnava vseh vpletenih in seznanjanje 

zaposlenih o pravni regulativi, manj pogosto so prisotni ogrožanje in napadi na osebni ugled. 
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8.2.4 Napadi zoper kakovost dela 

Preglednica 23: Vklju ene spremenljivke- napadi zoper kakovost dela 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Korektna 

obravnava vseh 

vpletenih 

. Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-

enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

2 Izobraževanje 

managementa 

. Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-

enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Napadi zoper kakovost dela 

Iz preglednice 23 je razvidno, da je metoda stepwise v model vklju ila dva statisti no 

pomembna prediktorja. V prvem koraku je izmed neodvisnih spremenljivk najprej vklju ila 

prediktor – Korektna obravnava vseh vpletenih. 

V drugem koraku je metoda stepwise izmed preostalih spremenljivk v model dodala še 

naslednji pomembnejši prediktor -  Izobraževanje managementa. 

Preglednica 24: Regresijski koeficienti- napadi zoper kakovost dela 

Model Summary 

Model 

R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,591a ,350 ,344 ,78561 

2 ,635b ,403 ,394 ,75544 

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih, Izobraževanje 

managementa 
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Preglednica 24 prikazuje, da znaša multipli koeficient korelacije 0,591 in je srednje visok. 

Multipli determinacijski koeficient je v tem primeru 0,350 (prilagojeni je 0,344 in je srednje 

visok). To pomeni, da je 23 odstotkov variabilnosti ocene Napadi zoper kakovost dela 

pojasnjena z linearno odvisnostjo od Korektne obravnave vseh vpletenih, ki ima 

najpomembnejši vpliv na pogostost napadov  zoper kakovost dela. 

Pri drugem koraku je multipli determinacijski koeficient korelacije 0,635 in je visok. Multipli 

determinacijski koeficient je 0,403 (prilagojeni je 0,394 in je srednje visok). To pomeni, da je 

39 odstotkov variabilnosti ocene Napadi zoper kakovost dela pojasnjena z linearno 

odvisnostjo od Korektne obravnave vseh vpletenih in Izobraževanje managementa. 

Preglednica 25: ANOVA- napadi zoper kakovost dela 

ANOVAc 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42,131 1 42,131 68,263 ,000a

Residual 78,382 127 ,617   

Total 120,512 128    

2 Regression 48,605 2 24,302 42,584 ,000b

Residual 71,907 126 ,571   

Total 120,512 128    

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih, Izobraževanje managementa 

c. Dependent Variable: Napadi zoper kakovost dela 

Model je statisti no pomemben - F(1,128)=68,263, p=0,000. Tudi v drugem koraku je model 

statisti no pomemben - F(2,128)=42,584, p=0,000, kar prikazuje tabela 25. 
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Preglednica 26: Koeficienti- napadi zoper kakovost dela 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,965 ,234  8,412 ,000

Korektna obravnava vseh 

vpletenih 

,556 ,067 ,591 8,262 ,000

2 (Constant) 2,518 ,278  9,050 ,000

Korektna obravnava vseh 

vpletenih 

,708 ,079 ,753 8,972 ,000

Izobraževanje managementa -,315 ,093 -,283 -3,368 ,001

a. Dependent Variable: Napadi zoper kakovost dela 

 

Iz preglednice 26 je razvidno, da je vrednost beta koeficienta 0,591 in je statisti no 

pomemben: t=8,262; p=0,000. V drugem koraku znaša vrednost beta koeficienta Korektna 

obravnava vseh vpletenih 0,753 in je statisti no pomemben: t=8,972; p=0,000. Poleg

prediktorja Korektna obravnava vseh vpletenih na oceno pogostosti napadov zoper kakovost

dela statisti no pomembno vpliva tudi prediktor Izobraževanje managementa. Vrednost beta

koeficienta je -0,283 in je statisti no pomemben: t=-3,368; p=0,000. 

Preglednica 27: Izklju ene spremenljivke- napadi zoper kakovost dela 

Excluded Variablesc 

Model 

Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 Sodelovanje managementa 

in kadrovske službe 

-,132a -1,034 ,303 -,092 ,313

Informiranje zaposlenih o 

pojavu trpin enja 

-,263a -2,804 ,006 -,242 ,552

Seznanjanje zaposlenih o 

pravni regulativi 

-,240a -3,164 ,002 -,271 ,833

Izobraževanje managementa -,283a -3,368 ,001 -,287 ,672

2 

 

Sodelovanje managementa 

in kadrovske službe 

-,045b -,358 ,721 -,032 ,298

Informiranje zaposlenih o 

pojavu trpin enja 

-,163b -1,616 ,109 -,143 ,460

Seznanjanje zaposlenih o -,138b -1,481 ,141 -,131 ,542

pravni regulativi  

a. Predictors in the Model: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 
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Preglednica 27 prikazuje ostale prediktorje, ki so bili v prvem in drugem koraku izklju eni, 

ker je njihov vpliv statisti no nepomemben (p  0,05). 

Ugotavljamo, da imata na zmanjšanje pogostosti napadov zoper kakovost dela 

najpomembnejši vpliv Korektna obravnava vseh vpletenih in Izobraževanje managementa. 

Bolj je v podjetju prisotna korektna obravnava vseh vpletenih in izobraževanje managementa, 

manj pogosto so prisotni napadi zoper kakovost dela. 

8.2.5 Napadi zoper zdravje 

Preglednica 28: Vklju ene spremenljivke - napadi zoper zdravje 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Korektna 

obravnava vseh 

vpletenih 

. Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-

enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

2 Seznanjanje 

zaposlenih o 

pravni regulativi 

. Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-

enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Napadi zoper zdravje 

Preglednica 28 prikazuje, da je stepwise metoda v model vklju ila dva statisti no 

najpomembnejša prediktorja. V prvem koraku je izmed neodvisnih spremenljivk najprej 

vklju ila najpomembnejši prediktor – Korektna obravnava vseh vpletenih.  

V drugem koraku je metoda stepwise izmed preostalih spremenljivk v model dodala še 

naslednji pomembnejši prediktor – Seznanjanje zaposlenih o pravni regulativi. 

 

 

 

 

b. Predictors in the Model: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih, Izobraževanje 

managementa 

c. Dependent Variable: Napadi zoper kakovost dela 
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Preglednica 29: Regresijski koeficienti - napadi zoper zdravje 

Model Summary 

Model 

R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,388a ,150 ,143 ,65986 

2 ,440b ,193 ,181 ,64542 

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih, Seznanjanje 

zaposlenih o pravni regulativi 

Preglednica 29 prikazuje multipli koeficient korelacije, ki je 0,388 in je srednje visok. 

Multipli determinacijski koeficient je v tem primeru 0,150 (prilagojeni je 0,143 in je nizek). 

To pomeni, da je 14 odstotkov variabilnosti ocene Napadi zoper zdravje pojasnjena z linearno 

odvisnostjo Korektne obravnave vseh vpletenih, ki ima najpomembnejši vpliv na pogostost 

napadov zoper zdravje. 

V drugem koraku znaša multipli koeficient korelacije 0,440 in je srednje visok. Multipli 

determinacijski koeficient je 0,193 (prilagojeni je 0,181 in je nizek). To pomeni, da je 18 

odstotkov variabilnosti ocene Napadi zoper zdravje pojasnjena z linearno odvisnostjo 

Korektne obravnave vseh vpletenih in Seznanjanja zaposlenih o pravni regulativi. 
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Preglednica 30: ANOVA - napadi zoper zdravje 

ANOVAc 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,771 1 9,771 22,442 ,000a

Residual 55,297 127 ,435   

Total 65,069 128    

2 Regression 12,582 2 6,291 15,101 ,000b

Residual 52,487 126 ,417   

Total 65,069 128    

a. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Predictors: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih, Seznanjanje zaposlenih o pravni 

regulativi 

b. Dependent Variable: Napadi zoper zdravje 

 

Model je statisti no pomemben - F(1, 128)=22,442, p=0,000. Tudi v drugem koraku je model 

statisti no pomemben – F(2, 217)=15,101, p=0,000, kar je razvidno iz tabele 30. 

Preglednica 31: Koeficienti - napadi zoper zdravje 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,297 ,196  16,808 ,000

Korektna obravnava 

vseh vpletenih 

,268 ,056 ,388 4,737 ,000

2 (Constant) 3,665 ,238  15,371 ,000

Korektna obravnava 

vseh vpletenih 

,332 ,061 ,481 5,482 ,000

Seznanjanje 

zaposlenih o pravni 

regulativi 

-,170 ,065 -,228 -2,597 ,011

a. Dependent Variable: Napadi zoper zdravje 

 

Preglednica 31 prikazuje vrednost beta koeficienta, ki znaša 0,388 in je statisti no pomemben: 

t=4,737; p=0,000.  

V drugem koraku je vrednost beta koeficienta Korektna obravnava vseh vpletenih 0,481 in je 

statisti no pomemben: t=5,482; p=0,000. Poleg prediktorja Korektna obravnava vseh 

vpletenih na oceno pogostosti ogrožanja in napadov na osebni ugled statisti no pomembno 
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vpliva tudi prediktor Seznanjanje zaposlenih o pravni regulativi. Vrednost beta koeficienta je -

0,228 in je statisti no pomemben: t=-2,597; p=0,011. 

Preglednica 32: Izklju ene spremenljivke - napadi zoper zdravje 

Excluded Variablesc 

Model 

Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 Sodelovanje 

managementa in 

kadrovske službe 

-,067a -,460 ,647 -,041 ,313

Informiranje zaposlenih 

o pojavu trpin enja 

-,161a -1,467 ,145 -,130 ,552

Seznanjanje zaposlenih 

o pravni regulativi 

-,228a -2,597 ,011 -,225 ,833

Izobraževanje 

managementa 

-,085a -,855 ,394 -,076 ,672

2 Sodelovanje 

managementa in 

kadrovske službe 

-,029b -,200 ,842 -,018 ,309

Informiranje 

zaposlenih o pojavu 

trpin enja 

-,062b -,526 ,600 -,047 ,469

Izobraževanje 

managementa 

,099b ,817 ,415 ,073 ,437

a. Predictors in the Model: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih 

b. Predictors in the Model: (Constant), Korektna obravnava vseh vpletenih, Seznanjanje zaposlenih o 

pravni regulativi 

c. Dependent Variable: Napadi zoper zdravje 

 

Iz obdelave so bili izklju eni ostali prediktorji, ker je njihov vpliv statisti no nepomemben (p 

 0,05), kar je razvidno iz preglednice 32.  

Ugotavljamo, da imata na zmanjšanje pogostosti napadov zoper zdravje najpomembnejši 

vpliv Korektna obravnava vseh vpletenih in Seznanjanje zaposlenih o pravni regulativi. Bolj 

je v organizaciji prisotna korektna obravnava vseh vpletenih in seznanjanje zaposlenih o 

pravni regulativi, manj pogosto so prisotni napadi zoper zdravje. 
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8.2.6 T-test 

Preglednica 33: Deskriptivna statistika 

Group Statistics 

 Spol: N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Napadi na izražanje oz. 

komuniciranje 

moški 49 3,2517 ,89889 ,12841

ženski 79 3,5443 ,82763 ,09312

Ogrožanje osebnih socialnih 

stikov 

moški 49 4,0490 ,87800 ,12543

ženski 79 4,1418 ,72759 ,08186

Ogrožanje in napadi na 

osebni ugled 

moški 49 3,5582 ,74929 ,10704

ženski 79 3,9032 ,74681 ,08402

Napadi zoper kakovost dela moški 49 3,5633 ,98376 ,14054

ženski 79 3,9443 ,93531 ,10523

Napadi zoper zdravje moški 49 4,0884 ,65361 ,09337

ženski 79 4,2342 ,74465 ,08378

Preglednica 33 prikazuje deskriptivno statistiko za oba spola. 

Preglednica 34: Statisti na testa 

In
d

e
p

e
n

d
e

n
t 

S
a

m
p

le
s

 T
es

t 

  

Napadi na izražanje oz. 
komuniciranje 

Ogrožanje osebnih 
socialnih stikov 

Ogrožanje in napadi na 
osebni ugled 

Napadi zoper kakovost 
dela 

Napadi zoper zdravje 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances 

not 
assumed 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances 

not 
assumed 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances 

not 
assumed 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances 

not 
assumed 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances 

not 
assumed 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

F 1,501   2,653   0,223   0,212   1,18   

Sig. 0,223   0,106   0,637   0,646   0,279   

T-test for 
Equality of 

Means 

t -1,881 -1,845 -0,647 -0,62 -2,537 -2,535 -2,196 -2,17 -1,127 -1,162 

df 126 95,5 126 87,797 126 101,63 126 97,962 126 111,804 

Sig. (2-tailed) 0,062 0,068 0,519 0,537 0,012 0,013 0,03 0,032 0,262 0,248 

Mean Difference -0,2926 -0,2926 -0,0927 -0,0927 -0,3449 -0,3449 -0,3810 -0,3810 -0,1457 -0,1457 

Std. Error 
Difference 

0,1555 0,1586 0,1433 0,14978 0,13597 0,1360 0,17349 0,17557 0,12935 0,12545 

95% 
Confide-

nce 
Interval 
of the 

Differen-
ce 

Lower -0,6004 -0,6074 -0,3764 -0,3904 -0,6140 -0,6149 -0,7243 -0,7294 -0,4017 -0,3943 

Upper 0,0152 0,0222 0,19088 0,20487 -0,0758 -0,0750 -0,0377 -0,0326 0,11024 0,10282 

Preglednica 34 prikazuje dva statisti na testa. Prvi je Levenov test za predpostavko, da so 

variance obeh skupin enake. e F-test ni statisti no pomemben (je ve ji od 0,05), je 

predpostavka, da so variance obeh skupin enake (v tabeli pomembnost od itamo tako, da 
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pogledamo vrednost pod stolpec Sig. = signification). V tem primeru od itamo vrednost t-

testa v vrstici: Equal variances assumed. e je F-test statisti no pomemben (manjši ali enak 

0,05), potem variance obeh skupin niso enake. V tem primeru od itamo t-test v vrstici Equal 

variances not assumed. 

Kadar sklepamo na podlagi malih vzorcev o razliki med dvema aritmeti nima sredinama, 

uporabimo t-preizkus. S pomo jo t-testa ugotavljamo, ali obstajajo statisti no pomembne 

razlike med prou evanimi spremenljivkami. Vrednosti testa, ki so nižje od 0,05, pomenijo 

statisti no zna ilno verjetnost razlik na dolo enem faktorju (Košmelj in Rovan 1997, 245). 

Med spoloma se glede na oceno pogostosti pojavljanja dejanj trpin enja na delovnem mestu 

pojavljajo statisti no pomembne razlike pri naslednjih ocenah: 

– Pogostost ogrožanja in napadov na osebni ugled;povpre na vrednost ocene pogostosti pri 

ženskah je 3,90, pri moških pa 3,56. Razlike so statisti no pomembne pri 95-odstotni 

stopnji zaupanja: t= -2,537, p=0,012; 

– Pogostost napadov zoper kakovost dela;povpre na vrednost ocene pogostosti pri ženskah 

je 3,94, pri moških pa 3,56. Razlike so statisti no pomembne pri 95-odstotni stopnji 

zaupanja: t= -2,196, p=0,030. 

Moški anketiranci pri omenjenih ocenah pogostosti pojavljanja dejanj trpin enja ocenjujejo, 

da je teh pojavov ve  oz. so bolj pogosti, kot to ocenjujejo ženske anketiranke. 

8.3 Preverjanje hipotez 

Za preizkus prve hipoteze smo uporabili regresijsko analizo.  

Odvisne spremenljivke so posamezne oblike trpin enja na delovnem mestu. Podrobneje so 

raz lenjene v Prilogi 1. Pri analizi smo uporabili oblike trpin enja, ki so strnjene v pet skupin 

(po Leymannu, Priloga 2): 

– napadi na izražanje oz. komuniciranje, 

– ogrožanje osebnih socialnih stikov, 

– ogrožanje in napadi na osebni ugled, 

– napadi zoper kakovost dela, 

– napadi zoper zdravje. 

Med neodvisne spremenljivke smo vklju ili dejavnike obvladovanja trpin enja, ki so 

raz lenjeni v Prilogi 1. Zaradi podrobnejše analize je bilo obvladovanje trpin enja strnjeno v 

pet dejavnikov:  

– sodelovanje managementa in kadrovske službe (sodelovanje), 

– informiranje zaposlenih o pojavu trpin enja (informiranje), 

– seznanjanje zaposlenih o pravni regulativi (seznanjanje), 

– izobraževanje managementa (izobraževanje), 
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– korektna obravnava vseh vpletenih (obravnava). 

Obvladovanje trpin enja sestoji iz ve jega števila neodvisnih spremenljivk na eno odvisno 

spremenljivko. Del dejavnikov vpliva na pogostost pojava trpin enja, drugi del dejavnikov pa 

nima posebnega vpliva na pogostost pojava. Dejavniki, ki vplivajo na pogostost pojava 

trpin enja, so: korektna obravnava vseh vpletenih, seznanjanje zaposlenih o pravni regulativi 

in izobraževanje managementa. Preostala dva dejavnika sodelovanje managementa ter 

kadrovske službe in informiranje zaposlenih o pojavu trpin enja nimata bistvenega vpliva na 

pogostost pojava trpin enja. 

Ugotovitve kažejo na to, da hipoteze H1 ne moremo zavre i, niti potrditi v celoti. Hipotezo 

H1: Obvladovanje trpin enja statisti no zna ilno vpliva na pogostost pojavov trpin enja na 

delovnem mestu,na osnovi dobljenih rezultatov, delno potrdimo.  

Med spoloma so glede na oceno pogostosti pojavljanja dejanj trpin enja na delovnem mestu 

statisti no pomembne razlike pri dveh ocenah: pogostost ogrožanja in napadov na osebni 

ugled ter pogostost napadov zoper kakovost dela. Moški anketiranci pri omenjenih ocenah 

pogostosti pojavljanja dejanj trpin enja ocenjujejo, da je teh pojavov ve  oz. so bolj pogosti, 

kot to ocenjujejo ženske anketiranke. Pri oceni pogostosti napadov na izražanje oz. 

komuniciranje, ogrožanje osebnih socialnih stikov ter napadov zoper zdravje ni statisti no 

pomembnih razlik med spoloma.  

Hipoteza H2: Pogostost dejanj trpin enja na delovnem mestu se statisti no zna ilno 

razlikujejo po spolu,torej je ta hipoteza delno potrjena. 

8.4 Zaklju ek 

V zaklju ku naloge bomo povzeli klju ne ugotovitve raziskave in podali predloge za 

nadaljnje raziskave pojava trpin enja. 

Pri demografskih vprašanjih so rezultati raziskave pokazali, da so najve ji delež anketirancev 

predstavljali vodje kadrovskega oddelka (44,5 %) in kadrovski strokovnjaki (29,7 %), kar je 

pri akovan rezultat, saj je bil vprašalnik v prvi vrsti namenjen prav njim. Med anketiranimi so 

prevladovale ženske z 62 %. Najve ji delež (31, 3 %) anketiranih so predstavljali zaposleni v 

starostnem obdobju med 36 in 45 let. Prevladovali so anketiranci z visoko, višjo in 

univerzitetno izobrazbo, ki so predstavljali 59-odstotni delež. Najve , kar 18 odstotkov 

anketiranih, je predstavljalo organizacije s proizvodnim obratom v Savinjski regiji. 

Ugotovitve raziskave so pokazale, da je neposredni vodja tisti posameznik, ki je najpogosteje 

odgovoren za izvajanje trpin enja na delovnem mestu. S to trditvijo se je strinjalo 41 

odstotkov anketiranih. Vprašani so s 24 odstotki glasov potrdili, da je najpogosteje trpin ena 

tista oseba, ki je opozorila na nepravilnosti v delovnem procesu. Anketiranci so z enakim 

odstotkom glasov (26 %) opredelili dva najpomembnejša vzroka za nastanek trpin enja. Prvi 
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vzrok je neodkrito komuniciranje in zanikanje konfliktov, drugi vzrok je avtoritativni slog 

vodenja in upravljanja. Po mnenju anketirancev (37 %) se žrtev zaradi trpin enja najprej 

obrne po pomo  sodelavki ali sodelavcu. Na vprašanje, ali opažate katerega od naštetih 

pojavov v vaši organizaciji, je najve , 22 odstotkov anketiranih, odgovorilo, da v organizaciji 

ne dosegajo zastavljenih ciljev. To dejstvo je lahko povezano tudi s trenutno gospodarsko 

situacijo, v kateri se zaradi globalne krize nahajamo. 61 odstotkov vprašanih je bilo mnenja, 

da so odnosi med zaposlenimi v organizaciji dobri.  

Slede e ugotovitve so odraz petstopenjskega vprašalnika, kjer so anketiranci (na lestvici od 1 

do 5) odgovarjali, koliko je pomemben posamezen dejavnik za uspešno delo in delovno 

vzdušje. Predstavljene so trditve, ki so dosegle najvišji delež odgovorov. 38 odstotkov 

anketiranih je menilo, da je dejavnik pripadnost organizaciji pomemben dejavnik za uspešno 

delo in delovno vzdušje. Anketiranci so s 45 odstotki glasov ocenili, da je dejavnik 

medsebojno spoštovanje in zaupanje zelo pomemben dejavnik poslovanja organizacije. Da sta 

nagrada in pohvala za dobro opravljeno delo pomembna dejavnika za uspešno poslovanje 

organizacije, se je opredelilo 44 odstotkov anketiranih. Prav tako je pomemben dejavnik 

stimulativen osebni dohodek. S to trditvijo se je strinjalo 48 odstotkov anketiranih. 49 

odstotkov vprašanih se je strinjalo, da je dejavnik možnost izobraževanja in nagrajevanja 

pomemben za doseganje zastavljenih ciljev organizacije. Enak odstotek vprašanih je 

odgovoril, da so tudi ustrezni pogoji dela pomembni za doseganje konkuren nosti 

organizacije. S trditvijo, da so ustrezno razporejene odgovornosti pomembne za doseganje 

zastavljenih ciljev organizacije, se je strinjalo 51 odstotkov vprašanih. 54 odstotkov 

anketiranih je bilo mnenja, da je upoštevanje mnenj in predlogov zaposlenih pomemben 

dejavnik pri zagotavljanju konkuren nosti organizacije. Kot najpomembnejši dejavnik za 

uspešno poslovanje organizacije so se anketiranci s 55 odstotki glasov opredelili za trditev, da 

nadrejeni zaposlene cenijo in spoštujejo. 

Zbrane podatke smo statisti no obdelali z regresijsko analizo, s katero smo preverili hipotezo 

H1. Faktorske analize v raziskavi nismo uporabili, saj smo v doma i in tuji literaturi zasledili, 

da so avtorji pojav trpin enja že analizirali s  pomo jo faktorjev. Zato smo se odlo ili, da se 

bomo osredoto ili na raziskovanje odvisnosti med posameznimi spremenljivkami. Hipotezo 

H1 smo delno potrdili, saj so ugotovitve raziskave pokazale, da je del dejavnikov 

obvladovanja trpin enja vplival na pogostost pojava trpin enja, drugi del dejavnikov pa ni 

imel posebnega vpliva. Ugotovili smo, da ima na zmanjšanje pogostosti napadov na izražanje 

in komuniciranje najpomembnejši vpliv korektna obravnava vseh zaposlenih. Slednja ima 

prav tako najpomembnejši vpliv na zmanjšanje pogostosti ogrožanja osebnih socialnih stikov. 

Na zmanjšanje pogostosti ogrožanja in napadov na osebni ugled imata najpomembnejši vpliv 

kar dva dejavnika, in sicer korektna obravnava vseh zaposlenih in seznanjanje zaposlenih o 

pravni regulativi. Na zmanjšanje pogostosti napadov zoper kakovost dela imata prav tako 

najpomembnejši vpliv dva dejavnika, to sta korektna obravnava vseh zaposlenih in 

izobraževanje. Na zmanjšanje pogostosti napadov zoper zdravje imata najpomembnejši vpliv 
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korektna obravnava vseh zaposlenih in seznanjanje zaposlenih o pravni regulativi. Dejavnika, 

ki nista imela posebnega vpliva na pogostost pojava trpin enja, sta bila sodelovanje 

managementa in kadrovske službe ter informiranje zaposlenih o pojavu trpin enja.  

Hipotezo H2 smo prav tako delno potrdili. Moški anketiranci pri ocenah pogostosti 

pojavljanja dejanj trpin enja na delovnem mestu ocenjujejo, da je teh pojavov ve , kot to 

ocenjujejo ženske anketiranke. Pri oceni pogostost napadov na izražanje oz. komuniciranje, 

ogrožanje osebnih socialnih stikov ter napadov zoper zdravje ni statisti no pomembnih razlik 

med spoloma.  

Na osnovi izvedene raziskave in pridobljenih podatkov iz odgovorov kadrovskih 

strokovnjakov v srednje velikih in velikih proizvodnih organizacijah smo ugotovili, da 

kadroviki dobro poznajo pojem trpin enja in njegove pojavne oblike. Ve inoma so pravilno 

znali opredeliti napadalce, žrtve, ki so najpogosteje trpin ene, in najpogostejše vzroke za 

nastanek trpin enja. Pri vprašanju, katera dejanja trpin enja najpogosteje prepoznavate v vaši 

organizaciji, so bili podani odgovori ve inoma ocenjeni z redko in nikoli. Rezultati raziskave 

so bili pridobljeni na podlagi mnenj kadrovskih strokovnjakov v teh organizacijah, kar pa 

verjetno ne odraža dejanskega stanja v posameznih organizaciji, bodisi zaradi družbeno 

zaželenih odgovorov anketiranih ali pomanjkanja prijav zoper storilce bodisi zaradi strahu 

delavcev pred izgubo službe. Pri tem se odpira vprašanje za nadaljnje raziskovanje, ali bi bili 

rezultati raziskave, v kateri bi sodelovali vsi zaposleni, enaki prou evanemu primeru. 

Podrobnejše analize nadaljnjih raziskav bi lahko pokazale, v kateri industrijski panogi se 

trpin enje najpogosteje pojavlja, in iskale razloge, zakaj se pojavlja ravno tam.  

Zanimivo bi bilo raziskati, kakšna je bila delovna klima v organizaciji in stopnja prisotnosti 

trpin enja pred uvedbo internih pravilnikov o prepre evanju trpin enja in po uvedbi. Koliko 

so vplivala razna izobraževanja zaposlenih na temo komuniciranja in usposabljanja 

managementa na temo vodenja?Ali je delodajalec zaznal ve je spremembe na podro ju 

komuniciranja in reševanja konfliktov zaradi uvedbe pravilnika? Ali je zaznal porast 

poslovanja in zadovoljstva zaposlenih? Torej zanima nas, v kakšni meri bi vsi pravilniki, 

izobraževanja in usposabljanja pripomogli k ustvarjanju stimulativnega delovnega okolja. 

Profil posameznikov, ki so najpogosteje žrtev trpin enja, smo že spoznali. Zato bi bilo 

smiselno raziskati profil posameznikov, ki so zbrali pogum in se napadalcu postavili po robu. 

V katero starostno skupino spadajo, kakšno izobrazbo in delovne izkušnje imajo? Iz kakšnega 

družbenega okolja prihajajo, kakšne so njihove osebnostne zna ilnosti? So ti posamezniki 

takoj prepoznali, da se pojav trpin enja dogaja prav njim in se napadalcu postavili po robu? 

Ali so napadalca šele kasneje opozorili in zakaj so tako ravnali?Kako se je napadalec po tem 

dogodku obnašal do napadenega? Menimo, da bi prou evanje lastnosti teh posameznikov 

pripomoglo odgovoriti na vprašanje, zakaj se dolo eni posamezniki v enakih situacijah 

obnašajo razli no. Izsledki teh raziskav bi lahko bili žrtvi v pomo  pri soo anju s pojavom 
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trpin enja. Nasveti in izkušnje ostalih udeležencev, ki so se uspešno soo ili z napadalcem, bi 

bili dobri napotki za žrtev, ki bi se z ustreznimi ukrepi znala postaviti v bran napadalcu. 

Prav tako nas bi zanimalo, kakšen je delež tistih žrtev-posameznikov, ki so se odlo ili ovaditi 

delodajalca in napadalca ter koliko jih je vztrajalo do konca. Kakšen delež prijaviteljev je med 

postopkom obravnave odnehalo? Zakaj so odnehali? So vzroki bili zdravstvene narave? Ali 

jim je delodajalec ponudil rešitev in so tako ovrgli prijavo?Kakšno rešitev je delodajalec 

predlagal trpin enemu? V primerih sodne prakse je malo primerov, ki obravnavajo tovrstno 

problematiko. Zato bomo težko prišli do teh podatkov, morda ez par let, ko bo sodna praksa 

na tem podro ju bolj razvita. 
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9 SKLEP 

Prvotni namen naloge je bil prou iti pojav trpin enja v odnosu managementa do zaposlenih in 

v raziskavo vklju iti celoten kader (na vseh hierarhi nih nivojih) posamezne prou evane 

proizvodne organizacije v Sloveniji. Zaradi dolo enih omejitev (obsežnost raziskave, 

potrebna denarno razpoložljiva sredstva in pripravljenost zaposlenih za sodelovanje) pa 

zastavljeno raziskavo v takšnem obsegu ni bilo možno izvesti, zato smo jo precej omejili. 

Vanjo smo tako vklju ili samo srednje velike in velike proizvodne organizacije, pri katerih so 

na zastavljena vprašanja odgovarjali samo managerji oz. vodje kadrovskih služb. Tako so 

dobljeni rezultati odraz njihovih mnenj in prepri anj, ne pa tudi vseh zaposlenih. 

V prvem delu naloge smo povzeli pregled literature, ki obravnava pojav trpin enja na 

delovnem mestu. Podrobneje smo opredelili dolo ene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, kadar 

govorimo o trpin enju, saj vsak konflikt na delovnem mestu ne moremo uvrš ati med psihi ni 

teror. Teoreti na izhodiš a smo v drugem delu naloge nadgradili z empiri no raziskavo, ki 

smo jo pretežno izvedli pri odgovornih osebah za kadrovanje, v srednje velikih in velikih 

proizvodnih organizacijah.  

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšno vlogo ima management pri zagotavljanju 

sistema za zaznavanje, prepre evanje in ukrepanje v zvezi s pojavom trpin enja na delovnem 

mestu.  

Ugotovili smo, da redko obstaja samo en vzrok za nastanek trpin enja v delovnem kolektivu. 

Ve ina avtorjev je mnenja, da so glavni razlogi na nastanek neustrezna organiziranost dela, 

nejasen na in vodenja, socialni položaj trpin enih in moralni nivo posameznikov. 

Strokovnjaki ocenjujejo, da so nadrejeni posamezniki v 70 odstotkih primerov povzro itelji 

trpin enja. Napadalci menijo, da jih žrtev ogroža s svojim znanjem in sposobnostjo. Med 

žrtvami trpin enja prevladujejo zaposleni z visoko izobrazbo. Ženske so bolj izpostavljene 

trpin enju kot moški. Pojav trpin enja se omogo a tam, kjer vlada slaba organizacijska klima 

in kultura. Takšne organizacije so pod vplivom slabega vodenja in moralno na ete. Posledice 

trpin enja ne doživlja samo žrtev, ampak se kažejo tudi pri ostalih sodelavcih, organizaciji in 

celotni družbi. 

Spoznali smo, da je vloga managementa klju nega pomena pri zaznavanju, prepre evanju in 

ukrepanju zoper pojav trpin enja na delovnem mestu. Ravnanje managementa mora biti 

usmerjeno predvsem v preventivno prepre evanje, saj so ravno preventivni ukrepi tisti, ki so 

pomembni za pravo asno ugotovitev in reševanje stanja v delovnem okolju. Cilj 

preventivnega prepre evanja je onemogo iti nastanek pojava trpin enja. Poudarek je na 

ozaveš anju zaposlenih o pojmu trpin enja, na izobraževanju in usposabljanju zaposlenih o 

pojavu, njegovih oblikah in razsežnostih, ki jih lahko ima na posameznika ali na celotno 

organizacijo. Potrebna je jasna opredelitev pojma v internem pravilniku, v katerem so 

opredeljene tudi sankcije za povzro itelja. Preventivnemu delovanju zoper prepre evanje 

trpin enja je potrebno nameniti ve jo pozornost, saj nas ukrepanje v tej fazi stane bistveno 
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manj denarnih sredstev in energije kot zgodnje ali pozno ukrepanje zoper prepre evanje 

trpin enja. Za u inkovitejše obvladovanje pojava so managementu v pomo  tudi kadrovska 

služba, skupni odbor za reševanje problematike trpin enja in sindikat. Pomembno je, da 

delodajalec dolo ila v internem pravilniku spoštuje in ustrezno ukrepa ob morebitnem pojavu 

trpin enja. V kolikor ne bo ustrezno ukrepal, bo ostalim zaposlenim posredoval sporo ilo, da 

takšno ravnanje tolerira in trpin enje dopuš a. 

Za doseganje dobrih delovnih rezultatov in konkuren nosti bi moral management uvesti 

spremembe na podro ju vodenja, organizacije dela in komunikacije med zaposlenimi. Za 

zdravo klimo v delovnem okolju je potreben sposoben, visoko motiviran delovni kader, ki 

svoje delo opravlja z zadovoljstvom in ustreznimi organizacijskimi ter strokovnimi 

sposobnostmi. S svojim pristopom k reševanju nastalih konfliktov bi ostalim zaposlenim dali 

jasno sporo ilo, da se neeti nih ter nemoralnih ravnanj ne dopuš a in da se kršitelje ustrezno 

sankcionira. Z uporabo ustrezne komunikacijske tehnike pa bi bili zaposlenim za zgled v 

vsakdanjem komuniciranju s sodelavci. 

Organizacije, v katerih velja korektno izpostavljen odnos med zaposlenimi in  delodajalcem, 

so vedno korak pred konkurenco in temeljijo na nadaljnjem razvoju gospodarske rasti v 

državi.
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani,  

v okviru znanstvenega magistrskega študija na Fakulteti za management Koper opravljam 

raziskavo, s katero želim pridobiti stališ a kadrovskih strokovnjakov in managementa do 

pojava trpin enja na delovnem mestu. 

Trpin enje je konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med 

podrejenimi in nadrejenimi, pri emer je napadena oseba v podrejenem položaju in 

izpostavljena sistemati nim in dalj asa trajajo im napadom s strani ene ali ve  oseb z 

namenom in/ali posledico izlo itve iz sistema, pri tem pa napadena oseba to ob uti kot 

diskriminirajo e.  

Anketni vprašalnik, ki vam ga pošiljam, je popolnoma anonimen. 

Prosim, e si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pri nete z izpolnjevanjem 

ankete. 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

Danijela Blagojevi  

 

1. Splošni podatki 
 

Podatki o anketirancu:   

 vodja kadrovskega oddelka   

 kadrovski strokovnjak 

 direktor družbe     

 

Starost anketiranca: 

 do 25 let,       26-35,       36-45,        46-55,      nad 56 

 

Dosežena stopnja izobrazbe anketiranca: 

 srednja 

 višja 

 visoka, univerzitetna 

 specializacija, magisterij 

 doktorat 

 

Regija, v kateri se nahaja organizacija: 

 Osrednjeslovenska,   Gorenjska,    Savinjska, 

 Obalno-kraška,    Jugovzhodna Slovenija,  Podravska, 
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 Goriška,     Spodnjeposavska,       Pomurska, 

 Notranjsko-kraška,   Zasavska,     Koroška 

 
Prosim ocenite, koliko so pomembni naslednji dejavniki za uspešno delo in delovno vzdušje. 

Ocenjevalna lestvica: 

1 2 3 4 5 

Popolnoma 

nepomembni 
Nepomembni 

Delno 

pomembni 
Pomembni 

Zelo 

pomembni 

 

Trditev Stopnja strinjanja 

Pripadnost organizaciji 1 2 3 4 5 

Medsebojno spoštovanje in zaupanje 1 2 3 4 5 

Nagrada in pohvala za dobro opravljeno delo 1 2 3 4 5 

Stimulativni osebni dohodek 1 2 3 4 5 

Možnost izobraževanja in napredovanja 1 2 3 4 5 

Ustrezni pogoji dela 1 2 3 4 5 

Ustrezno razporejene odgovornosti 1 2 3 4 5 

Upoštevanje mnenj in predlogov zaposlenih 1 2 3 4 5 

Nadrejeni zaposlene cenijo in spoštujejo 1 2 3 4 5 

 
2. Vprašanja o pojavu trpin enja na delovnem mestu 

 
Kako bi opisali odnose med zaposlenimi v vaši organizaciji? 

a) Zelo dobri 
b) Dobri 
c) Slabi 
d) Nevzdržni 

 

Kdo so po vašem mnenju najpogostejše žrtve trpin enja na delovnem mestu? 

a) oseba, ki je opozorila na nepravilnosti v delovnem procesu 

b) na novo zaposleni 

c) zaposleni tik pred upokojitvijo 

d) zaposleni, ki je pogosto bolniško odsoten 

e) zaposleni, ki je najbolj uspešen 

f) zaposleni, ki je vedno tiho in se ne zna postaviti zase 

 
Kdo je po vašem mnenju tisti, ki najpogosteje izvaja trpin enje na delovnem mestu? 

a) neposredni vodja   b) vodja oddelka 

c) sodelavec/-ka   d) skupina sodelavk/-cev 

e) podrejeni nad nadrejenega 
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Kaj je po vašem mnenju najpogostejši vzrok za nastanek trpin enja na delovnem mestu? 

a) Strah storilca trpin enja pred izgubo delovnega mesta 

b) Avtoritativni slog vodenja in upravljanja 

c) Slaba seznanjenost s pravili, pravicami in dolžnostmi 

d) Nejasna in nerealno postavljena navodila s strani nadrejenih 

e) Neodkrito komuniciranje, zanikanje konfliktov 

f) Napa na organizacija dela nadrejenih, premalo zaposlenih za doseganje ciljev 
 

Simptomi prisotnosti trpin enja v delovnem okolju so razli ni. Ali opažate katerega od 

naštetih pojavov v vašem delovnem okolju: 

 pove ana odsotnost z dela zaradi bolezni,  Da  Ne 

 pove ana fluktuacija zaposlenih,   Da  Ne 

 nedoseganje zastavljenih ciljev,    Da  Ne 

 agresivno komuniciranje,     Da  Ne 

 pove anje napak pri delu,    Da  Ne 

 nezadovoljstvo glede kakovosti vodenja,  Da  Ne 

 slabo delovno vzdušje zaposlenih,              Da  Ne 

 težave z disciplino, zamujanje na delo  Da  Ne 

 

Na koga menite, da se žrtev najprej obrne, kadar potrebuje pomo ? 

a) zdravnik, 

b) sodelavke/-vci, 

c) management, 

d) kadrovska služba, 

e) sindikat 

 
Prosimo ocenite, kakšna je vloga managementa pri obvladovanju trpin enja v vaši organizaciji? 
 
Ocenjevalna lestvica: 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne strinjam 
V glavnem se 

ne strinjam 

Delno se 

strinjam 

V glavnem se 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 

Trditev Stopnja strinjanja 

Organizacija ima oblikovano politiko želenih vedenj. 1 2 3 4 5 

Organizacija ima oblikovano politiko neželenih vedenj. 1 2 3 4 5 

Managament kršitelje neželenih vedenj ustrezno sankcionira. 1 2 3 4 5 

Kršitve v zvezi s trpin enjem obravnava management organizacije. 1 2 3 4 5 
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Kršitve v zvezi s trpin enjem obravnava kadrovska služba. 1 2 3 4 5 

Management in kadrovska služba tesno sodelujeta pri prepre evanju tr. 1 2 3 4 5 

V reševanje kršitev zaradi trpin enja se vklju uje tudi sindikat. 1 2 3 4 5 

Management namenja dovolj pozornosti problematiki trpin enja. 1 2 3 4 5 

V organizaciji je vedno na voljo strokovna oseba za pomo  žrtvi. 1 2 3 4 5 

V organizaciji izvajamo letna informiranja o pojmu trpin enja. 1 2 3 4 5 

Prav tako izvajamo letne seminarje o pravilih obnašanja. 1 2 3 4 5 

S pravicami, pravili in sankcijami so seznanjeni vsi zaposleni. 1 2 3 4 5 

V organizaciji redno izvajamo ocenjevanje vodij. 1 2 3 4 5 

V organizaciji izobražujemo management, da prepre imo neprimerne 

oblike vedenja in komuniciranja z zaposlenimi. 
1 2 3 4 5 

Management rešuje vse prijave trpin enja hitro in brez odlašanja. 1 2 3 4 5 

Ob pojavu trpin enja se vse žrtve zaš iti in prepre i nadaljnje trp. 1 2 3 4 5 

Vsem vpletenim organizacija zagotavlja pošteno in nepristransko 

obravnavo. 
1 2 3 4 5 
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Katera dejanja trpin enja (posamezne oblike agresivnega vedenja), kot kadrovska služba, 
najpogosteje prepoznavate v organizaciji? 
 
Ocenjevalna lestvica: 

1 2 3 4 5 

Vedno Pogosto V asih Redko Nikoli 

 

Trditev Stopnja strinjanja 

Kri anje oz. zmerjanje 1 2 3 4 5 

Prekinjanje govora, jemanje besede 1 2 3 4 5 

Nenehno kritiziranje dela in osebnega življenja 1 2 3 4 5 

Sodelavci imajo prepoved pogovora s trpin eno osebo 1 2 3 4 5 

Splošna ignoranca zaposlenih v podjetju do žrtve 1 2 3 4 5 

Premestitev žrtve v delovne prostore stran od sodelavcev 1 2 3 4 5 

Nadlegovanje po telefonu, verbalne grožnje in pritiski 1 2 3 4 5 

Nadlegovanje po elektronski pošti, pisne grožnje 1 2 3 4 5 

Prisluškovanje telefonu, nadzor s kamero, vdiranje v ra unalnik 1 2 3 4 5 

Izmikanje neposrednim kontaktom, odklonilne geste in pogledi 1 2 3 4 5 

Ustrahovanje, izkoriš anje, omalovaževanje dela 1 2 3 4 5 

Napad na ugled žrtve, obrekovanje, širjenje laži 1 2 3 4 5 

Ignoriranje, e žrtev koga sama nagovori 1 2 3 4 5 

Splošna ignoranca zaposlenih v organizaciji 1 2 3 4 5 

Obrekovanje za hrbtom 1 2 3 4 5 

Širjenje neresni nih govoric 1 2 3 4 5 

Poskusi smešenja žrtve 1 2 3 4 5 

Izražanje domnev, da je žrtev psihi ni bolnik 1 2 3 4 5 

Poskusi prisile v psihiatri ni pregled 1 2 3 4 5 

Nor evanje iz telesnih hib 1 2 3 4 5 

Oponašanje vedenja z namenom, da se nekoga smeši 1 2 3 4 5 

Napad na politi no oz. versko prepri anje 1 2 3 4 5 

Nor evanje iz narodnosti 1 2 3 4 5 

Nor evanje iz zasebnega življenja 1 2 3 4 5 

Siljenje k opravljanju nalog, ki žalijo samozavest trpin enega 1 2 3 4 5 

Delovne napore se ocenjuje napa no oz. žaljivo 1 2 3 4 5 

Izražanje dvoma v poslovne odlo itve žrtve 1 2 3 4 5 

Žrtev je pogosto deležna kletvic in obscenih izrazov 1 2 3 4 5 
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Trpin ena oseba ne dobiva novih delovnih nalog 1 2 3 4 5 

Odvzete so ji delovne naloge, žrtev si tudi sama ne more ve  najti dela 1 2 3 4 5 

Dodeljevanje nalog, ki so dale  pod sposobnostjo žrtve, preobremenitev 1 2 3 4 5 

Dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo 1 2 3 4 5 

Dodeljevanje nalog nad nivojem kvalifikacije z namenom diskreditacije 1 2 3 4 5 

Dodeljevanje zdravju škodljivih nalog 1 2 3 4 5 

Grožnje s fizi nim nasiljem 1 2 3 4 5 

Fizi no zlorabljanje 1 2 3 4 5 

Namerno povzro anje škode in stroškov posamezniku 1 2 3 4 5 

Namerno povzro anje psihi ne škode doma ali na delovnem mestu 1 2 3 4 5 

Trpin ena oseba je deležna poskusov spolnega zbliževanja 1 2 3 4 5 
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Priloga 2 Leymannovih (v esen in drugi 2009, 8-9) 45 dejanj trpin enja oz. pojavne 
oblike trpin enja 

 
I. Napadi na izražanje oz. komuniciranje 
1. omejevanje možnosti komuniciranja z nadrejeno osebo, 
2. omejevanje možnosti komuniciranja s sodelavci, 
3. prekinjanje govora, jemanje besede, 
4. kri anje oz. zmerjanje, 
5. nenehno kritiziranje dela, 
6. kritiziranje osebnega življenja, 
7. nadlegovanje po telefonu, 
8. verbalne grožnje in pritiski, 
9. pisne grožnje, 
10. izmikanje neposrednim stikom, odklonilne geste in pogledi, 
11. dajanje nejasnih pripomb, 
 

II. Ogrožanje osebnih socialnih stikov 
12. z žrtvijo nih e ve  ho e navezati kontaktov, 
13. ignoriranje, kadar žrtev koga nagovori, 
14. premestitev žrtve v druge delovne prostore, stran od sodelavcev, 
15 .sodelavci imajo prepoved pogovora z žrtvijo, 
16. splošna ignoranca zaposlenih v organizaciji, 
 

III. Ogrožanje in napadi na osebni ugled 
17. blatenje za hrbtom, 
18. širjenje govoric, 
19. poskusi smešenja žrtve, 
20. izražanje domnev, da je žrtev psihi ni bolnik, 
21. poskusi prisile v psihiatri ni pregled, 
22. nor evanje iz telesne hibe, 
23. oponašanje žrtvinega vedenja, z namenom, da bi žrtev osmešili, 
24. napad na politi no oz. versko prepri anje žrtve, 
25. nor evanje iz zasebnega življenja, 
26. nor evanje iz narodnosti, 
27. prisiljevanje k opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samozavest,  
28. delovni napori so ocenjeni napa no oz. žaljivo, 
29. nezaupljivost v poslovne odlo itve žrtve, 
30. žrtev je pogosto deležna kletvic in primitivnih izrazov, 
31. žrtev je deležna poskusov spolnega zbliževanja in spolne ponudbe, 
 

IV. Napadi zoper kakovost dela 
32. žrtev ne dobiva ve  novih delovnih zadolžitev, 
33. odvzete so ji vse delovne zadolžitve, 
34. dodeljevanje nesmiselnih delovnih nalog, 
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35. dodeljevanje preve  preprostih nalog, 
36. dodeljevanje vedno novih nalog, pogosteje kot ostalim sodelavcem, 
37. dodeljevanje nalog, ki žalijo osebno dostojanstvo, 
38. dodeljevanje preve  zahtevnih zadolžitev, z namenom diskreditacije, 
 
V. Napadi zoper zdravje 
39. dodeljevanje zdravju škodljivih nalog, 
40. grožnje z fizi nim nasiljem, 
41. izpeljava fizi nega nasilja z namenom, da se žrtev disciplinira, 
42. fizi no zlorabljanje, 
43. namerno povzro anje škode in stroškov žrtvi, 
44. namerno povzro anje psihi ne škode v službi in doma, 
45. spolni napadi. 
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Priloga 3 Primer pravilnika o prepre evanju trpin enja 
 

Župan Ob ine Trži , Trg svobode 18, Trži ,  na podlagi 45. lena Zakona o delovnih 

razmerjih (Ur.l. RS št. 42/02, 103/07) in 30. l. Statuta Ob ine Trži  (Ur. list RS, št. 15/1999, 

20/01, 79/01) sprejemam 

 

PRAVILNIK 

O UKREPIH DELODAJALCA ZA ZAŠ ITO DELAVCEV PRED SPOLNIM IN DRUGIM 
TRPIN ENJEM NA DELOVNEM MESTU 

 

I. SPLOŠNE DOLO BE  

1. len  

S tem pravilnikom delodajalec ureja na in prepoznavanja, prepre evanja in odpravljanja 
posledic spolnega ali drugega trpin enja na delovnem mestu (mobing -šikaniranje oziroma 
psihi no nasilje na delovnem mestu) pri delodajalcu. 

Delodajalec se zavezuje, da mobinga pri delodajalcu ne bo dopuš al, temve  bo spodbujal in 
razvijal partnersko sodelovanje z vsemi zaposlenimi, prav tako bo spodbujal reševanje 
konfliktov z dialogom v kolikor bo do konfliktov prišlo. Delodajalec se tudi zavezuje k 
vzpostavljanju pozitivne delovne klime, ki je pomembna predpostavka za delovno 
zadovoljnost in kakovost delovnega življenja zaposlenih. Zadovoljstvo delavcev je temeljna 
predpostavka za uspešnost delodajalca. 

Osnovni namen in cilj tega pravilnika je:  

– pove ati ozaveš enost in razumevanje resnosti problemov mobinga v delovnem 
okolju (izjemno škodljive posledice za žrtev, sodelavce in delodajalca),  

– usmeriti pozornost na pravo asno prepoznavanje tipi nih znakov in pojavov, ki lahko 
pokažejo na obstoj mobinga in  

– zagotoviti delodajalcu, delavcem in njihovim predstavnikom akcijsko usmerjen okvir 
(dokument) za prepoznavanje, prepre evanje in obvladovanje problemov mobinga pri 
delodajalcu.  

2. len 

Dolo be tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za ravnanje udeležencev v zvezi z 
morebitnimi pojavi spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ter diskriminacije zaradi 
spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega, 
politi nega ali drugega prepri anja, lanstva v sindikatu ali svetu delavcev, nacionalnega in 
socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali 
zaradi drugih osebnih okoliš in.  

 

3. len 

Pojavi mobinga predstavljajo kršitev loveškega dostojanstva in osebnostnih pravic 
zaposlenih ter motnjo v delovnem procesu in so nezdružljivi s poslovno politiko delodajalca, 
zato izvajanje mobinga v kakršnikoli obliki pomeni kršitev delovnih obveznosti. 

Delodajalec se zavezuje, da bo žrtvam mobinga nudil vso ustrezno pomo , izvajalce 
mobinga pa ustrezno sankcioniral, saj izvajanje mobinga predstavlja najhujšo kršitev 
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja. 
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II. OPREDELITEV IN PREPOZNAVANJE MOBINGA  

 

4. len 

Mobing je premišljeno in ponavljajo e se konfliktno komuniciranje oziroma šikanozno ali 
druga e neprimerno (neprijazno, žaljivo, omalovažujo e in podobno) ravnanje v odnosih med 
sodelavci, med podrejenimi in nadrejenimi delavci ali med nadrejenimi in podrejenimi delavci, 
ki pomeni izvajanje nasilja na delovnem mestu in ima za posledico psihi no, ustveno, 
socialno, informacijsko ali poslovno onemogo anje žrtve, pri emer je žrtev dalj asa (vsaj 
enkrat na teden v obdobju šestih mesecev) izpostavljena sistemati nim napadom ene ali ve  
oseb, kar ogroža njeno zdravje ter varnost pri delu.  

 

5. len  

Kot potencialna mobing ravnanja po tem pravilniku se štejejo zlasti naslednja ravnanja v 
odnosu do žrtve:  

1. napadi na možnost komuniciranja, kot na primer  
– omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega,  
– ve kratno prekinjanje govora in jemanje besede,  
– onemogo anje izražanja mnenja,  
– onemogo anje dostopa do kakršnihkoli informacij,  
– omejevanje možnosti ali celo prepoved sodelavcem komunicirati z žrtvijo,  
– kri anje ali glasno zmerjanje,  
– konstantno kritiziranje dela,  
– konstantno kritiziranje osebnega življenja, videza ali obnašanja,  
– nadlegovanje po telefonu,  
– verbalne grožnje in žalitve,  
– pisne grožnje,  
– o itno izmikanje stikom (odklonilne geste oziroma pogledi, dajanje nejasnih 

pripomb brez navedb razlogov izmikanja),  
– šikaniranje preko elektronskih medijev (vdiranje v ra unalnik, brisanje tekstov, 

pošiljanje neželenih ra unalniških programov, pošiljanje neželene elektronske 
pošte, itd.);  

 
2. napadi na socialne stike, kot na primer  

– nenadoma se s prizadetim nih e ve  ne pogovarja,  
– ko prizadeti koga pri delodajalcu ogovori, ga le-ta ignorira,  
– premestitev v pisarno dale  od sodelavcev,  
– sodelavcem je prepovedano pogovarjati se s posamezno osebo,  
– splošno ignoriranje pri delodajalcu,  
– druge oblike ustvarjanja popolne izoliranosti od okolja pri delu;  

 
3. napadi na socialni ugled, kot na primer  

– širjenje govoric,  
– ogovarjanje za hrbtom,  
– poskusi smešenja posameznika,  
– namigovanje na psihi ne težave,  
– poskus prisile v psihiatri ni pregled,  
– nor evanje iz telesnih hib,  
– oponašanje na ina hoje, glasu ali gest z namenom, da bi se nekoga osmešilo,  
– napadanje politi nega ali verskega prepri anja,  
– nor evanje iz zasebnega življenja in osebnostnih lastnosti,  
– nor evanje iz narodnosti,  
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– siljenje k opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samozavest,  
– delovne napore se ocenjuje napa no ali z namenom žalitve,  
– dvomi v poslovne odlo itve posameznika,  
– posameznik je deležen kletvic in obscenih izrazov,  
– posameznik je deležen poskusov spolnega zbliževanja ali verbalnih spolnih 

ponudb, 
– neodrejanje nobenih delovnih nalog, jemanje dela ali odrejanje delovnih nalog, ki 

so bistveno pod nivojem zahtevnosti in obsega delovnih nalog za katere je 
delavec sklenil delovno razmerje, brez zakonskega razloga; 

 
4. napadi na kakovost delovne in življenjske situacije, kot na primer  

– izklju evanje iz vseh aktivnosti, ki potekajo na delovnem mestu in v delovnem 
okolju,  

– posameznik ne dobiva novih delovnih nalog,  
– odvzete so mu vse delovne naloge, in sicer v tolikšni meri, da si še sam ne more 

izmisliti kakšne naloge zase,  
– dodeljevanje nesmiselnih delovnih nalog,  
– dodeljevanje nalog dale  pod ali nad nivojem sposobnosti,  
– dodeljevanje vedno novih nalog (pogosteje, kot ostalim sodelavcem),  
– dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo,  
– dodeljevanje naloge dale  nad nivojem kvalifikacij z namenom diskreditacije,  
– »pošiljanje« v pokoj ali grožnje z odpustom;  

 
5. napadi na zdravje, kot na primer  

– odrejanje zdravju škodljivih nalog, brez ustreznih zaš itnih sredstev oziroma 
ukrepov varstva in zdravja pri delu, 

– grožnje s fizi nim nasiljem,  
– uporaba lažjega fizi nega nasilja, da se nekoga “disciplinira”,  
– fizi no zlorabljanje,  
– namerno povzro anje škode ali nepotrebnih stroškov posamezniku,  
– namerno povzro anje psihi ne škode na domu ali delovnem mestu,  
– spolni napadi;  

 
6. druga podobna ravnanja, e ustrezajo definiciji mobinga iz prejšnjega lena.  

 

III. PREVENTIVNO DELOVANJE  

 

6. len  

Delodajalec z namenom prepre evanja in pravo asnega odkrivanja mobinga sprejema 
dolo ene ukrepe. Ti ukrepi so namenjeni izboljšanju splošnim medsebojnim odnosom pri 
delodajalcu ter uspešnemu razvoju delodajalca. 

Vsi zaposleni si morajo prizadevati za splošno izboljšanje psihosocialnega delovnega okolja, 
razvijati in vzdrževati medsebojne odnose na ustreznem kvalitativnem nivoju ter razvijati 
visok kulturno – vrednostni sistem, ki bo onemogo al nastanek in razvoj mobinga pri 
delodajalcu. 

 

a) Dolžnosti delodajalca  
 

7. len  
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Delodajalec si bo še posebej prizadeval za: 

– izboljšanje organizacije dela – odprava nejasnih opisov položajev in nalog, 
zmanjšanje deleža enoli nega dela, izboljšanje predvidljivosti delovnih postopkov, 
možnost odlo anja zaposlenih, možnost izobraževanja, odprta komunikacija, 
razvijanje timske organizacijske kulture, odprava nejasnih ali nasprotujo ih 
navodil, zagotovitev celovite informiranosti o ciljih, pravo asno reševanje 
kadrovskih problemov, izboljšanje delovne atmosfere ipd.,  

– izboljšanje na ina vodenja  - izboljšanje stila vodenja v smislu odprave 
avtoritarnega na ina vodenja, stalno komuniciranje organizacijskih ciljev z 
zaposlenimi, pove anje odgovornosti in pristojnosti vodstva delodajalca pri 
reševanju konfliktov, jasna dolo itev norm in vrednot pri delodajalcu na vseh 
ravneh, jasna dolo itev posledic kršitve norm in vrednot pri delodajalcu, nenehna 
pozornost nadrejenih na dogajanja pri delodajalcu, periodi ni pogovori nadrejenih 
z zaposlenimi ipd., 

– uvedbo posebnih ukrepov za prepre evanje mobinga – usposobitev vodilnih 
in vodstvenih delavcev za zgodnje prepoznavanje mobinga in ustrezno ukrepanje, 
ozaveš anje in izobraževanje vseh zaposlenih o problematiki mobinga, 
seznanitev vseh zaposlenih o normah in vrednot ah delodajalca, vklju evanje 
vseh zaposlenih in njihovih predstavnikov v ocenjevanje ogroženosti in 
oblikovanje preventivnih ukrepov proti mobingu, ipd..  

 
b) Dolžnosti delavcev  
 

8. len  

Delavci so dolžni:  

– obvestiti delodajalca o obstoju mobinga, oziroma znakih le-tega,  

– spodbujati partnersko vedenje na vseh organizacijskih ravneh delodajalca,  

– zahtevati in se vklju eval v razreševanje problematike mobinga v pri delodajalcu, 

– vzdržati se vseh ravnanj, ki bi za posledico imela trpin enje sodelavcev, 
podrejenih ali nadrejenih. 

 

IV. UKREPANJE ZA PRENEHANJE IN ODPRAVO POSLEDIC MOBINGA  
 

a) Na ela za razreševanje primerov mobinga  
 

9. len  

Delodajalec se zavezuje, da bo: 

– ob pojavu mobinga takoj ustrezno zaš itil žrtve in prepre il njihovo nadaljnje mobiranje, 
hkrati pa sprejel ustrezno prilagojene ukrepe za odpravo posledic mobinga in povrnitev 
nekdanjega ugleda žrtev, 

– pri razreševanju posledic mobinga izhajal iz 34. lena Ustave RS, ki dolo a, da »ima 
vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«, hkrati pa bo v celoti spoštoval tudi 
druge zakone, kolektivne pogodbe in sprejete dogovore, ki opredeljujejo to podro je, 

– vsem zaposlenim brezpogojno priznal pravico do pritožbe zaradi domnevnega mobingga 
in zagotovil ustrezno obravnavo ter reševanje posameznega primera, 
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– obravnaval vse zahteve in priporo ila predstavnikov delavcev ali drugega 
zainteresiranega subjekta pri delodajalcu, 

– k reševanju problema pristopil s potrebno obzirnostjo in zaupnostjo, da bo v celoti zaš itil 
osebno dostojanstvo in zasebnost žrtve,  

– zagotovil takšno obravnavo primerov, da osebam, ki ne bodo vpletene, ne bo razkrival 
nikakršnih podrobnosti,  

– vse pritožbe in obvestila v zvezi z mobingom reševal hitro in brez odlašanja,  

– vsem vpletenim zagotavljal pošteno in nepristransko obravnavo,  

– proti izvajalcem mobinga po potrebi ustrezno ukrepal,  

– dopuš al bo zunanjo strokovno pomo .  

Delodajalec ne bo dopuš al lažnih obtožb oziroma bo v takih primerih sprožil ustrezni 
disciplinski postopek ali uporabo drugih sankcij,  

 
b) Postopek za razreševanje primerov mobinga  

 

10. len  

Za obravnavo posameznih primerov mobinga ter za pripravo programa ukrepov po ugotovitvi 
tega za njihovo razreševanje in predloga morebitnih sankcij zoper izvajalce lahko delodajalec 
ustanovi odbor za prepre evanje mobinga (v nadaljevanju odbor). 

Odbor za prepre evanje mobinga ustanovi delodajalec po lastni presoji ali na zahtevo 
delavcev, ki ob podaji zahteve imenujejo svojega predstavnika. Odbor ima najmanj dva 
lana, pri emer enega imenuje delodajalec, enega pa delavci ob podaji zahteve. Tisti, ki je 

imenoval lana odbora ga lahko tudi odpokli e.   

Odbor je pristojen za podajo mnenj in stališ  v zvezi s stanjem mobinga pri delodajalcu, 
raziskavo prijav o mobingu ter za podajo predlogov in priporo il delodajalcu v primeru 
ugotovljenega mobinga. Za izvedbo morebitnih predlaganih pravnih ukrepov in sankcij je 
pristojno poslovodstvo kot zastopnik delodajalca  

Neformalne ukrepe in moralne sankcije, ki nimajo pravnih posledic (razgovori, opozorila, 
priporo ila, nasveti, graje, zahteve za javno opravi ilo ipd.), lahko odbor izvaja neposredno 
ali pa poslovodstvo delodajalca. 

Odbor na in svojega delovanja lahko podrobneje uredi s poslovnikom.  

 

11. len  

e odbor iz prejšnjega odstavka ni ustanovljen naloge odbora izvaja poslovodstvo 
delodajalca. 

 

12. len  

Delodajalec bo enkrat letno izvedel anketo o stanju mobinga pri delodajalcu. Anketa je 
anonimna udeležba pri anketi pa je prostovoljna.  

O rezultatih ankete se obvesti vse delavce na obi ajen na in (preko oglasne deske, na 
sestankih, ipd), kot tudi o morebitnih ukrepih za izboljšanje stanja. 
 

13. len  
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Postopek za razreševanje posameznega primera mobinga pred odborom se za ne na 
podlagi neposredno vložene pisne vloge (pritožbe, zahteve, obvestila, predloga, prošnje, ipd) 
prizadetega posameznika, ki meni, da je žrtev mobinga (v nadaljevanju: žrtev mobinga). 

Postopke se lahko za ne tudi na pisno zahtevo enega od naslednjih pooblaš enih 
predlagateljev:  

– žrtvi mobinga nadrejeni vodstveni delavec,  

– predstavnikov delavcev,  

– kadrovske službe,  

– služba (osebe) odgovorne za varnost in zdravje pri delu, 

– pooblaš enega zdravnika 

– kateregakoli delavca zaposlenega pri delodajalcu.  

Pooblaš eni predlagatelji lahko sprožijo postopek na lastno pobudo, dolžni pa so ga sprožiti, 
e to od njih izrecno zahteva žrtev mobinga.  

Preden sproži postopek pred odborom, ima vsak pooblaš eni predlagatelj, e tako predlaga 
ali s tem soglaša žrtev mobinga, pravico poskusiti sporna razmerja med žrtvijo in izvajalcem 
oziroma izvajalci mobinga razrešiti z neformalnimi oblikami posredovanja v okviru svojih 
pristojnosti.  

V primeru, da je postopek za et na predlog pooblaš enega predlagatelja odbor najprej 
opravi razgovor s prizadeto osebo. e prizadeta oseba ne poda soglasja, da jo odbor 
obravnava kot žrtev mobinga, odbor raziš e zadevo in poda poro ilo. 

 

14. len  

Odbor je dolžan z obravnavo prejete vloge za eti nemudoma, razgovor z žrtvijo mobinga kot 
prvo fazo postopka pa mora opraviti najkasneje v petih dneh od prejema vloge. Žrtev 
mobinga se na razgovor vabi ustno ali pisno. O razgovoru pa se izdela zapis, ki ga podpiše 
tudi žrtev mobinga.   

Na in vodenja postopka in posamezna dejanja v postopku so odvisni od zna ilnosti in 
konkretnih okoliš in posameznega primera, v na elu pa je naloga odbora, da:  

– temeljito raziš e informacije o mobingu,  

– v lo enih ali skupnih pogovorih (izvajalec mobinga in žrtev) ugotovi dejansko stanje in 
ga dokumentira,  

– žrtvam svetuje in jih podpre, pri tem mora paziti, da žrtev zaradi postopka ni 
izpostavljena,  

– izvajalca mobinga pou i o pravnih posledicah dejanj mobinga, ga pozove k opustitvi 
spornih ravnanj ter sprejme druge morebitne ukrepe iz svoje pristojnosti,  

– zahteva javno opravi ilo žrtvi mobinga ali predlaga drugo obliko njene rehabilitacije 
oziroma povrnitve njenega dobrega imena in asti pri delodajalcu, po potrebi z 
uporabo vseh razpoložljivih sredstev internega komuniciranja pri delodjalcu,  

– sprejme in izvede moralne sankcije zoper izvajalce mobinga (javne obsodbe in 
distanciranje, graje ipd.),  

– poslovodstvu in pristojnim organom pri delodajalcu predlaga pravne ukrepe in po 
potrebi tudi uvedbo pravnih sankcij zoper izvajalca mobinga,  

– na željo žrtve spremlja žrtev v vseh nadaljnjih pogovorih in obravnavah ter ji svetuje 
zastopa,  
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– spremlja usodo žrtve v delovni sredini tudi po prenehanju veljavnosti sprejetih 
ukrepov in »zadeve« ne zaklju i, dokler obstaja realna nevarnost za nadaljevanje ali 
obnovitev mobinga, razen e žrtev to sama zahteva.  

Predlog ukrepov in morebitnih sankcij, ki so v pristojnosti delodajalca, mora odbor pripraviti 
najkasneje v 15 dneh od za etka postopka, delodajalec pa jih je dolžan izvršiti brez 
odlašanja.  

 

c) Možni pravni ukrepi in sankcije  
 

15. len  

Poleg neformalnih ukrepov in moralnih sankcij je delodajalec na predlog odbora ali po lastni 
presoji dolžan sprejeti kakršnekoli pravne ukrepe za prenehaje in odpravo posledic mobinga 
ter sankcije zoper izvajalce mobinga, ki jih dopuš a veljavna zakonodaja.  

 

16. len  

Pravni ukrepi za prenehanje in odpravo posledic mobinga so lahko zlasti naslednji:  

– opravi ilo izvajalca mobinga, ki je lahko osebno ali javno, 

– ukrepi za trajno ali za asno premestitev izvajalca mobinga na drugo delovno mesto 
oziroma v drugo delovno sredino znotraj delodajalca,  

– s soglasjem žrtve mobinga njeno premestitev na drugo delovno mesto oziroma v 
drugo delovno sredino znotraj delodajalca ali k drugemu delodajalcu, lahko tudi s 
priznanjem pravice do prekvalifikacije ali dokvalifikacije, pri emer žrtev mobinga 
zaradi premestitve ne sme biti finan no ali kako druga e oškodovana, ukrep je lahko 
tudi za asen, 

– odobritev dodatnega pla anega dopusta žrtvi za psihi no rehabilitacijo zaradi 
posledic mobinga,  

– pla ilo izobraževanj ali druge oblike strokovne pomo i žrtvi za ponovno pridobitev 
samozavesti,  

– pla ilo odškodnine žrtvi mobinga zaradi psihi nega trpljenja,  

– pla ilo stroškov morebitnih javnih objav za odpravo dezinformacij in žaljivih obdolžitev 
žrtve, ki izvirajo iz delovne sredine. 

 

17. len  

Pravne sankcije zoper izvajalce mobinga, ki so v pristojnosti delodajalca, so lahko zlasti: 

– ustno opozorilo, ki nima lastnosti disciplinske sankcije, 

– uvedba disciplinskega postopka ter izrek ustrezne sankcije, 

– opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, 

– redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, 

– izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

Delodajalec je dolžan od izvajalca mobinga zahtevati povra ilo škode, ki je nastala z 
izvajanjem mobinga. 
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V. KON NE DOLO BE  

18. len   

 

Vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo na enak na in kot pravilnik. 

19. len  

Ta pravilnik za ne veljati naslednji dan po objavi. 

 

V Trži u, dne 1. 12. 2009 

 

Mag. Borut Sajovic 

OB INA TRŽI  

ŽUPAN 

 


