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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava vlogo svetov delavcev ter sindikatov pri preprečevanju 

trpinčenja na delovnem mestu. Proučili smo pravno ureditev trpinčenja na delovnem mestu na 

splošno in v povezavi s pristojnostmi, vlogo ter nalogo delavskih predstavništev. Prav tako 

smo analizirali institute pravnega varstva delavcev pred trpinčenjem na delovnem mestu in 

razlike med vlogo sindikatov in svetov delavcev. Razlike v njihovem delovanju, na področju 

trpinčenja na delovnem mestu, se kažejo predvsem v načinu doseganja cilja, za kar imajo 

podlago v različnih zakonih. Naloga sveta delavcev je predvsem nadzor delodajalca, medtem 

ko je vloga sindikata v tem, da se bori za pravice in položaj delavcev. Z empirično raziskavo 

smo ugotovili, da podjetja uporabljajo različne pristope pri reševanju trpinčenja na delovnem 

mestu. Sveti delavcev, sindikati in delodajalci menijo, da pri preprečevanju trpinčenja na 

delovnem mestu dobro in konstruktivno sodelujejo. Kot dobro prakso so označili institut 

pooblaščenca za mobing, mediacijo, izobraževanja na področju mobinga ter skupni odbor za 

antimobing. K preprečevanju mobinga in njegovemu zgodnjemu prepoznavanju veliko 

pripomorejo neformalna druženja, pogovori z zaposlenimi, obveščanje zaposlenih, skratka 

dobra komunikacija v podjetju.  

Ključne besede: mobing, trpinčenje, delovno mesto, sindikat, svet delavcev, delodajalec, 

žrtev, podjetje. 

SUMMARY 

The master's degree thesis deals with the role of works councils and trade unions in the 

prevention of mobbing in the workplace. We have studied the regulation of mobbing in the 

workplace in general and in relation to the authorities, role and task of workers' 

representatives. Furthermore, we have also analyzed the institutes of legal protection of 

workers against mobbing in the workplace and the differences between the role of the trade 

unions and the works council. The differences in their performance, in the field of workplace 

bullying, are mostly reflected in the way of achieving the objective, for which they have basis 

in various laws. The task of the works council is to control the employer, while the role of the 

trade union is to fight for justice and the situation of the workers. By empirical research, we 

found out that companies use different approaches in dealing with workplace bullying. Works 

councils, trade unions and employers believe that they cooperate well and constructively in 

preventing of workplace bullying. As a good practice was identified bullying institute 

representative, mediation, trainings in the field of mobbing and the joint committee for anti-

bullying. To the prevention of mobbing and its early detection greatly contribute informal 

gatherings, conversations with employees, informing employees, in short, good 

communication within the company. 

Keywords: mobbing, bullying, workplace, trade union, works council, the employer, the 

victim, company. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Nove tehnologije in hitre spremembe na trgu sprožajo nova tveganja ter izzive povezane s 

spremembami delovne prakse in proizvodnih postopkov, ki narekujejo potrebo po 

sprejemanju učinkovitih ukrepov za zagotavljanje visoke ravni varnosti in zdravja pri delu 

(ESENER 2010). Stres na delovnem mestu, trpinčenje in nadlegovanje pri delu so v zadnjih 

desetih letih postali predmet raziskav akademskega in javnega interesa (Tkalec 2001; 

Černigoj Sadar 2002; Robnik in Milanovič 2008, po Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012). 

Razlog temu je pripisati globalni krizi, ki je leta 2008 zajela Slovenijo, in zaradi katere je 

posledično gospodarstvo vstopilo v recesijo (UMAR 2012). Podjetja1 so v boju za preživetje, 

z raznimi pritiski na zaposlene, uvajanjem sprememb in hitrejšim, učinkovitejšim delovnim 

tempom, brez dopuščanja napak, povečala možnost za nastanek psihofizičnih obremenitev 

posameznika. Blagojevič (2013) ugotavlja, da podjetja stremijo k čim večji uspešnosti, 

konkurenčnosti in doseganju zastavljenih ciljev s čim nižjimi stroški poslovanja, za dobre 

rezultate pa je odgovorno vodstvo. Tako so zaposleni danes preobremenjeni z delom in 

nenehno pod pritiskom nadrejenih, ki jim grozijo celo z odpovedjo delovnega razmerja, v 

kolikor ne dosegajo željenih rezultatov. Zaposleni v strahu pred izgubo službe delo opravljajo 

pod nenehnim pritiskom, kar se odraža tudi v najrazličnejših konfliktih med zaposlenimi ali 

med nadrejenimi in podrejenimi. V določenih primerih se ti konflikti razvijejo v trpinčenje na 

delovnem mestu. 

Trpinčenje na delovnem mestu lahko pusti resne fizične in psihične posledice2, odvisno od 

osebnosti žrtve in njenega načina soočanja s težavo. Posledic pa ne občuti le žrtev, temveč 

tudi sodelavci, podjetje in družba. Sodelavce je strah pred tem, da tudi sami postanejo žrtve, 

pojavi se občutek krivde in s tem razpad delovnih struktur, kar vpliva na celotno podjetje. 

Zaposleni izgubijo motivacijo, kreativnost, zmanjšuje se produktivnost dela, povečujejo se 

bolniške odsotnosti, veča se fluktuacija delavcev, kar posledično pripelje do slabšega ugleda 

podjetja (Mihalič 2006, po Kozlevčar 2009). Gre torej za resne posledice trpinčenja, ki lahko 

resno ogrozijo poslovanje podjetja in zamajejo gospodarstvo. Zdravstveni pregledi, 

dolgotrajno zdravljenje žrtev trpinčenja in predčasno upokojevanje zaradi nezmožnosti za 

delo bremenijo državno blagajno (Blagojevič 2013). Zaradi številnih negativnih posledic 

trpinčenja na delovnem mestu so mnoge države to področje začele urejati v zakonodaji. V 

Sloveniji je preprečevanje trpinčenja vključeno v Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni 

list RS, št. 21/2013, 78/2013, 47/2015, 33/2016, 52/2016), ki poleg opredelitve trpinčenja v 

                                                 
1 Pojem podjetje bomo uporabljali kot generičen pojem za vse vrste gospodarskih subjektov 

(gospodarske družbe, samostojni podjetnik posameznik, tuja podjetja).  
2 Lahko se kažejo kot glavoboli, nespečnost, želodčne težave, bolečine v križu, napadi strahu, 

depresija, motnje storilnosti in spomina, živčni zlomi in tudi samomorilnost (Mihalič 2006, po 

Kozlevčar 2009). 
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47. členu nalaga delodajalcu, da mora zagotavljati delovno okolje, v katerem zaposleni ne 

bodo izpostavljeni spolnemu ali drugemu nadlegovanju ali trpinčenju na delovnem mestu od 

delodajalca, nadrejenih ali sodelavcev, in sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito pred temi 

kršitvami. Kadar delodajalec ravna v nasprotju s 47. členom ZDR-1, je dokazno breme na 

njegovi strani, torej mora dokazati, da kršitev ne obstaja. V nasprotnem primeru pa je 

delodajalec skladno z 8. členom ZDR-1 odškodninsko odgovoren zaposlenemu zaradi 

trpinčenja na delovnem mestu. Velik doprinos pri preprečevanju trpinčenja na delovnem 

mestu pomeni tudi nedavna sprememba kazenskega zakonika. Leta 2008 je stopil v veljavo 

nov kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008, 66/2008, 39/2009, 55/2009, 

91/2011, 50/2012, 6/2016, 54/2015, 38/2016), ki v 197. členu opredeljuje trpinčenje na 

delovnem mestu kot kaznivo dejanje za katerega je zagrožena zaporna kazen. Na 

delovnopravnem področju govorita o delovnem okolju brez trpinčenja še Zakon o javnih 

uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002, 2/2004, 23/2005, 35/2005, 62/2005, 

75/2005, 113/2005, 21/2006, 23/2006, 32/2006, 62/2006, 131/2006, 11/2007, 33/2007, 

63/2007, 65/2008, 69/2008, 74/2009, 40/2012) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

(ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011). Kot pravijo Mumel idr. (2015, 9) je slovenska 

zakonodaja na tem področju še vedno zelo pomanjkljiva.  

Poleg predpisov, ki urejajo področje preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu, si za 

preprečevanje tega prizadevajo tudi različne javne institucije. Tako je na primer Urad za 

enake možnosti (UEM 2009) na osnovi raziskave, izvedena je bila v 132 organizacijah 

industrijskih in storitvenih dejavnosti, pripravil analizo stanja sprejetih ukrepov za 

zagotavljanje delovnega okolja brez spolnega in drugega nadlegovanja. Rezultati so pokazali, 

da večina delodajalcev še vedno nima sprejetih učinkovitih ukrepov, ki bi preprečevali 

nadlegovanje na delovnem mestu. Le 30 % delodajalcev je sprejelo notranji akt, ki 

prepoveduje spolno nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu, in 15 % druge ukrepe, kot 

so na primer brošure, delavnice, ozaveščanje zaposlenih preko sindikatov in delavskih svetov, 

imenovanje odbora za preprečevanje in zmanjševanje zapostavljanja, nadlegovanja in 

zastraševanja (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012). Mumel idr. (2015, 9) na osnovi raziskave 

pravijo, da je trpinčenje na delovnem mestu resna težava v Sloveniji, zato se je potrebno z 

nadaljnjimi raziskavami osredotočiti na odkrivanje specifičnih značilnosti trpinčenja na 

delovnem mestu. Raziskave pripomorejo pri ozaveščanju delodajalcev in s tem se 

preprečujejo mobing na delovnem mestu (Divincova in Sivakova 2014, 20). Po raziskavi 

Divincova in Sivakova (2014, 20) je pomembno, da podjetja namenijo več pozornosti 

preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu, kar se lahko doseže tudi z učinkovitim 

sodelovanjem z delavskimi predstavniki. 

Delavski predstavniki3 imajo pomembno vlogo pri preprečevanju trpinčenja na delovnem 

mestu v RS. Delavci se lahko v skladu s splošno priznano sindikalno svobodo organizirajo v 

                                                 
3 Zdr-1 v 112. členu opredeljuje predstavnike delavcev kot člane sveta delavcev, delavske zaupnike, 

predstavnike delavcev v svetu zavoda in sindikalne zaupnike. 
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sindikate, prav tako preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu lahko uveljavljajo preko 

svetov delavcev oziroma delavskih zaupnikov (Senčur Peček 2004). Stefanović (2012, 401) z 

raziskavo ugotavlja, da pogostost trpinčenja na delovnem mestu sproža potrebo po 

vključevanju sindikata. 

Tako sindikat4 kot svet delavcev5 si prizadevata za isti cilj – uveljavljanje ekonomskih in 

socialnih interesov zaposlenih, razlika je le v načinu doseganja cilja pri preprečevanju 

trpinčenja na delovnem mestu (Senčur Peček 2004), za to pa imata oba podlago v zakonodaji. 

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/93, 61/00, 56/01, 

26/07, 42/07, 45/08), ki ureja pristojnosti sveta delavcev, opredeljuje področja, pri katerih je 

podjetje dolžno vključevati svet delavcev, pri tem pa izrecno določa tudi, da s pristojnostmi 

sveta delavcev ne posega v sindikalno delovanje. Tudi ZDR-1 izhaja iz omenjenega načela 

dvotirnosti, ki opredeljuje pristojnosti sindikata in sveta delavcev. Podjetje je dolžno 

upoštevati določbe obeh zakonov in pri urejanju posameznih delovnopravnih vprašanj 

vključevati bodisi sindikat bodisi svet delavcev, v nekaterih primerih pa oba (Senčur Peček 

2004). 

Svet delavcev je ena od oblik delavskih predstavništev. Njegova vloga je sodelovanje pri 

obravnavi vseh vprašanj, ki se nanašajo na varna in zdrava delovna mesta. Člani sveta 

delavcev in delavski direktorji naj bi v delovni sredini zaznali konflikte v timu, jih prepoznali, 

sodelavce na njih opozorili in se primerno odzvali (Gostiša 2010b). Prav tako lahko skladno s 

48. členom ZVZD-1 svet delavcev sam pripravi konkretne predloge ukrepov (Zirnstein 2013). 

Podobno tudi Gostiša (2010b) utemeljuje, da ni dovolj, da se svet delavcev samo odziva na 

različne informacije, predloge, odločitve in druge iniciative delodajalca v zvezi z 

izpolnjevanjem določil ZSDU-ja. Udrih Lazar (2008) pa meni, da mora svet delavcev tudi 

skrbeti za usposabljanje vodstva podjetja in svojih predstavnikov na področju trpinčenja na 

delovnem mestu ter zagotavljati zaupno svetovanje in podporo žrtvam.  

Druga oblika delavskih predstavništev so sindikati. Njihov glavni namen je varovanje in 

izboljševanje delavskih pravic. Posebej pomembno in hkrati zelo odgovorno vlogo imajo 

danes, v času negotovih gospodarskih razmer, ko morajo na eni strani upoštevati tako interese 

delavcev, ki skušajo na svojo stran pridobiti čim več pravic, kot tudi kapitalistov, ki so 

podvrženi logiki trga, ki dostikrat nima usmiljenja do delavcev in je v večini primerov v 

nasprotju s socialnimi zahtevami zaposlenih (Erjavec 2009). V teoriji (Udrih Lazar 2008; 

                                                 
4 Za sindikate kot prostovoljna interesna združenja delavcev (tako na ravni podjetja, panoge ali poklica 

in države, ki izhajajo iz interesnega nasprotja med delom in kapitalom) je značilno, da za dosego 

svojih zahtev in ciljev uporabljajo različne oblike pritiska, sindikalnega boja (tudi s stavko) (Senčur 

Peček 2004). 
5 Svet delavcev, ki deluje le na ravni delodajalca (podjetja), temelji na dejstvu, da imajo tako 

predstavniki kapitala kot predstavniki dela v podjetju isti končni cilj ohranjanja uspešnosti poslovanja. 

Glede na to je njihov način dela drugačen (ne morejo se posluževati sindikalnih borbenih metod), 

svoje cilje skušajo doseči z dogovarjanjem in usklajevanjem interesov med zaposlenim in 

delodajalcem (Senčur Peček 2004). 
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Robnik in Milanovič 2008; Stubej 2011 idr.) je zaslediti različna mnenja o vlogi sindikatov 

pri preprečevanju trpinčenja: ozaveščanje in svetovanje o pojavu trpinčenja na delovnem 

mestu; spodbujanje izobraževanja na tem področju – vodilnih, delavskih predstavnikov in 

zaposlenih; predlaganje ustreznih ukrepov in načinov preprečevanja trpinčenja; predlaganje in 

izvolitev zaupnika na ravni organizacije, ki pomaga zaposlenim v primeru trpinčenja na 

delovnem mestu; dajanje pobud organizacijam za sklenitev dogovora o preprečevanju in 

odpravljanju posledic trpinčenja na delovnem mestu ter vzpostavitev celotnega sistema za 

pravočasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje posledic trpinčenja na delovnem mestu. 

Problem, ki se kaže v praksi, je prepletanje vloge sindikatov in svetov delavcev pri 

preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu, zato v magistrski nalogi raziskujemo vlogo 

sindikata in sveta delavcev ter razlike med obema vrstama delavskih predstavništev pri 

preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. Zanima nas, ali so njihove pristojnosti na 

delovnem mestu ustrezno urejene oziroma kako jih lahko izboljšamo (v smeri še bolj 

učinkovitega delovanja v praksi). 

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza 

V magistrski nalogi želimo predstaviti, preučiti in primerjati vlogo sveta delavcev na eni 

strani ter vlogo sindikata na drugi pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu, z 

namenom oblikovanja priporočil ter morebitnih predlogov spremembe zakonodaje z vidika 

pristojnosti sindikata in sveta delavcev, ter opozoriti na dobre prakse za bolj učinkovit pristop 

pri preprečevanju in postopnem zmanjševanju ali odpravljanju trpinčenja na delovnem mestu. 

Namen magistrske naloge dosegamo skozi naslednje cilje: 

 opredeliti pojem trpinčenja na delovnem mestu, 

 opozoriti na razširjenost tega pojava v RS in svetu ter njegov vpliv na uspešnost 

poslovanja organizacij, 

 splošno analizirati pravno ureditev trpinčenja na delovnem mestu, še posebej pa v 

povezavi s pristojnostmi, vlogami in nalogami delavskih predstavništev,  

 analizirati institute pravnega varstva delavcev, ki so podvrženi tej vrsti nasilja, 

 ugotoviti morebitne razlike med vlogami sindikata in sveta delavcev kot različnima 

vrstama delavskih predstavništev pri preprečevanju trpinčenja,  

 predlagati morebitne spremembe zakonodaje za večjo učinkovitost delavskih 

predstavnikov pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu v RS, 

 analizirati vlogo delavskih predstavništev pri preprečevanju mobinga v izbranih 

organizacijah, 

 oblikovati priporočila delavskim predstavnikom in organizacijam za bolj učinkovit boj 

proti trpinčenju na delovnem mestu na splošno. 

Vsaka politika, ki je aktivno usmerjena v prevencijo, zaznavanje, odpravljanje in kurativo na 
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področju trpinčenja na delovnem mestu, je najbolj učinkovita takrat, ko pri njenem 

oblikovanju sodelujejo vsi deležniki v organizaciji. Pri tem imajo pomembno vlogo delavska 

predstavništva, ki lahko od delodajalca lahko zahtevajo izpolnitev zakonskih obveznosti v 

smislu, da sama pripravijo konkretne predloge ukrepov (Zirnstein 2013). Proaktivno 

delovanje delavskih predstavništev je izjemnega pomena tako pri delodajalcih, ki se 

negativnih učinkov trpinčenja že zavedajo in so že pristopili k oblikovanju ustreznega sistema 

za njegovo preprečevanje, še bolj pa v podjetjih, kjer se temu aktivno ne posvečajo.  

Glede na vsebino naloge smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:  

 Kakšna je zakonska vloga svetov delavcev v primerjavi s sindikati pri preprečevanju 

trpinčenja na delovnem mestu v RS? 

 Kako bi lahko sveti delavcev in sindikati v okviru obstoječe zakonodaje bolje/drugače 

uresničevali svojo vlogo v podjetjih na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem 

mestu v RS? 

 Katere morebitne spremembe zakonodaje potrebujemo za večjo učinkovitost svetov 

delavcev in sindikatov pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu v RS? 

1.3 Predvidene metode za doseganje temeljnih ciljev magistrske naloge 

Namen in cilji magistrske naloge narekujejo teoretično ter kvalitativno naravo raziskave, kjer 

raziskovalna vprašanja preverjamo z analizo pravnih aktov (virov), analizo sekundarnih virov 

podatkov, analizo tuje in domače znanstvene literature, pomembnih strokovnih člankov ter z 

izvedbo raziskave v izbranih organizacijah. 

V teoretičnem delu naloge z metodo deskripcije opredeljujemo vloge sindikatov in svetov 

delavcev pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. Z metodo deskripcije povzemamo 

zakonsko ureditev preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. Z metodo komparacije 

primerjamo stališča različnih avtorjev glede definicije trpinčenja na delovnem mestu, 

vzrokov, posledic in možnih ukrepov za preprečevanje tega pojava. Z metodo kompilacije 

povzemamo rezultate in dognanja že opravljenih raziskav, opazovanj in pogledov različnih 

avtorjev na obravnavano tematiko. Z metodo sinteze povezujemo ugotovitve, pridobljene na 

podlagi zgoraj navedenih metod, v celoto. Metoda sinteze je še zlasti pomembna v sklepnih 

ugotovitvah posameznih poglavij in v sklepnem delu magistrske naloge, kjer podajamo 

zaključne ugotovitve. 

Ker na vsa raziskovalna vprašanja ni možno odgovoriti zgolj s preučevanjem teoretskih 

podlag, naloga vsebuje tudi empirični del, v katerem smo se odločili za kvalitativni pristop. 

Kvalitativno raziskovanje na področju menedžmenta raziskovalcu ponuja vrsto kvalitativnih 

metod, ki omogočajo raziskavo ravnanja, dogodkov, delovanja organizacije, socialnega 

okolja, interakcije in medsebojnih odnosov (Babbie 2007, 286). Roblek (2009) navaja, da so 

kvalitativne metode povezane s kvalitativnimi tehnikami, s katerimi raziskovalec zbira in 
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analizira podatke. Določitev konkretne metode ali tehnike v raziskavi je odvisna od 

konkretnega raziskovalnega problema in namena. Zaradi pridobitve poglobljenega vpogleda v 

vlogo delavskih predstavnikov pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu smo se 

določili za izvedbo polstrukturiranih intervjujev. 

Raziskavo smo izvedli v petih podjetjih. Izbrali smo podjetja, ki imajo z internimi akti 

kvalitativno različno urejeno področje trpinčenja na delovnem mestu: dobro, srednje in 

neurejeno. Zanima nas predvsem, kako delavski predstavniki uresničujejo svojo vlogo v 

praksi, kako medsebojno sodelujejo pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu, kaj se je 

v tem procesu izkazalo kot dobra praksa, kaj bi spremenili ter ali za te spremembe 

potrebujemo spremembo zakonodaje. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V Sloveniji se o trpinčenju na delovnem mestu govori šele zadnjih nekaj let. To področje je v 

slovenski literaturi še precej neraziskano, kar predstavlja določeno omejitev, zaradi katere 

smo v teoretičnem delu posegli tudi po tuji znanstveni literaturi in drugih virih. Še večjo vrzel 

je opaziti glede zakonske vloge delavskih predstavnikov na omenjenem področju, saj 

natančna študija o različnih vlogah, pristojnostih in odgovornostih sveta delavcev na eni in 

sindikata na drugi strani, še ni bila opravljena. V zvezi s tem smo si pomagali predvsem z 

analizo zakonodaje, saj strokovne in znanstvene literature, ki bi obravnavala prav razliko v 

zakonski vlogi svetov delavcev v primerjavi s sindikati pri preprečevanju trpinčenja, ni. 

Magistrska naloga se nanaša na domače okolje, poudarjena je vloga slovenske zakonodaje. 
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2 OPREDELITEV TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU IN PRIKAZ 

RAZSEŽNOSTI TEGA POJAVA 

2.1 Teoretične opredelitve trpinčenja na delovnem mestu 

Trpinčenje na delovnem mestu je v današnji tekmovalni in potrošniško usmerjeni družbi 

precej pogost pojav, o katerem pa se dolgo časa ni govorilo. V Evropi se je o njem začelo 

govoriti v devetdesetih letih 20. stoletja, pojavile pa so se tudi številne opredelitve in 

raziskave ter prvi ukrepi za njegovo preprečevanje. V RS se je o njem začelo govoriti na 

prelomu iz drugega v tretje tisočletje. K temu je največ pripomogla ustanovitev društva 

POGUM (Društvo za dostojanstvo pri delu) in sprememba zakonodaje v letih 2007 in 2008 

(Dolinar, Jere in Meško 2009).  

Mobbing oziroma trpinčenje je umetna beseda iz angleščine, svoj izvor pa ima v latinščini. To 

mob pomeni napasti, razgrajati, razsajati (Grad, Škerlj in Vitorovič 1997). Pomeni psihološki 

pritisk, ki ima lahko usodne posledice za zaposlenega, prav tako za podjetje in družbo kot 

celoto (Divincova in Sivakova 2014). V Veliki Britaniji uporabljajo izraze bullying, bossing, 

workplace harassment, psychological terror at the workplace, hostile behaviors at work, 

workplace trauma, psyhological aggressions, emotional violence itd., drugje v Evropi pa 

poleg teh izrazov večinoma izraz mobbing (Beswick Gore in Palferman 2006, 4). V 

magistrski nalogi bomo izmenjaje uporabljali oba izraza, tako »trpinčenje na delovnem 

mestu« kot tudi »mobing«. 

Izraz mobing je izvorno nastal v zvezi z obnašanjem živali in njihovimi načini, kako 

preženejo vsiljivca, oblikoval pa ga je etnolog Konrad Lorenz (Zanolli Davenport, Distler 

Schwartz in Pursell Elliott 2005). V Sloveniji mobing označujemo s psihološkim nasiljem in 

psihološkim trpinčenjem, čustvenim nasiljem, verbalnim nadlegovanjem in podobno (ZZZS 

2006). Glede na to, da se pojav mobinga obravnava na različnih področjih iz različnih zornih 

kotov, nimamo enotne opredelitve trpinčenja. Vseeno se običajno trpinčenje obravnava kot 

posebno obliko šikaniranja, izraz pomeni namerno povzročanje neprijetnosti (SSKJ 2005, po 

Vertin 2010). Prvi, ki je v Evropi znanstveno preučeval trpinčenje na delovnem mestu, pa je 

švedski delovni psiholog Heinz Leymann. Podal je najbolj celovito definicijo tega pojava 

(Leymann 1996c, 5), ki se veliko uporablja še danes: »Mobbing je konfliktov polna 

komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri 

čemer je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena sistematičnim in dlje časa 

trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom in/ali posledico izrina iz sistema, pri tem pa 

napadena oseba to občuti kot diskriminirajoče.« Vse ostale definicije izhajajo iz njegove 

definicije in se z njo bolj ali manj ujemajo. Kostelić-Martić (2007a, 27) se pri definiciji 

trpinčenja na delovnem mestu sklicuje na francoski Zakon družbene modernizacije, št. 2002-

73, z dne 17. 1. 2002, in pravi, da je trpinčenje psihično maltretiranje, ki se pojavlja v obliki 

dejanj, katerih cilj ali posledica so slabše posameznikove delovne razmere, ki lahko, zaradi 
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slabšega delovnega in socialnega okolja, povzročijo napad na človekovo dostojanstvo in 

pravice ter škodijo telesnemu ali duševnemu zdravju posameznika. Pri opredelitvi mobinga je 

pomembno, da gre za ponavljajoča se slabonamerna dejanja. Udrih Lazar (2006) jim pripisuje 

še naslednje lastnosti: usmerjena so v enega ali več zaposlenih, žrtve jih zavračajo, za žrtev so 

vedno ponižujoča in žaljiva ter jo pehajo v stisko, lahko negativno vplivajo na opravljanje 

dela in/ali ustvarjajo neprijetno delovno okolje. World Health Organization (WHO) psihično 

nasilje opredeljuje kot (Di Martino, Hoel in Cooper 2003, 4, po Ferk 2009): namerno uporabo 

moči nasproti drugi osebi ali skupini oseb, katere namen je fizično, mentalno-spiritualno, 

moralno ali sociološko škoditi. 

Definicije glede mobinga se tako razlikujejo od države do države ter od študije do študije. 

Vsem študijam je enako to, da k mobingu prištevajo vsa negativna in nedopustna vedenja na 

delovnem mestu (Ferk 2009). Težava se pokaže, kadar se vprašamo, katera so vsa negativna 

in nedopustna vedenja in kdaj vemo, da je neko vedenje nedopustno? Rayner, Sheehan in 

Barker (1999, 12, po Ferk 2009) pravijo, da bi se moral oblikovati internacionalni model 

vedenj, ki so mišljena kot mobing.  

Fizično nasilje na delovnem mestu je lahko prepoznati, o psihičnem nadlegovanju pa se ni 

nikoli govorilo in je bilo zapostavljeno. Vendar je psihičnega nasilja vedno več, zato je skrajni 

čas, da se temu posveti več pozornosti (Di Martino, Hoel in Cooper 2003, po Ferk 2009). 

Temeljne pojavne oblike mobinga so (Leymann 1996c, po Ferk 2009): 

 mobing od zgoraj navzdol (izvajajo ga nadrejeni nad podrejenimi), 

 mobing med enakimi (izvaja se med sodelavci, ki so na enakem hierarhičnem nivoju), 

 mobing od spodaj navzgor (izvaja ga skupina sodelavcev nad vodjo).  

Pri mobingu med sodelavci pa obstajajo še tri podvrste, in sicer (Leymann 1996c, po Ferk 

2009):  

 posameznik proti posamezniku, 

 skupina proti skupini, 

 skupina proti posamezniku. 

Kostelić-Martić (2007a) trpinčenje na delovnem mestu ločuje tudi glede na to, kdo ga izvaja 

in kdo je žrtev: 

 horizontalno trpinčenje na delovnem mestu (psihično nasilje se izvaja med sodelavci na 

isti stopnji hierarhične lestvice), 

 vertikalno trpinčenje na delovnem mestu (psihično nasilje se izvaja med ljudmi na 

različnih hierarhičnih položajih v organizaciji). 

Pri pojavu trpinčenja na delovnem mestu poznamo tudi njegove različne pojavne oblike. To 

so različna dejanja ali opustitve dejanj, ki jih strokovnjaki uvrščajo pod trpinčenje na 

delovnem mestu. Leymann (1996a, 1996c) je opredelil 45 tako imenovanih mobing dejanj in 
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jih razdelil v pet skupin: 

 napadi na možnost komuniciranja (na primer nadrejeni omeji možnost komuniciranja, 

kritiziranje osebnega življenja žrtve), 

 napadi na socialne stike (na primer premestitev v pisarno daleč od sodelavcev, splošno 

ignoriranje v podjetju), 

 napadi na socialni ugled (na primer opravljanje za hrbtom, širjenje govoric), 

 napadi na kakovost delovnega in življenjskega položaja (na primer posameznik ne dobiva 

novih delovnih nalog, dodeljene so mu nesmiselne delovne naloge) in 

 napadi na zdravje (na primer siljenje k opravljanju škodljivih nalog, grožnje s fizičnim 

nasiljem). 

Trpinčenje se loči od običajnega stresa in šikane na delovnem mestu. Stres na delovnem 

mestu je pojav, ki se preučuje že dlje časa in je posledica različnih vzrokov, in sicer 

preutrujenosti, hitrega tempa dela, kratkih rokov izpolnitve, slabih stikov z vodstvom, situacij, 

v katerih delavec ne more vplivati na izboljšanje razmer, nezmožnost delodajalca, da bi 

delavcu zagotavljal ustrezno delo, in strah pred izgubo delovnega mesta. Šikana je bolj 

podobna trpinčenju, vendar nima vseh njegovih elementov (Cvetko 2006, 27). Pogoj, da neko 

dejanje opredelimo kot trpinčenje je, da prihaja do napadov v določenem časovnem obdobju, 

ter da je napad na žrtev večkrat ponovljen (Neuman 2000, 2). Glede trajanja časovnega 

obdobja ter števila ponovitev imajo avtorji različna mnenja. Nekateri zagovarjajo tezo, da 

lahko o trpinčenju govorimo, če se napad ponovi enkrat na teden v obdobju šestih mesecev, 

drugi, da gre za trpinčenje že, če se napad ponovi samo nekajkrat v pol leta, tretji pa 

zagovarjajo najmanj enoletno časovno obdobje (Tkalec 2000, 9). Robnik in Milanovič (2008, 

8) pravita, da lahko govorimo o trpinčenju kot vrsti nasilja na delovnem mestu takrat, ko sta 

izpolnjena dva pogoja: 

 pogostost (statistična definicija: vsaj enkrat tedensko) in 

 pojavnost skozi daljše časovno obdobje (statistična definicija: vsaj pol leta). 

V podjetjih je pomembno, da pojav trpinčenja razumejo in ga pravilno opredeljujejo. 

Velikokrat se mobing obravnava že kot enkratno dejanje in kot izvajanje nasilja nadrejenih do 

podrejenih, kar pa ne drži. Zirnstein (2013, 20–23) pravi, da je podrejenost v delovnopravnem 

odnosu glavni razlog in podlaga za razvoj vseh vrst oblik neprimerne komunikacije, vendar je 

pri tem žrtev mobinga lahko tudi nadrejena oseba, saj nadrejenost v delovnopravnem smislu 

ne izključuje podrejenosti v konfliktnem odnosu. Vsak konflikt, nerazumevanje, neprimerno 

vedenje ali prepir med sodelavci pa še ne pomeni, da gre za pojav mobinga. 
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Slika 1: Ilustrativni prikaz mobinga na delovnem mestu 

Vir: Matthiesen 2006, po Ferk 2009, 14. 

Na sliki 1 je s pomočjo koncentričnih krogov prikazan pojav mobinga na delovnem mestu. 

Zunanji krog predstavlja najrazličnejše socialne konflikte, ki se pojavljajo znotraj 

organizacije. Naslednji krog simbolizira socialne stresorje, ki se s časom okrepijo; na primer, 

kadar morajo zaposleni sodelovati pri organizacijski rekonstrukciji. Pri tem so mišljene 

odločitve, ki jih takrat sprejemajo, in časovni pritisk, ki jih sili v hitrejše opravljanje delovnih 

nalog. V tretjem notranjem krogu je zapisana interakcijska krivica. Gre za to, da se pojavi 

nepravična delovna praksa ali internacionalna krivica, na primer, kadar so viri ali ugodnosti 

razdeljeni. Naslednji, predzadnji notranji krog simbolizira negativno socialno vedenje na 

delovnem mestu. Gre za najrazličnejša nedopustna vedenja: ponavljajoči psihični napadi na 

zaposlenega, socialna izolacija pred sodelavci, krivične in zmotne govorice ter laži o 

zaposlenemu ipd. Zadnji, peti krog je prikazan kot mobing oz. dojemanje mobinga s strani 

žrtve (Matthiesen 2006, 12).  

Mathiasen (2006, 17–21) predlaga deset podtipov mobinga. Ti bi naj bili naslednji:  

 Konfliktni mobing izhaja iz razvijanja interpersonalnih ali socialnih konfliktov. Kadar se 

ti ponavljajo dlje časa, lahko govorimo o mobingu. 

 T. i. grabežljiv mobing je naslednji podtip mobinga, ki ga avtor predlaga. Izvajalec 

takšnega mobinga je ponavadi vodja, ki je dominanten in želi na grob način pokazati in 

pridobiti svojo avtoritativnost.  

 Mobing »grešnega kozla«. Pri tem je kot grešni kozel poimenovana žrtev mobinga, ki 

nenehno trpi zaradi frustracij na delovnem mestu. Neprestano je deležna zbadanja, 

agresije in posmehovanja sodelavcev. 
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 Spolno nadlegovanje, v katerem naj bi bile žrtve spolnega nadlegovanja na delovnem 

mestu predvsem ženske, stare manj kot 35 let.  

 Humorno usmerjen mobing je peti predlagan podtip mobinga. Gre za enega izmed najbolj 

razširjenih pojavov mobinga v delovnem okolju. Iz žrtve se sodelavci norčujejo na 

humorističen način. Gre za enostransko nadlegovanje. Kadar se sodelavci medsebojno 

»norčujejo« drug iz drugega, ne gre za mobing. 

 Z delom povezano zalezovanje. Gre za nadlegovanje preko pisem, e-pošte, telefonskih 

klicev ipd. Omenjeno nadlegovanje je v najhujši možni obliki lahko za žrtev nevzdržno in 

zelo moteče.  

 Mobing kot stalno medijsko izpostavljanje. Žrtve tega podtipa mobinga so ponavadi 

politiki, visoko izobraženi zaposleni ali osebe, ki so poznane. Gre za to, da se o njih 

neprestano pišejo neresnice v časopisih ali se jih pogosto izpostavlja v negativni luči v 

medijih.  

 Mobing nad novo zaposlenimi je zelo pogosta oblika mobinga. Zaposleni si za kot tarčo 

izberejo novo zaposlenega. Kot primer takšne oblike mobinga lahko navedemo 

zastraševanje novincev v vojski, zastrašujejo jih tako ostali vojaki kot nadrejeni 

(poveljniki ipd.).  

 Pravna oblika mobinga je deveti predlagan podtip mobinga. Ta oblika mobinga se pojavi, 

kadar se zaposleni počuti ogroženega, vendar ne od specifične osebe ali skupine, temveč 

od birokratskega sistema in odločitev.  

 Mobing, kadar je žrtev priča nepravilnega delovanja. Ta oblika mobinga se pojavi, kadar 

zaposleni zasledi nepravilnosti na delovnem mestu oz. nepravilno ravnanje drugega 

zaposlenega ali nadrejenega (na primer korupcija, podkupovanje, nasilje ali nadlegovanje 

do drugih sodelavcev, kriminalna dejanja). Zaposleni, ki je priča nepravilnemu delovanju 

v organizaciji, nato o tem obvesti drugo osebo z namenom, da prepreči takšno ravnanje. 

Zaposleni, ki je priča nepravilnemu in nedopustnemu vedenju, velikokrat sam postane 

žrtev mobinga.  

2.2 Razsežnosti pojava trpinčenja na delovnem mestu 

Raziskovanj na področju trpinčenja na delovnem mestu je čedalje več, kar omogoča 

spremembe na bolje ter večjo ozaveščenost o pojavu. Tudi podjetja se čedalje bolj zavedajo 

razširjenosti tega pojava in tako dajejo večji pomen urejanju tega področja. Omejitve še vedno 

predstavlja strah organizacij pred izpostavljenostjo javnosti, nepoznavanje celovitega obsega 

pojava ter strah zaposlenih pred posledicami, ki bi nastale v primeru javne izpostavljenosti. 

Pojav trpinčenja na delovnem mestu je vedno bolj prisoten v vseh državah v Evropi in svetu, 

tudi v RS. Prisotnost tega pojava pa je sprožila spremembe v zakonodaji v smeri zaščite žrtev 

in poostrene odgovornosti delodajalcev. Vse številčnejše so tudi študije, ki obravnavajo 

vedenjske oblike in značilnosti žrtev in storilcev trpinčenja na delovnem mestu ter 

preventivne ukrepe organizacij na tem področju (Dolinar idr. 2010). 
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Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je leta 2008 opravil raziskavo o obsegu 

trpinčenja na delovnem mestu na reprezentativnem vzorcu (823 anketirancev) (Kanjuo Mrčela 

in Ignjatović 2012), ki je pokazala, da je 10,4 % anketirancev vsaj občasno izpostavljenim 

trpinčenju na delovnem mestu, 1,5 % pa še pogosteje – vsak dan ali večkrat na teden. 17,8 % 

anketirancev pa so poročali, da so bili priča trpinčenju na delovnem mestu. Podatek nam 

pove, da mnogi še vedno ne upajo spregovoriti o mobingu zaradi strahu pred posledicami in 

izpostavljenostjo, ali pa ne poznajo pojava oziroma sploh ne vedo, da so izpostavljeni 

mobingu na delovnem mestu. V zadnjih petih letih pred omenjeno raziskavo pa je bilo 

trpinčenih 19,4 % vprašanih (Česen idr. 2009). V Sloveniji so ženske pogosteje žrtve 

trpinčenja na delovnem mestu kot moški. Trpinčenih žensk je bilo 62,8 %, trpinčenih moških 

pa 37,2 % (Česen idr. 2009). Podobno so dokazale tudi druge številne raziskave v Sloveniji in 

tujini (na primer Parent-Thirion idr. 2007; Workplace Bullying Institute in Zogby 

International 2007). Da lahko govorimo o trpinčenju na delovnem mestu, mora dejanje 

trpinčenja vsebovati določene elemente, kot sta sistematičnost in dlje časa trajajoče časovno 

obdobje. Po podatkih Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa je bilo v prvi 

polovici leta 2008 od 10,4 % trpinčenih Slovencev in Slovenk, 1,5 % trpinčenih dnevno ali 

večkrat tedensko (Česen idr. 2009). Tudi podatki, pridobljeni s Peto evropsko študijo o 

delovnih razmerah za Slovenijo v letu 2010 v primerjavi z Evropsko unijo (EU), kažejo 

podobne rezultate in poročajo o dolgem trajanju nasilja, večinoma več kot leto dni (66,8 %), 

39,5 % pa celo več kot dve leti (Eurofound 2012). Ta podatek kaže, da večina žrtev dlje časa 

trpi v nevzdržnih delovnih razmerah, predno se odločijo to preprečiti in o tem spregovoriti, 

prevladuje strah pred izpostavljenostjo javnosti in pred morebitnimi posledicami. Seveda je 

ena od sestavin definicije trpinčenja na delovnem mestu ta, da mora biti dejanje dlje časa 

trajajoče. Predolga izpostavljenost temu pojavu pa prinese s sabo hude psihofizične posledice, 

zato je pomembno, da žrtev čimprej prepreči tovrstno nasilje. Naloga vodij je, da opazujejo 

odnose med zaposlenimi in morebitne težave ter nestrinjanja sproti rešujejo. Storilci večinoma 

napadajo v skupini od dve do štiri osebe, zelo redko pa se zgodi tudi, da je en posameznik 

trpinčen s strani celotne delovne skupine (Česen idr. 2009; Brečko 2007; Leymann 1996a). 

Žrtve so redko trpinčene same, po podatkih Česna in sodelavcev (2009) so v 63,5 % trpinčene 

skupaj s sodelavci, le 9,4 % žrtev je bilo trpinčenih kot posamezniki, v 27,1 % primerih pa so 

bile trpinčene cele delovne skupine. 

Evropske analize kažejo, da se trpinčenje največ pojavlja v javnem sektorju, predvsem v 

zdravstvu, javni upravi, šolstvu, finančnih službah, kar prikazuje slika 2. Trpinčenja je več 

med delavci na zahtevnih delovnih mestih, v gospodarstvu je trpinčenja občutno manj 

(Mlinarič 2004, 33). Študija univerze Bocconi v Milanu, ki zajema 1.000 žrtev trpinčenja 

izmed 3.000 ljudi, ki so se obrnili na milansko kliniko za zdravje pri delu (Associazione, 

2004), razkriva, da obstaja velika razlika med trpinčenjem v javnem sektorju, kjer 

prevladujejo govorice, vdiranje v privatno življenje in širjenje lažnih informacij z namenom 

spraviti zaposlenega v psihološko nelagodje, kot v privatnem sektorju, za katerega je značilno, 

da se trpinčenje kaže kot povečan, nepretrgan obseg dela in izolacija, ki prisili zaposlenega, 
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da sam vloži odpoved. Trpinčenje je najpogostejše v večjih organizacijah, kjer organizacijsko 

nadrejeni napadajo žrtev v okviru dela in delovnih nalog, zaposleni v isti hierarhični ravni pa 

napadajo žrtvino privatno življenje (Paparella, Rinolfi in Cecchini 2004, 3). Na tem področju 

pa je še zanimiv podatek, ki ocenjuje, da kar 90 % tistih, ki se odločijo za tožbo zaradi 

nezakonite odpovedi, postane žrtev mobinga (Mihič 2007). 

 
Legenda: * EU27 je okrajšava za Evropsko unijo s 27 državami članicami. 27 je število članic od 1. 

januarja 2007 do julija 2013, ko sta Bolgarija in Romunija tudi postali članici .  

Slika 2: Nivo nasilja in nadlegovanja v EU27 (v %) 

Vir: OSHA 2005, 38. 

Slovenska raziskava iz leta 2003 kaže, da v največji meri trpinčenje izvajajo sodelavci (44 %), 

sledijo nadrejeni (37 %), sledijo nadrejeni in podrejeni skupaj (10 %), nato podrejeni (9 %) 

(Brečko 2007). Tudi nekatere druge raziskave (Angeles Carnero, Martinez in Sanchez-

Mangas 2006) dokazujejo, da največ trpinčenja izvajajo sodelavci. Česen idr. (2009) pa 

navajajo, da so po podatkih druge slovenske raziskave povzročitelji trpinčenja v največji meri 

nadrejeni (81 %), sledijo sodelavci (33 %) ter nazadnje podrejeni, stranke, bolniki in študentje 

(14,9 %). Seštevek deležev je višji kot 100 %, kar kaže na to, da je lahko v več primerih več 

povzročiteljev na različnih organizacijskih ravneh.  

V kolikšni meri podjetja preverjajo, kako varna in zdrava so njihova delovna mesta, je 

pokazala Evropska študija podjetij o novih in nastajajočih tveganjih v letu 2009 (Cockburn 

2010). 529 direktorjev in 78 predstavnikov delavcev v RS je poročalo, da v 90 % slovenskih 

podjetij redno preverjajo, kako zdrava in varna so njihova delovna mesta, kar je več od 

povprečja EU27. Ta rezultat je zelo spodbuden, saj kaže na to, da se podjetja zavedajo 

pomembnosti urejenih delovnih odnosov. Urejena delovna mesta prinesejo dobre rezultate, 

kar se dolgoročno pozna na dobrem poslovanju celotnega podjetja. Raziskava je pokazala, da 

so slovenski delavci v več kot 70 % organizacij obveščeni, na koga se lahko obrnejo v 

primeru psihosocialnih težav, povezanih z delom, kar je več od povprečja organizacij v EU 
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(Eurofound 2012). Pozitiven podatek v zvezi z obveščenostjo zaposlenih, na koga se obrniti v 

primeru psihosocialnih težav nam kaže dobro informiranost znotraj organizacije, kar je 

zagotovo ena od pomembnih sestavin preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. 

2.3 Vzroki in posledice trpinčenja na delovnem mestu 

Vzroki trpinčenja na delovnem mestu so lahko različni. Razvrstimo jih v naslednje kategorije: 

socialni položaj žrtve, organizacija dela in značilnosti povzročitelja trpinčenja.  

Socialni položaj zaposlenih 

Trpinčenje na delovnem mestu lahko izvajajo tako moški kot ženske. Izvedene so tudi 

raziskave o tem, kdo pogosteje izvaja trpinčenje nad kom glede na spol (Leymann 1996a). 

Enako velja tudi za žrtve. Kostelić-Martić (2007b) navaja kot najpomembnejši vzrok 

trpinčenja na delovnem mestu še vedno situacijske dejavnike. Vzroki trpinčenja na delovnem 

mestu so različni, od splošne kulture znotraj organizacije, negotovosti glede delovnega mesta, 

nesoglasij med zaposlenimi in vodstvom, nerazumevanja med zaposlenimi, sistema 

napredovanj, vedno višjih zahtev na delovnem mestu in visoke prisotnosti stresa na delovnem 

mestu (Vertin 2010, 10). Kostelič-Martič (2007) navaja, da lahko trpinčenje na delovnem 

mestu sprožijo različne osebnostne značilnosti žrtve. Dovolj je že, da posameznik izstopa iz 

delovne sredine s svojo osebnostjo, spolom, barvo kože, kulturološko ali nacionalno 

identiteto, s tem pa pritegne pozornost povzročiteljev nase.  

 

Slika 3: Socialni položaj mobiranih 

Vir: Smej 2009, 41. 
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Organizacija dela kot vzrok 

Dejours (1998, po Vertin 2010, 10) povezuje trpinčenje na delovnem mestu z oslabitvijo moči 

delovnih sindikatov in destabilizacijo delovnih koalicij, ki so posledica racionalizacij znotraj 

organizacije. Le Goff (2000, po Vertin 2010, 10) poudarja pomen socialnih pogojev, ki 

vzpodbudijo izražanje v obliki trpinčenja in ki sami po sebi sicer ne vodijo do trpinčenja, 

zagotavljajo pa dobre podlage, na katerih trpinčenje nastane. Kot je prikazano na sliki 4 slaba 

organizacija dela, ki se kaže v vsakodnevnih časovnih stiskah, preobremenjenosti z delom, 

zunanjih pritiskih, nejasnih navodilih, slabi komunikaciji in podcenjevanju sposobnosti 

zaposlenih, hitro sproži konflikte, ki se mnogokrat razvijejo v mobing (Smej 2009).  Dejours 

(2001, po Vertin 2010, 10) poudarja tudi dejstvo, da je trpinčenje redko razumljeno kot napad 

le ene osebe. Trpinčenje posameznika ima močan vpliv na sodelavce, še posebej v primeru, 

ko napadalčeva dejanja niso kaznovana. Zato je pomembno in potrebno upoštevati ne le 

vplive na psihično zdravje žrtev, temveč tudi prič. Mlinarič (2006a) navaja, da je trpinčenje na 

delovnem mestu mogoče predvsem zato, ker se dopušča in ga omogoča tudi okolje. Sodelavci 

v dogajanje ponavadi ne želijo posegati in so zgolj pasivni gledalci, predvsem zaradi 

pomanjkanja poguma in strahu, da bi tudi sami postali žrtve. Velikokrat tudi žrtve ne želijo, 

da bi sodelavci ukrepali, saj se bojijo, da bi izgubile zaposlitev. Težava pa je tudi v tem, da 

nadrejeni dogajanje preprosto ignorirajo. Tako se žrtev poskuša z nadrejeno osebo pogovoriti, 

vendar lahko traja mesece in mesece, preden jo je ta pripravljena poslušati. Pogovor ne 

prinese rezultatov, nadrejeni pa žrtev napoti nazaj na povzročitelja in začarani krog je 

sklenjen. Posledično se na delovnem mestu pojavijo ne-kooperativnost, skrivanje informacij 

in resignacija. Vodja je prvi, ki mora zaznati konflikte v timu in zaščititi žrtev. Zato je 

pomembno, da ima vodja veščine upravljanja z zaposlenimi in dobre komunikacijske 

sposobnosti, saj bo le tako lahko imel uspešne in zadovoljne zaposlene. 

 

Slika 4: Organizacija dela kot vzrok za mobing 

Vir: Smej 2009, 41. 
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Značilnosti povzročitelja trpinčenja 

Nekateri zaposleni zavestno izvajajo mobing nad sodelavcem, v velikih primerih pa mobing 

izvajajo nezavedno, saj sploh ne razmišljajo o posledicah svojih ravnanj (Tkalec 2006). 

Povzročitelji trpinčenja se počutijo ogroženi predvsem od zelo sposobnih delavcev (Frelih 

2007). Povzročitelji imajo sebe za nezmotljive in vsemogočne, zato se obnašajo arogantno in 

agresivno, prikrivajo prave motive trpinčenja ter žrtev prikazujejo kot nesposobno in 

nepriljubljeno. Izogibajo se odkritih pogovorov in soočenj ter vsako pripombo in opozorilo 

žrtve vzamejo kot osebno žalitev, namesto da bi se spoprijeli s težavo. Takšni odnosi v 

delovnem okolju so neprimerni in zavirajo uspešno in učinkovito delo (Vertin 2010). Namen 

izvajalca trpinčenja na delovnem mestu je škodovati sodelavcu, ga izločiti in prisiliti, da 

zapusti delovno mesto (Mihič 2007). Izvajalci trpinčenja na delovnem mestu so ponavadi 

ljudje z neustrezno izobrazbeno strukturo, pri katerih prihaja do izrazitih notranjih konfliktov 

med potrebami in zmožnostmi. Za reševanje konfliktov uporabljajo agresivno vedenje, zanje 

pa je značilna egocentričnost in nizka stopnja sočutja. Težko se prilagajajo merilom socialne 

sredine ter uničevalno delujejo na druge za zadovoljitev svojih potreb. Te osebe pogosto 

označujejo za narcistične ali celo dissocialne (Siol 2007).  

Posledice trpinčenja z vidika posameznika  

Leymann (1996b, 1996c) je dogajanje v procesu trpinčenja razdelil v pet faz. Posledice za 

žrtev so čedalje hujše, dlje časa trajajoče in intenzivnejše (Leymann 1996c): 

 Prva faza je nerazrešen konflikt, ki je čedalje manj pomemben, v ospredje prihaja osebni 

spor. 

 V drugi fazi postane tarča napadov osebnost žrtve. Komunikacija je prekinjena, 

pojavljajo pa se vedno nova trpinčenja. Žrtev postane za sodelavce »outsider«, pojavijo 

se lahko motnje med žrtvijo in njenim socialnim okoljem ter posttravmatska stresna 

motnja (Leymann in Gustafsson 1996; Matthiesen in Einarsen 2004; Tehrani 2004). 

 V tretji fazi sledijo prvi disciplinski ukrepi. Žrtev je zaradi trpinčenja nezbrana, težavna, 

dela napake in je pogosto na bolniškem dopustu. Primer postane javen, žrtev pa spremlja 

slab ugled (Leymann, 1996c). 

 Četrta faza so napačne diagnoze psihiatrov in psihologov, ko žrtev pri njih išče pomoč 

(Leymann 1996b). 

 Zadnja faza pa je prenehanje delovnega razmerja. Pri nekaterih žrtvah so psihosomatska 

obolenja tako huda, da so trajno delovno nesposobne in se invalidsko upokojijo 

(Leymann 1996c). 

Trpinčenje ne prizadene samo žrtev, temveč tudi njihove sodelavce, prijatelje, družino in na 

koncu tudi celotno organizacijo (Dolinar, Jere in Meško 2009). 

Dokazane fizične, psihične in psihosomatske posledice trpinčenja so stres, depresija, 
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nezadostno samospoštovanje, samoobtoževanje, fobije, motnje spanja, prebavne motnje, 

obolenje mišic in okostja, glavoboli, nenehna utrujenost, težave s srcem in žolčem, motnje 

koncentracije in v hujših primerih tudi samomor (Mihalič 2006).  

Med materialne posledice uvrščamo zmanjšanje udobja življenja in izpad dohodka. Žrtvi se 

dohodek zmanjša tudi dolgoročno. Med te odhodke uvrščamo nižjo plačo med trpinčenjem, 

nižji dohodek med večmesečno bolniško odsotnostjo, morebitno brezposelnost, novo službo z 

nižjo plačo, saj v večini primerov žrtev ni več zmožna opravljati enako zahtevnega dela, 

plačevanje nižjih pokojninskih prispevkov in posledično dolgoročno nižja pokojnina (Frelih 

2007). To potrjuje tudi Lučka Böhm iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS 2006, po 

Vertin 2010), ki pravi, da so posledice trpinčenja na delovnem mestu tudi nižje plačevanje 

zdravstvenih in socialnih prispevkov ter temu primerna slabša oskrba in koriščenje teh 

storitev. Ključni so tudi sodni stroški in stroški odvetnikov v primeru tožbe delodajalca (ZSSS 

2009, po Vertin 2010).  

Socialne posledice trpinčenja pa so odmik v osamo, zmanjšana uspešnost dela, okrnjen ugled, 

težave pri vzpostavljanju stikov ter strah pred neuspehom. Vpliv na družino in prijatelje žrtve 

pa se kažejo v obliki neuravnovešenih odnosov, socialni izolaciji, prepirih v partnerstvu in 

družini, kar lahko vodi tudi do ločitve (Vertin 2010).  

Posledice trpinčenja z vidika organizacije 

Trpinčenje na delovnem mestu ima tudi posledice za celotno organizacijo. V hujših primerih 

privedejo celo do stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave. Ločimo posredne in neposredne 

stroške (Hoel, Sparks in Cooper 2001, 39): 

 Posredni stroški nastanejo zaradi zmanjšane storilnosti žrtve in celotnega kolektiva. Sem 

spadajo pomanjkanje dodane vrednosti storitve ali produkta, izguba ugleda v javnosti in 

padec kreativnosti in inovativnosti. 

 Neposredni stroški pa so bolniške odsotnosti, posledice invalidnosti, odpovedi pogodb o 

zaposlitvi, kar posledično pomeni stroške za iskanje in uvajanje novih zaposlenih, 

poškodbe na opremi zaradi nesreč in napak ter nazadnje stroške za tožbe in odškodnine 

zaradi trpinčenja.  

Dolgoročno lahko ti stroški vodijo do gospodarskih težav organizacije, slabe podobe v 

javnosti, padanje konkurenčnosti zaradi pomanjkanja ustvarjalnosti ter škode na finančnem 

področju. Ocena mednarodne delavske organizacije International Labour Organisation 

(Paparella, Rinolfi in Cecchini 2004, 3) navaja, da trpinčenje organizacijo s cca 1.000 

zaposlenimi stane okoli 150.000 EUR letno. Nekateri raziskovalci navajajo celo, da se žrtvi 

zmanjša delovna storilnost za 60 %, stroški organizacije pa se povečajo za 180 % (Paparella, 

Rinolfi in Cecchini 2004, 3). Leymann (1996c, po Robnik in Milanovič 2008) navaja, da 

znašajo stroški 30.000–100.000 USD na zaposlenega, ki je bil izpostavljen trpinčenju. Glede 
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na navedeno, bi se organizacije morale zavedati stroškov, ki jih prinaša trpinčenje na 

delovnem mestu in se zavzemati za preventivno preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu. 

Tako bi si prihranili ugled podjetja ter veliko stroškov pri odpravljanju posledic mobinga. 

Posledice mobinga za podjetje prikazuje spodnja slika 5. 

 

Slika 5: Posledice mobinga za podjetje 

Vir: Walter 1993, 20, po Ferk 2009. 

Posledice trpinčenja z vidika družbe 

Posledice zdravljenja žrtve, ki je bila izpostavljena trpinčenju na delovnem mestu, krije v 

večini primerov zdravstveno zavarovanje. Tako zdravljenje je dolgoročno, v nekaterih 

primerih je potrebna celo hospitalizacija (v primeru živčnega zloma). Sledi dolgoročna 

odsotnost z dela in s tem povezani stroški, ki so v breme državi. V kolikor žrtev ostane brez 

zaposlitve pa je potrebno upoštevati tudi stroške podpore brezposelnim. Če je žrtev trajno 

poškodovana in nezmožna za delo, pa lahko sem prištejemo še strošek pokojnine zaradi 

invalidske upokojitve (Hoel, Sparks in Cooper 2001, 50). V nekaterih primerih so za 

zdravljenje žrtve potrebni še strokovnjaki na področju psihosomatskih obolenj, stroške nosi 

organizacija oziroma država, v kolikor je žrtev brezposelna.  
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3 MEDNARODNI IN NACIONALNI PRAVNI VIRI O MOBINGU 

Mobing je predmet urejanja na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. V tem poglavju so 

predstavljeni bistveni dokumenti in zakonodaja, ki to področje ureja. 

Evropska socialna listina 

Leta 1999 je RS ratificirala Evropsko socialno listino (Uradni list RS, št. 2/1999 – MP, št. 

7/99). Z vidika preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu so pomembni predvsem 3. člen, 

ki določa pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, 11. člen, ki ureja pravico do varstva 

zdravja, in 26. člen, ki zagotavlja pravico do dostojanstva pri delu. V 26. členu, ki je z vidika 

preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu najpomembnejši, je navedeno, da se 

pogodbenice zavezujejo, da po posvetu z organizacijami delodajalcev in delavcev: 

– pospešujejo osveščanje, obveščanje in zaščito pred spolnim nadlegovanjem na delovnem 

mestu ali v zvezi z delom, in sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred 

takim ravnanjem; 

– pospešujejo osveščanje, obveščanje in zaščito pred ponavljajočimi graje vrednimi ali 

očitno negativnimi žaljivimi dejanji, usmerjenimi proti posameznim delavcem na 

delovnem mestu ali v zvezi z delom, in sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito delavcev 

pred takim ravnanjem. 

Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu 

Leta 2004 se je Evropska komisija v okviru agende Evropske komisije na področju varnosti in 

zdravja pri delu začela posvetovati s socialnimi partnerji v zvezi z nasiljem na delovnem 

mestu in njegovimi učinki na varnost in zdravje pri delu. Nastal je pomemben dokument 

imenovan Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu, ki je prispeval k 

zakonskemu preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu na nacionalni ravni ter tudi v RS, 

podpisali so ga ETUC6, BusinessEurope7, UEAPME8 in CEEP9, 26. aprila 2007. Sporazum 

zahteva od delodajalca, da zaščiti delavce pred nadlegovanjem in nasiljem na delovnem 

mestu.  

Od evropskih podjetij se zahteva, da sprejmejo politiko ničelne tolerance do takšnega vedenja 

ter natančno opredelijo postopke reševanja primerov nadlegovanja in nasilja (Brečko 2010). 

 

                                                 
6 Evropska konfederacija sindikatov 
7 Evropsko delodajalsko združenje 
8 Evropsko združenje obrti ter malih in srednjih podjetij 
9 Evropski center delodajalcev in podjetij za zagotavljanje javnih storitev 
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Ustava Republike Slovenije  

Ustava Republike Slovenije je najvišji dokument v RS. Z vidika pravne ureditve trpinčenja na 

delovnem mestu je treba opozoriti predvsem na določbo 14., 34. in 35. člena Ustave RS. V 

14. členu je določena enakost pred zakonom. Vsakomur so zagotovljene enake človekove 

pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 

drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero 

koli drugo osebno okoliščino. 

V 34. členu Ustave RS je določeno, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in 

varnosti, v 35. členu pa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne 

celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. 

Človekovo dostojanstvo je prizadeto, če se konkreten človek spremeni v objekt, gre za 

njegovo degradacijo. Nedvomno je pri trpinčenju na delovnem mestu prizadeto tudi 

dostojanstvo trpinčenega zaposlenega, zato je prav, da Ustava RS, kot hierarhično najvišji 

pravni akt, zagotavlja varstvo človekovega dostojanstva in obrambo zoper vsakogar, ki bi 

njegovo dostojanstvo prizadel (Jan 2011, 27). 

Zakon o delovnih razmerjih 

Temeljni pravni vir v povezavi s trpinčenjem na delovnem mestu je ZDR-1. V 7. členu je 

opredeljeno trpinčenje na delovnem mestu, in sicer:  

»Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali 

očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na 

delovnem mestu ali v zvezi z delom.« V nadaljevanju pa je v 8. členu urejena odškodninska 

odgovornost delodajalca v primeru kršitve prepovedi diskriminacije ali trpinčenja na 

delovnem mestu. Delodajalec je v primeru trpinčenja na delovnem mestu delavcu 

odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava. Kot nepremoženjska škoda, ki 

je nastala kandidatu ali delavcu, se štejejo tudi pretrpljene duševne bolečine zaradi neenake 

obravnave delavca oziroma diskriminatornega ravnanja delodajalca oziroma nezagotavljanja 

varstva pred spolnim ali drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu (8. člen 

ZDR-1). Pri odmeri višine denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo se mora upoštevati, 

da je ta sorazmerna in učinkovita s škodo, ki jo je utrpel kandidat oziroma delavec in da 

odvrača delodajalca od ponovnih kršitev. Preventivna funkcija odškodnine je novost, ki je bila 

v zakon uvedena z njegovo novelo leta 2013 (Zirnstein 2013).Konkretna pravila, ki se 

nanašajo na pogoje in posledice odškodninske odgovornosti, so vsebovana v splošnem delu 

Obligacijskega zakonika (OZ, člen 131. in nasl.).  

V 46. členu ZDR-1 je navedeno, da mora delodajalec varovati in spoštovati delavčevo 

osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost, 47. člen ZDR-1 pa nalaga naslednje 
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obveznosti delodajalcem:  

(1) »Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne 

bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, 

predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za 

zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na 

delovnem mestu.« 

(2) »O sprejetih ukrepih iz prejšnjega odstavka mora delodajalec pisno obvestiti delavce na 

pri delodajalcu običajen način (na primer na določenem oglasnem mestu v poslovnih 

prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije).« 

(3) »Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki upravičujejo domnevo, da je delodajalec 

ravnal v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, je dokazno breme na strani 

delodajalca.«  

Čeprav zadnji odstavek 47. člena določa, da v kolikor delodajalec ravna v nasprotju z 

zakonom, je dokazno breme na njegovi strani (obrnjeno dokazno breme),  je treba upoštevati, 

da je delavec tisti, ki mora najprej dokazati oziroma navesti bistvena dejstva, da je do 

izvajanja trpinčenja na delovnem mestu prišlo (Malovrh 2012). V kolikor delodajalec ne 

ravna skladno s 47. členom ZDR-1, pa 217. člen ZDR-1 določa globo od 3.000 do 20.000 

EUR.  

Po 111. členu ZDR-1 lahko delavec, ki je bil žrtev mobinga na delovnem mestu, v osmih 

dneh po tem, ko je predhodno pisno opomnil delodajalca na izpolnitev obveznosti in o 

kršitvah pisno obvestil inšpektorat za delo, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi brez 

odpovednega roka. To lahko stori tudi v primerih, ko se delodajalec nespoštljivo in nasilno 

vede do njega ter ga žali in kljub opozorilom delavca ne prepreči takega ravnanja drugim 

zaposlenim (Poslovni svet 2014). 111. člen ZDR-1 določa, da je delavec v primeru odpovedi 

v takem primeru upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi iz poslovnih razlogov in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas 

odpovednega roka. Izredna odpoved je torej v takih primerih podana iz razlogov na strani 

delodajalca. Žrtev mobinga lahko od delodajalca terja premoženjsko škodo (navadno škodo 

ali izgubljeni dobiček) in nepremoženjsko škodo (telesne in duševne bolečine, strah) 

(Zirnstein 2013). Premoženjske in nepremoženjske škode ureja Obligacijski zakonik (OZ, 

Uradni list RS, št. 83/01, 32/2004, 82/2006, 40/2007, 97/2007, 64/2016) z dne 25. 10. 2001 in 

ne ZDR (Jan 2011). Delodajalec lahko v primeru izplačila odškodnine zoper izvajalca 

mobinga uveljavlja regresni zahtevek. Denarne odškodnine zoper delodajalce so zelo 

učinkovito sredstvo, predvsem kadar predstavljajo eksistenčno pomemben odhodek na 

katerega so delodajalci občutljivi (Zirnstein 2013).  

V RS odškodnine v primeru mobinga niso velike. Pirnatova (2011) pravi, da sodne prakse v 

zvezi z odškodninami ni veliko, pri že sprejetih odločbah pa ni preprosto ugotoviti rdeče niti 



 

22 

in tako ni mogoče točno opredeliti, v kakšni višini se prisojajo odškodnine, za katero vrsto 

ravnanj. 

Zakon o javnih uslužbencih 

Varstvo pred trpinčenjem na delovnem mestu za javni sektor ureja tudi ZJU. Za vse javne 

uslužbence velja prvih enaindvajset členov ZJU, medtem ko drugi del zakona (od 22. člena 

dalje) velja le za javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti (22. člen 

ZJU). Z vidika preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu sta pomembna predvsem 15. 

člen, ki določa, da mora delodajalec javnega uslužbenca varovati pred šikaniranjem, 

grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela. V 15.a členu pa je 

navedeno, da je prepovedano vsako fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje 

javnega uslužbenca, ki temelji na kateri koli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, 

sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno 

dostojanstvo. Za zaposlene v državni upravi pa velja še Uredba o ukrepih za varovanje 

dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 36/2009, 21/2013). 

Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave 

Leta 2009 je bila sprejeta Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih 

državne uprave (Uradni list RS, št. 36/2009), ki je bila izdana s strani Vlade RS za izvrševanje 

45. člena ZDR-ja. V Uredbi so opredeljene oblike mobinga, predvsem spolno in drugo 

nadlegovanje ter trpinčenje, dolžnosti predstojnika in predstojnice ter načini ukrepanja 

(Brečko 2009). 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa pravice in dolžnosti delodajalcev in 

delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 

delu, kamor pa je vključeno tudi preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu. V 5. členu je 

določeno, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen 

mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki 

so navzoči v delovnem procesu, vključno z ukrepi za preprečevanje, odpravljanje in 

obvladovanje nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanje delavcev z ustrezno 

organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. V 24. členu ZVZD-1 delodajalcu še 

posebej nalaga, da mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje 

primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na 

delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. V 8. členu ZVZD-1 pravi, da v kolikor 

delodajalec prenese strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu na strokovnega 

delavca ali strokovno službo, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem področju. Tudi 
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obveznosti delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ne vplivajo na odgovornost 

delodajalca. Posredno je za preprečevanje mobinga pomembno tudi obveščanje in seznanjanje 

delavcev, ki je v ZVZD-1 poudarjeno na več mestih, saj se delavce preko tega vključi v 

postopek preprečevanja in obvladovanja tveganj za varnost in zdravje pri delu. Delavci se na 

to lahko ustrezno pripravijo, prispevajo s svojimi stališči in predlogi za obvladovanje tveganj 

zdravja in varnosti pri delu, pri čemer pa se še krepi zaupanje med delavci in delodajalci.  

V spremenjenem ZVZD-1 je novost promocija zdravja na delovnem mestu, ki je opredeljena 

kot izvajanje sistematičnih ciljnih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev telesnega in 

duševnega zdravja delavcev. Delodajalec mora promocijo zdravja načrtovati in zagotoviti 

potrebna sredstva pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.  

Kazenski zakonik 

Velik korak pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu je bil storjen leta 2008 s 

spremenjenim KZ-1, ki opredeljuje trpinčenje na delovnem mestu kot kaznivo dejanje, za 

katerega je zagrožena zaporna kazen (Jan 2011). Pomembni so predvsem trije členi. 147. člen 

določa do 5 let zaporne kazni v primeru kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja; 197. 

člen določa sankcije v zvezi s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali 

neenakopravnim obravnavanjem, ki se kaznujejo z zaporom do treh let; 281. člen pa določa 

kazen zapora do treh let zoper uradno osebo, ki opusti ovadbo kaznivega dejanja ali storilca, 

za katero izve pri opravljanju svoje službe (Brečko 2010). 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM, Uradni list RS, št. 59/02, 61/07, 

33/2016) je z vidika preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu pomemben predvsem v 5. 

členu, ki uzakonja enako obravnavo spolov ter prepoveduje diskriminacijo zaradi spola. S 

sprejemom Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD, Uradni list RS, št. 33/2016) je  

prenehal veljati 20. člen ZEMŽM, ki je urejal institut zagovornice/zagovornika enakih 

možnosti žensk in moških.  

Zakon o varstvu pred diskriminacijo 

V ZVarD zakonodajalec opredeljuje nadlegovanje kot nezaželeno ravnanje, povezano s 

katerokoli osebno okoliščino, ki ima učinek ali namen ustvarjati zastrašujoče, sovražno, 

ponižujoče sramotilno ali žaljivo okolje za osebo ali žali njeno dostojanstvo (8. člen). V 

kazenskih določbah je za kršitev prepovedi nadlegovanja iz 8. člena določena globa od 3.000 

do 20.000 EUR (45. člen ZVarD). 
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Interni akti in pravilniki o preprečevanju mobinga 

Gospodarske družbe in pravne osebe javnega prava (razen državne uprave, za katero velja leta 

2009 sprejeta Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih) na podlagi danih 

zakonskih okvirov sprejmejo tudi poseben interni akt – pravilnik o preprečevanju mobinga, 

nasilja na delovnem mestu. Vsako podjetje oziroma organizacija si oblikuje pravilnik glede na 

sistem njenega delovanja, še bolje pa na podlagi strokovne ocene tveganja za nastanek 

mobinga v podjetju ali organizaciji, ki jo opravi strokovna referenčna institucija (Brečko 

2010, 117). 
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4 PREPREČEVANJE TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU 

4.1 Splošno 

Trpinčenje na delovnem mestu je potrebno preprečevati na treh ravneh (Povše Pesrl, Arko 

Košec in Vrečar 2010, 12–13), te so: 

 makroraven (ukrepi, ki ciljajo na manj revščine, diskriminacije, nespoštovanja in 

konfliktov v državi), 

 mezoraven (ukrepi v podjetjih, ustanovah in organizacijah), 

 mikroraven (vplivi na posameznike in njihov medsebojni odnos). 

Bilban (2008, 34) meni, da naj bi bili osnovni cilji preprečevanja in obvladovanja pojava 

trpinčenja na delovnem mestu usmerjeni v: 

 dvigovanje ozaveščenosti in jasnega razumevanja resnosti pojava mobinga (izjemno 

škodljive posledice za žrtev, sodelavce in podjetje), 

 pravočasno prepoznavanje značilnih znakov in pojavov, ki kažejo, da je mobing prisoten 

tudi v delovnem okolju, 

 pripravo in sprejem ustreznega dokumenta, ki lahko delodajalcu, delavcem in njihovim 

predstavnikom zagotovi usmerjen okvir za prepoznavanje, preprečevanje ter 

obvladovanje težav mobinga v podjetju. 

Walter (1993, 110–111) je mnenja, da je trpinčenje na delovnem mestu posledica 

konfliktnega vedenja, zato omenja tudi preprečevanje konfliktov. Priporoča trifazni model 

preprečevanja mobinga v organizaciji (slika 6):  

 Prva faza je prepoznavanje mobing situacij in vsebuje naslednje dejavnosti: ugotoviti 

udeležence mobinga (predvsem izvajalce in žrtve) in odkriti konflikte, obogatiti vire, 

voditi samostojne in skupinske pogovore z zaposlenimi in kritično razsoditi, ali gre za 

mobing na delovnem mestu, brez obtožbe glede krivde in obsojanj morebitnemu oziroma 

morebitnim izvajalcem mobinga. 

 Druga faza je reševanje mobing situacij in je usmerjena na: ponazoriti večfazen projekt 

odpravljanja mobinga v podjetju, iskati pomoč s strani strokovnih izvedencev, analizirati 

rešitve z vsemi udeleženimi v mobingu (brez obsojanja in obtoževanja) in iskati 

konstruktivne rešitve. 

 Tretja faza je preprečevanje mobinga in ustvarjanje brezkonfliktnega delovnega okolja. 

Sestavljena je iz dveh podfaz: 

a) vzpostavitev mehanizmov za preprečitev morebitnih konfliktov: vzpostaviti primerne 

organizacijske klime, vpeljati nov kodeks obnašanja v organizacijo, prenoviti etiko 

podjetja, definirati jasne cilje organizacije, natančno določiti naloge zaposlenih in 

omogočiti pravočasen in korekten pretok informacij v organizaciji; 
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b) vzpostavitev mehanizmov za korektno odpravljanje konfliktov: prepoznati konflikte, 

rešiti in odpraviti konflikte. 

 

Slika 6: Trifazni model preprečevanja mobinga na delovnem mestu po Walterju 

Vir: Ferk 2009. 

Mlinarič (2006b) meni, da je najmanj mobinga v podjetjih, kjer je znan lastnik in ki ima 

osebni interes, da so zaposleni zadovoljni in učinkoviti pri delu. V velikih delniških družbah 

in javnem sektorju je s tega vidika preprečevanje mobinga težavnejše, vendar so se tudi tu že 

začeli zavedati posledic, ki jih povzroča mobing. 

V teoriji različni avtorji predlagajo naslednje priporočljive normativne okvire za 

preprečevanje mobinga v organizacijah: 

 Podjetja naj jasno in določno opredelijo tovrstna dejanja. V interne akte naj vključijo 

različne pojavne oblike mobing dejanj, da si zaposleni znajo predstavljati, za kaj gre. 

Dobro prakso predstavlja švedsko podjetje, ki je za zaposlene izdalo zbirko videokaset, 

kjer je prikazan mobing in prepoznavanje tovrstnih vedenj. Zaposleni morajo biti 

seznanjeni z vsemi oblikami mobinga, morajo ga znati prepoznati, ne glede na to, ali ga 

izvajajo sami ali pa so žrtve (Brečko 2010). 

 Drugi korak je vrednostna ocena mobinga. V internih aktih podjetja mora biti jasno 

izražena, na primer: prepovedano je, ni dopustno, kaznuje se itd. V podjetjih naj 

oblikujejo jasno izjavo, ki sporoča, da se duševno trpinčenje in nasilje ne dopušča 

(Zirnstein 2013). Izjava naj opredeli postopke, ki bodo v takšnih primerih uporabljeni. 

Vključujejo lahko neformalno stopnjo, v kateri je na voljo oseba, ki ima zaupanje vodstva 

in delavcev ter daje nasvete in pomoč (Česen idr. 2009). Podjetja morajo paziti na to, da v 

internih aktih sistem preprečevanja trpinčenja ni preveč tog, saj prevelik formalizem 

preprečuje učinkovit boj proti mobingu (Zirnstein 2013). 

 Kot naslednji korak je predlagan sprejem dogovora o preprečevanju in odpravljanju 

posledic mobinga (Dogovor o antimobingu). Ta k proaktivnemu delovanju preprečevanja 

mobinga na delovnem mestu zavezuje tako delodajalce kot sindikate in svete delavcev v 
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organizacijah. Imenujemo ga tudi psihološki dogovor, saj gre za poseben sporazum in 

zavezo med delojemalcem in delojemalci ali predstavniki delavcev o tem, da bodo storili 

vse, da do mobinga ne bo prihajalo (Zirnstein 2013). Organizacijski dogovor je veliko 

bolj zavezujoč kot splošni pravni akt, saj zavezuje tako delavce kot delodajalce (Brečko 

2010). Primer takšnega dogovora je predstavljen v prilogi 1. Skupno delovanje 

delodajalca in delavskih predstavnikov je koristno za vse. Delodajalec lahko s pomočjo 

predlogov in sodelovanja delavskih predstavnikov oblikuje bolj učinkovit sistem 

antimobinga, kot če bi to postavljal sam. Delavci pa bodo lahko preko delavskih 

predstavnikov uveljavili svoje predloge na tem področju (Zirnstein 2013). 

 Zgornjemu dogovoru naj sledi Pravilnik o varstvu delavcev pred mobingom, ki vsebinsko 

in postopkovno dopolnjuje dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga 

(Zirnstein 2013). Vsebuje naj predvsem sledeče: splošno prepoved kakršnih koli oblik 

diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, 

opredelitev nedopustnih ravnanj, ravnanje z žrtvami mobinga in njihove pravice, 

postopek za obravnavo zaznanih kršitev, pravne in druge možne sankcije zoper kršitelje 

(ESENER 2010). Primer pravilnika o varstvu delavcev pred mobingom je predstavljen v 

prilogi 2. 

 Kot dobra praksa na tem mestu se kaže tudi imenovanje pooblaščenca za mobing 

(Zirnstein 2013). Pooblaščenec za mobing je ustrezno strokovno usposobljena oseba, 

pooblaščena za sprejemanje prijav in kršitev mobinga na delovnem mestu.  

 V primerih, ko pooblaščenec za mobing ali delavski zaupnik ne moreta rešiti primera 

trpinčenja na delovnem mestu, se ustanovi komisija pristojna za obravnavo posameznih 

primerov mobinga in s tem povezanih ukrepov, vključno s sankcijami zoper konkretne 

kršitelje, ki jih predloži skupnemu odboru za antimobing. Komisijo sestavljajo najmanj 

trije člani, pri čemer je pomembno, da pooblaščenec ni član komisije (ESENER 2010).  

 Skupni odbor za antimobing je sestavljen iz predstavnikov delodajalca in delavskih 

predstavnikov ter pooblaščenca za mobing. Skupni odbor za antimobing ima nalogo v 

načrtovanju politike antimobinga in spremljanje njihovega izvajanja, lahko pa se prenese 

tudi pristojnost za obravnavanje posameznih kršitev in predlaganje ustreznih ukrepov in 

sankcij, ki jih na koncu vedno udejanji delodajalec (Zirnstein 2013). Mlinarič (2006b) 

navaja zanimiv primer iz Avstrije, kjer so prav tako zaznali posledice in finančno škodo, 

ki jo povzroča mobing v javnem sektorju. Mestna občina Graz je bila prva, ki je uvedla 

antimobing biro, ki pomaga zaposlenim s strokovnim svetovanjem, z oskrbo in s 

spremljanjem konfliktov na delovnem mestu. Leta 2002 so skupaj z zastopniki zaposlenih 

in predstojniki služb, zavodov in uradov ter svetovalcev v antimobing biroju izdali lastne 

smernice za razvoj pozitivnega delovnega vzdušja in dobrega počutja zaposlenih. 

4.2 Posamezni ukrepi in pristopi za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu 

Kot smo povedali že zgoraj, mora delodajalec na podlagi ZDR-1 in ZVZD-1 sprejeti ustrezne 
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ukrepe za zaščito delavcev pred trpinčenjem in nadlegovanjem na delovnem mestu. Prav tako 

je pomembno, da zaposleni poznajo različne pristope za preprečevanje trpinčenja na 

delovnem mestu. V nadaljevanju predstavljamo nekaj pomembnejših ukrepov in pristopov za 

preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu.  

4.2.1 Ozaveščanje in izobraževanje 

Stopnja aktivnosti na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu se od države do 

države razlikuje. Bakovnik (2006) te ukrepe deli na: 

 ozaveščanje: predstavljanje problematike strokovni in širši javnosti, 

 kampanje proti mobingi in poskusi zakonske regulacije: državne kampanje proti mobingu 

v ZDA, Veliki Britaniji, 

 sprejetje antimobing zakonov v Nemčiji in Švedski. 

V RS je velik korak k ozaveščanju in nudenju pomoči žrtvam trpinčenja na delovnem mestu 

naredilo društvo POGUM – Društvo za dostojanstvo pri delu, ki je bilo ustanovljeno leta 

2007. Društvo pomaga žrtvam mobinga in drugim prizadetim z ustrezno pravno pomočjo, 

namen obstoja pa uresničujejo z vzpostavljanjem kulture dostojanstva, medsebojnega 

spoštovanja in obzirnosti med sodelavci v delovnem okolju (POGUM – društvo za 

dostojanstvo pri delu 2007). Brečko (2007) meni, da je glede na naravnanost društva zadostna 

stopnja informiranosti javnosti odločilna, saj je ozaveščanje in informiranje javnosti o 

trpinčenju na delovnem mestu v obliki javnih ali internih organizacijskih kampanj učinkovito 

preventivno sredstvo. Za vse, ki se s pojavom trpinčenja na delovnem mestu srečajo na 

kakršen koli način, posebej za žrtve, je pomembno, da lahko na enem mestu najdejo 

verodostojne informacije. To nalogo dobro izpolnjuje spletna stran društva Pogum, saj je 

največ informacij še vedno moč najti na spletnih straneh, osebe pa se začnejo seznanjati s 

pojavom šele, ko same ali kateri izmed bližnjih ali sodelavcev postanejo žrtev trpinčenja na 

delovnem mestu. Na splošno pa lahko ugotovimo, da stopnja informiranosti o trpinčenju v 

Sloveniji počasi narašča. Občasno lahko v časopisih, na televiziji ali v revijah zasledimo 

zgodbe posameznikov, ki so doživeli trpinčenje na delovnem mestu (Dolinar idr. 2010). 

Mobing je potrebno najprej ozavestiti, potem pa se lahko začne reševati. Za boj proti mobingu 

je potrebno imeti načrtno sprejeto strategijo. Brečko (2006) je mnenja, da imata ozaveščanje 

in izobraževanje v tej strategiji najpomembnejšo vlogo: 

1. Menedžment in kadrovski menedžment bi bilo potrebno izobraziti o neprimernih oblikah 

vedenja v organizaciji, o vzpostavljanju spoštljivih in obzirnih osebnih odnosih in o 

prepoznavanju mobinga. Cunningham (2008, 5) je mnenja, da je v organizaciji, ki želi 

preprečiti mobing, ključnega pomena menedžment. Ta lahko daje zaposlenim s svojimi 

sposobnostmi, znanjem, sodelovanjem in vedenjem največji zgled. Zaradi tega bi 

menedžment moral poskrbeti za usposabljanje, izobraževanje, pretok informacij in 
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morebitno spremembo organizacijske kulture, da bi preprečili pojav mobinga v 

organizaciji. 

2. Naslednja strategija, ki jo navaja Brečko (2006), je izobrazba notranjih svetovalcev za boj 

proti mobingu, ki jih je treba opremiti s spretnostmi reševanja konfliktov. 

3. Zaposleni bi morali biti seznanjeni z vsemi pojavnimi oblikami mobinga in ga 

prepoznavati v vlogi izvajalcev mobinga ali žrtve. Prav tako morajo biti seznanjeni s 

sankcijami v primeru mobinga. Cooper (1997, 35) je mnenja, da bi mobing preprečilo 

tudi usposabljanje, na katerem bi zaposleni usvojili spretnosti čustvene inteligence. Gre 

za socialno inteligenco, ki omogoča spoznavanje svojih čustev in čustev drugih ljudi. 

Prav tako čustvena inteligenca omogoča, da razlikujemo med temi čustvi, in na podlagi 

tega sprejemamo ustrezne in poštene odločitve. Mnoge raziskave nakazujejo, da lahko 

primerno nadzirana čustva pripeljejo do zaupanja, pripadnosti in zvestobe. Hannabuss 

(1999, 309) opisuje eno izmed tehnik usposabljanja za prepoznavanje mobinga, to je 

profiliranje potencialnih izvajalcev mobinga. Zaposleni morajo našteti tiste lastnosti, ki 

jih ima po njihovem mnenju oseba, ki je zmožna psihičnega in fizičnega nasilja na 

delovnem mestu. Nato o tem razpravljajo med seboj in z izvajalcem usposabljanja, ki jih 

tudi nauči, kako ukrepati. Na tak način so zaposleni bolj pozorni na morebitne izvajalce 

mobinga in se s tem naučijo, kako agresivno vedenje preventivno preprečiti. 

4. Nadalje Brečko (2006) navaja, da morajo biti tudi predstavniki delavcev primerno 

usposobljeni za prepoznavanje, preprečevanje in reševanje mobinga. Seznanjeni morajo 

biti s celotno strategijo oziroma politiko boja proti mobingu in nadzorovati njeno 

uresničevanje. 

5. Kot zadnjo strategijo Brečko (2006) predlaga izobraževalno-informativno spletno stran o 

mobingu, kjer so navedeni primeri, vprašanja in ukrepi proti mobingu. Zaposlenim 

spletna stran omogoča anonimne odgovore na vprašanja in celotno seznanitev z 

mobingom. 

Tudi Shuttleworthova (2004, 63–64) je mnenja, da je usposabljanje zaposlenih na delovnem 

mestu eden izmed načinov preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. Pri tem je 

pomemben izbor prave metodologije, zato svetuje organizacijam upoštevanje naslednjih petih 

pravil:  

 zagotovitev poteka usposabljanja (kot je prikazano na sliki 7), 

 ugotoviti pet glavnih ciljev, ki jih organizacije želijo z usposabljanjem doseči, 

 organizacije morajo imeti realna pričakovanja, saj se od izvajalcev usposabljanja ne sme 

pričakovati, da bo z izobraževanjem tudi rešil nastale težave in preprečil trpinčenje na 

delovnem mestu, 

 skupno sodelovanje z izvajalcem usposabljanja, saj bodo le tako učinkoviti rezultati, 

 pridobljeno znanje z usposabljanjem o trpinčenju na delovnem mestu je potrebno 

obnavljati. 

Pri vrednotenju usposabljanja o trpinčenju na delovnem mestu se s skupnim sodelovanjem 
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izvajalca usposabljanja in podjetjem ugotovi, ali so doseženi cilji, ki so jih postavili pred 

izvajanjem usposabljanja. Prav tako se oceni, ali je imel izvajalec usposabljanja učinkovit 

vpliv na spremembe. 

 

Slika 7: Prikaz usposabljanja o mobingu v podjetju 

Vir: Schuttleworth 2004, 62, po Ferk 2009, 49. 

4.2.2 Organizacijski ukrepi 

Za učinkovito preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu je potrebno k tej težavi pristopiti 

iz več strani, tako z vidika posameznika – žrtve kot z vidika celotne organizacije in 

menedžmenta.  

Brečko (2003) navaja, da analize primerov trpinčenja na delovnem mestu večinoma kažejo 

enako sliko. V vseh primerih je bilo v ozadju ekstremno slabo organizirano delo ali nerazvite 

delovne metode in nezainteresiranost menedžmenta. Pagon, Lobnikar in Jereb (2001, po 

Lobnikar 2006) pravijo, da takih pojavov zaradi zapletenosti njihovih vzrokov menedžerji ne 

morejo v celoti odpraviti ali preprečiti, zato se jih morajo naučiti upravljati. To pomeni, da 

skušajo najprej vplivati na vzroke nasilja in agresivnega vedenja, hkrati pa morajo ustvariti 

razmere, ki agresivno vedenje in nasilje na delovnem mestu zmanjšujejo oziroma 

preprečujejo. Brečko (2007, 424) je mnenja, da je najboljši način za preprečevanje, pa tudi 
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prepoznavanje pojava trpinčenja na delovnem mestu, vsakodnevna komunikacija med 

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

mestu. Mlinarič (2006a) je mnenja, da je mogoče s kratko in določno anketo hitro ugotoviti 

stanje v organizaciji. Podatki o boleznih in napakah ter veliki zaostanki pri delu dajejo 

podatke o prisotnosti mobinga. Če se iz analize anket ugotovi, da je skoraj polovica 

zaposlenih nezadovoljnih z odnosi na delovnem mestu, so nujno potrebni ukrepi, to namreč 

nedvoumno kaže, da je mobing med drugim tudi velika težava menedžmenta. Dober in 

kompetenten vodja mora socialne konflikte zaznati, jih rešiti in odpraviti, še posebej zato, ker 

je to ena njegovih primarnih nalog. Menedžment se mora zavedati, da nenehni mobing 

povzroča pomanjkanje koncentracije, strah, razdražljivost, živčne zlome, glavobole, neurejen 

krvni pritisk, motnje v spanju, vrtoglavice, tresenje, težke depresije, sladkorno bolezen, 

odvisnost od zdravil in alkohola ter nevarnost samomorov. Brečko (2003) pravi, da je nasilje 

in agresivno vedenje na delovnem mestu torej menedžersko vprašanje, saj ima poleg 

škodljivih posledic za posameznika tudi škodljive posledice za celotno organizacijo, saj slabi 

njene kadrovske potenciale in ovira doseganje ciljev. Žal pa je v realnosti tako, da namesto da 

bi menedžerji mobing preprečevali, velja mnenje, da bo zaposleni dobro delal le, če bo v 

stalnem strahu za svoje delovno mesto. Zato ni čudno, da raziskave o podjetniški etiki 

razkrivajo strah vzbujajoče rezultate, ki kažejo, da je mobinga v organizacijah preveč (Smej, 

2009, 42). 

Za učinkovito preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu mora 

organizacija sprejeti politiko, v kateri se zavezuje, da psihičnega nasilja ne dopušča in da ima 

vsak zaposleni pravico do spoštljivega odnosa in dostojanstva pri delu. Pri oblikovanju takšne 

politike morajo sodelovati predstavniki vodstva, sindikat in svet delavcev (Urdih Lazar 2008). 

Brečko (2006) za preprečevanje mobinga v organizaciji navaja tri aktivnosti, predvsem pri 

prvih dveh ima menedžment pomembno vlogo: 

a. Preventivno delovanje: izboljšanje stila vodenja, sprememba organizacije dela, jasno 

podajanje informacij, odprta komunikacija, ustrezna organizacijska kultura, ukrepi in 

spremembe, ki bi pripomogle k izboljšanju delovne atmosfere, izobraževanje in 

ozaveščanje za preprečevanje neprimernih oblik vedenja, organizacijski dogovor med 

delodajalci in delojemalci oz. predstavniki sveta delavcev in sindikatov, da bodo vsi 

naredili vse, da do mobinga ne bo prihajalo. 

b. Zgodnje intervencije: zapisane sankcije in ukrepi zoper mobing, usposabljanje vseh 

zaposlenih o prepoznavanju mobinga, usposabljanje kadrovskih menedžerjev in 

predstavnikov delavcev o prepoznavanju mobinga, vzpostavitev sistema pritožb brez 

represije, usposobljeni pooblaščenci za mobing, priročnik o mobingu, izobraževalno-

informativna spletna stran, nenehno komuniciranje etičnega ravnanja. 

c. Poklicna rehabilitacija: zaščita posameznika pred morebitno nastalo škodo, rehabilitacija 

žrtve, izvedene sankcije zoper napadalce, povrnitev ugleda žrtvi, dodatni dopust za 

poklicno rehabilitacijo, dodatna socialna pomoč, dodatno izobraževanje za dvig 
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samozavesti, vzeti morebitno dejanje mobinga kot učno izkušnjo z vso družbeno 

odgovornostjo. 



 

33 

5 VLOGA DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV V ZVEZI S TRPINČENJEM NA 

DELOVNEM MESTU 

5.1 Splošno o delavskih predstavnikih na delovnem mestu 

Zaposleni v podjetju so lahko zastopani preko delavskega predstavnika oziroma zaupnika, 

sveta delavcev, sindikalnega zaupnika, sindikata ter odbora za varnost in zdravje pri delu 

(Lužar 2013, 5). Evropske države uporabljajo različne oblike predstavništva zaposlenih, 

odvisno od nacionalnih značilnosti, predpisov in velikosti podjetij in organizacij (Lužar 

2013). V okviru industrijske demokracije se v Evropi, tudi v Sloveniji pojavljata dve obliki 

delavskih predstavništev, in sicer (Rebič 2010, 53):  

 posredna oblika delavskih predstavništev (sindikati), 

 neposredna oblika delavskih predstavništev ali voljena delavska predstavništva (sveti 

delavcev). 

Razlike med obema vrstama delavskih predstavništev so bistvene, in sicer sindikati delujejo 

na različnih ravneh, od države do delodajalca, medtem ko so neposredna delavska 

predstavništva organizirana zgolj pri delodajalcih. Razlike se kažejo tudi v tem, da sindikati 

izhajajo iz interesnega nasprotja med delom in kapitalom, torej med delavci in delodajalci in 

zato za dosego svojih ciljev posegajo tudi po bolj ostrih oblikah pritiska na delodajalce, kot je 

na primer stavka. Na drugi strani pa imajo delavska voljena predstavništva isti cilj kot 

delodajalec – izboljšanje oziroma ohranitev uspešnosti poslovanja delodajalca, pri tem pa naj 

se v čim večji meri upoštevajo tudi interesi in pravice delavcev (Frčko 2009). 

Razlika med obema vrstama delavskih predstavništev se kaže tudi v pravnih aktih, ki jih 

morajo sindikati in sveti delavcev upoštevati pri svojem delovanju. Za sindikate so med 

najpomembnejšimi Ustava RS, Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin, Uradni list RS, 

št. 13/1993) in statuti sindikatov, svet delavcev pa mora upoštevati ZSDU (Sindikat KNG 

Sava Goodyear 2011, po Stubej 2011). Za urejanje pravnih razmerij med sindikati in 

voljenimi delavskimi predstavništvi Kresal Šoltes (2005) izpostavlja še Konvencijo MOD št. 

135, 3. člen, ki pravi, da je opredelilni element voljenih predstavnikov ta, da njihove funkcije 

ne zajemajo dejavnosti, ki so v pristojnosti sindikatov, in 5. člen, v katerem je navedeno, da se 

voljeni predstavniki ne smejo izkoristiti za ogrožanje položaja sindikatov.  

Čeprav se svet delavcev ne more posluževati raznih oblik pritiskov na delodajalca za 

uresničitev interesov delavcev, pa je po drugi strani neposredno vključen v delovni proces in 

sprejemanje odločitev, ki bi lahko posegle v pravice ter položaj delavcev. Zaradi tega je svet 

delavcev hitro in sproti seznanjen z vsemi poslovnimi in kadrovskimi odločitvami, ki imajo 

lahko negativne učinke na delavce, in se tako lahko tudi bolje pripravi na dogovarjanje in 

doseganje kompromisov z delodajalcem, ki bodo tako v korist delodajalca kot delavcev. Svet 

delavcev je neposredno voljena oblika delavskih predstavnikov, preko katere delavci 
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uresničujejo svoje sodelovanje pri upravljanju podjetja in spada, tako kot sindikat, med 

prostovoljne oblike združevanja oziroma sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetja. 

Sindikat in svet delavcev se morata pri tem po najboljših močeh potruditi, da uskladita 

medsebojne interese, da dosežeta zase in za nadaljnje poslovanje podjetja najboljše odločitve 

(Frčko 2009).  

Delovanje sveta delavcev po Vodovniku (2002) v ničemer ne ogroža sindikalnega delovanja, 

saj pravna ureditev izključuje pristojnosti sveta delavcev v zadevah, ki jih sindikat uspešno 

uredi v kolektivnih pogodbah z delodajalci, če te veljajo za vse delavce. To je sicer poglavitna 

naloga sindikata, vendar se lahko skupaj s svetom delavcem, kot sopogajalcem, učinkoviteje 

pogaja z delodajalcem. Področje delovanja sveta delavcev so soupravljalska razmerja pri 

skupnem upravljanju poslovnih procesov podjetja in v omejenem obsegu tudi področje 

delovnih razmerij, ki je sicer v pristojnosti sindikata. Pristojnosti, ki se prekrivajo s 

sindikatom, so splošni akt o sistemizaciji in disciplinski odgovornosti, kolektivni odpusti 

zaposlenih, merila za ocenjevanje delovne uspešnosti, kriteriji za nagrajevanje inovacijske 

dejavnosti in napredovanja zaposlenih, sprememba delodajalca (Rebič 2010) ter tudi področje 

varnosti in zdravja pri delu, kamor spada preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu.  

Delovanje sindikata in sveta delavcev bo uspešno le s sodelovanjem in ne misleč, da sta 

konkurenta drug drugemu. Med sabo se dopolnjujeta, zato je za uspešno opravljanje temeljne 

naloge obeh kolektivnih delavskih predstavništev nujno sodelovanje, kar pa velja tudi za 

področje preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu (Bezovnik 2013, 60).  

5.2 Vloga sindikata pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu 

Sindikati so nastali kot posledica konflikta med interesi kapitala in dela. Vloga sindikata je v 

nekakšnem izkrivljanju prostega trga – trga dela, vendar pa dejavnost sindikatov ne moremo 

povezovati le z vplivanjem na plačilo za delo. Sindikati so večino pravic, za katere so se borili 

v preteklosti, že dosegli, kar je verjetno razlog za upadanje članstva. Prav tako na upadanje 

članstva vpliva tudi pomanjkanje kolektivnega duha, značilnega za preteklo obdobje. Vse to 

pa je razlog za ponovno redefiniranje vloge sindikatov in njihovega delovanja v sodobni 

družbi (Hirši 2010), saj morajo slediti novim, spreminjajočim se izzivom in problematiki 

zaposlenih na delovnem mestu v hitro spreminjajočem se okolju. Eno izmed teh področij je 

prav gotovo preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu. Sodelovanje z delodajalcem na 

področju trpinčenja na delovnem mestu ter aktivno osveščanje javnosti prav gotovo 

pripomore k postopni odpravi te problematike. Sindikati imajo prav tako tudi možnosti 

različnih pritiskov na delodajalce, s katerimi lahko pripomorejo k temu, da se področje 

trpinčenja na delovnem mestu v organizaciji primerno uredi.  

Hirši (2010, 16–17) pravi, da so sindikati ena izmed najbolj vplivnih institucij v Sloveniji, saj 

vplivajo na zakonodajo in sisteme, ki se dotikajo slehernega izmed nas. Vplivajo na zakonske 
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pogoje na trgu dela, na pogoje upokojevanja in z njim povezane pravice, pogoje in obseg 

zdravstvene oskrbe, pogoje za uveljavljenje in obseg socialnih pravic, davčno politiko, 

stanovanjsko politiko idr. Obseg pristojnosti in pravic, ki iz njih izhajajo, je izjemno velik, 

zato Hirši (2010) zastavlja vprašanje, ali ni morda prevelik, glede na to, da gre le za interesne 

skupine, ki niso demokratično izvoljene od državljanov.  

5.2.1 Pravne podlage za delovanje sindikata na splošno ter v povezavi s trpinčenjem 

Delovanje sindikatov je umeščeno že v samo Ustavo RS (Uradni list RS, št 33/1991, 42/1997, 

66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006), nato pa podrobneje urejeno predvsem v ZRSin, ZDR-1. 

Delovanje sindikatov seveda urejajo tudi mednarodni dokumenti, ki jih v tej nalogi ne bomo 

podrobneje obravnavali. 10 

Ustava Republike Slovenije 

Po določilih 76. člena Ustave RS je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje v 

sindikate svobodno. Nihče ne sme izvajati posrednih ali neposrednih pritiskov na delavce 

glede včlanjevanja v sindikate in jim postavljati članstvo kot pogoj za pridobitev pravic 

(Rebič 2010). Ustava v 77. členu ureja tudi pravico do stavke, ki pa ni samo sindikalna 

pravica, saj pripada neposredno vsem delavcem. Delavci imajo pravico do stavke, ko 

nasprotujejo delovnim pogojem. Za uveljavljanje posamičnih pravic pa obstaja sodna pot 

(Grbec Reberšek 2006). 

Zakon o reprezentativnosti sindikatov 

Sindikati imajo v vsaki družbi vpliv, ki ustreza njihovi moči. Čim močnejši so, tem večji je 

njihov vpliv v družbi (Rebič 2010). V Sloveniji pridobitev lastnosti in reprezentativnost 

sindikatov ureja ZRSin. 6. člen tako določa, da so reprezentativni sindikati tisti, ki so 

demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v sindikate, njegovo delovanje in 

uresničevanje članskih pravic in obveznosti, delujejo neprekinjeno najmanj zadnjih šest 

mesecev, so neodvisni od državnih organov in delodajalcev, se financirajo pretežno iz 

članarine in drugih lastnih virov ter imajo določeno število članov. Reprezentativni sindikati 

sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo in sodelujejo v organih, ki odločajo o 

vprašanjih ekonomske in socialne varnosti delavcev ter predlagajo kandidate delavcev, ki 

sodelujejo pri upravljanju. 8. člen zakona določa, da se kot reprezentativne določijo zveze ali 

konfederacije sindikatov za območje države, v katere se povezujejo sindikati iz različnih 

                                                 
10 Na področju sindikatov veljata dve konvenciji, in sicer konvencija MOD, št. 87, ki govori o 

sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic iz leta 1948 (Uradni list FLRJ, št. 8/58), in 

konvencija MOD, št. 98, ki govori o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega 

dogovarjanja iz leta 1949 (Uradni list FLRJ, št. 11/58) (Rebič 2010).  
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panog, dejavnosti ali poklicev, in v katere je včlanjenih najmanj 10 % delavcev iz posamezne 

panoge, dejavnosti ali poklica. Ne glede na določbe 8. člena je v panogi, dejavnosti, poklicu, 

občini oziroma širši lokalni skupnosti reprezentativen tudi tisti sindikat, ki ni včlanjen v zvezo 

ali konfederacijo, če izpolnjuje pogoje iz 6. člena zakona in če je vanj vključenih najmanj 

15 % delavcev posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine oziroma širše lokalne 

skupnosti.  

Zakon o delovnih razmerjih 

Upoštevajoč načela dvotirnosti v delovanju sindikatov in neposredno voljenih delavskih 

predstavništev, uveljavljenih z ZSDU-jem, je ZDR-1 uredil le vlogo in varstvo sindikalnih 

predstavnikov. Pri urejanju posameznih delovnopravnih vprašanj in posameznih postopkov 

odločanja o individualnih in kolektivnih pravicah delavcev pri delodajalcu so po določbah 

ZDR-ja to le sindikati. Pristojnosti sindikatov, ki izhajajo iz določb ZDR-ja, je mogoče 

razvrstiti v tri skupine (Senčur Peček 2004, 50): 

 urejanje pravic delavcev s kolektivnimi pogodbami, 

 sodelovanje sindikata pri odločanju o kolektivnih pravicah delavcev in 

 sodelovanje sindikata pri odločanju o individualnih pravicah delavcev. 

ZDR-1 ureja glavnino te materije v okviru VI. poglavja z naslovom »Delovanje in varstvo 

sindikalnih zaupnikov« (Kresal Šoltes 2005): 

 207. člen: obveznost delodajalca do sindikata, 

 208. člen položaj sindikalnih zaupnikov, 

 209. člen: varstvo sindikalnih zaupnikov v primerih prenosa, 

 210. člen: varstvo sindikalnega zaupnika, 

 tretji odstavek 210. člena: obveznosti delodajalca glede obračunavanja plačevanja 

sindikalne članarine. 

Predstavniki sindikata lahko velikokrat pomagajo žrtvam trpinčenja na delovnem mestu, jih 

usmerijo ali celo zastopajo v nadaljnjih postopkih zoper delodajalca oziroma osebe, ki je 

izvajala trpinčenje na delovnem mestu. Zato ZDR-1 v 207. členu določa, da mora delodajalec 

sindikatu zagotoviti pogoje za opravljanje sindikalnih dejavnosti skladno s predpisi, s katerimi 

se varujejo pravice in interesi delavcev (Oplotnik 2010). 

Poleg določb že prej omenjenega VI. poglavja je potrebno upoštevati še druge določbe, ki 

upoštevajo položaj in pravice sindikatov v postopkih pri delodajalcu (Kresal Šoltes 2005): 

 6. člen: prepoved diskriminacije zaradi članstva v sindikatu, 

 8. člen: posredovanje splošnih aktov delodajalca pred njihovim sprejetjem, 

 peti odstavek 8. člena: za sindikat pri delodajalcu v postopkih po tem zakonu se šteje 

reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika po 208. členu, 

 drugi in tretji odstavek 26. člena in 27. člen: prepoved zahtevati od kandidata podatke o 
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članstvu v sindikatu kot podatka, ki ni v neposredni zvezi z delovnim razmerjem, v fazi 

sklepanja pogodbe o zaposlitvi ali pogojevanje sklenitve pogodbe o zaposlitvi s 

pridobitvijo takega podatka, ter pravica kandidata, da ni dolžan odgovarjati na vprašanja 

v zvezi z njegovo sindikalno delavnostjo, kot na vprašanja v zvezi z njegovo sindikalno 

dejavnostjo, kot vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem, 

 74. člen: obveščanje in posvetovanje s sindikati pri delodajalcu pri spremembi 

delodajalca, 

 84. člen: vloga sindikata v postopku redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi na 

zahtevo delavca, z možnostjo pisno obrazloženega nasprotovanja sindikata taki odpovedi, 

 85. člen: nasprotovanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani sindikata, 

 89. člen: članstvo v sindikatu se šteje kot neutemeljen razlog za redno odpoved pogodbe 

o zaposlitvi, 

 97. in 98. člen: obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikati pri delodajalcu v 

primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, 

 103. člen: obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikati pri delodajalcu v primeru 

odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev v stečajnem postopku ali 

postopku likvidacije, ki jo izvede sodišče v skladu s 97. členom, 

 106. člen: obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikati pri delodajalcu v primeru 

odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev v primeru potrjene prisilne 

poravnave v skladu s 97. členom, 

 113. člen: posebno pravno varstvo pred odpovedjo za imenovane ali voljene sindikate, 

 147. člen: dolžnost delodajalca, da obvesti sindikate pri delodajalcu o letnem razporedu 

delovnega časa pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta, 

 152. člen: posvetovanje s sindikati pri delodajalcu glede nočnega dela, 

 153. člen: različne ravni sodelovanja reprezentativnega sindikata v dejavnosti oziroma 

sindikatov pri delodajalcu v zvezi z uredbo nočnega dela žensk v industriji in 

gradbeništvu, 

 179. in 180. člen: vloga sindikata v disciplinskem postopku na zahtevo delavca in 

vročitev sklepa o disciplinski odgovornosti sindikatu, 

 229. in 230. člen: kazenske določbe v zvezi z neupoštevanjem z zakonom določenih 

obveznosti delodajalca do sindikata. 

Iz navedenega je razvidno, da zakon podaja sindikatu vrsto upravičenj, vendar pa je treba, kot 

opozarja Kresal Šoltes (2005) ta upravičenja oziroma pravice upoštevati in povezati z drugimi 

predpisi, predvsem s področja varnosti in zdravja pri delu ter s področja delovnega prava po 

posameznih dejavnostih, ter avtonomne norme veljavnih kolektivnih pogodb. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

Direktiva EU, št. 89/391/EGS na področju varnosti in zdravja pri delu zahteva od 
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predstavnikov zaposlenih, da igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju sodelovanja zaposlenih in 

posvetovanja z njimi glede vprašanj varnosti in zdravja pri delu. Najpomembnejša novost za 

delavske predstavnike v okviru te zahteve je po novem ZVZD-1 podana v okviru pravne 

podlage za njihovo samoiniciativno predlaganje ukrepov za odpravo in zmanjševanje tveganj 

za varnost in zdravje pri delu. Po prejšnjem ZVZD-ju so namreč delavski predstavniki od 

delodajalca lahko zahtevali le, da sprejme tovrstne ukrepe, torej jih je opredelil delodajalec 

sam. ZVZD-1 v 48. členu določa, da lahko svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in 

zdravje pri delu od delodajalca zahteva sprejetje ustreznih ukrepov ter pripravi predloge za 

odpravo in zmanjševanje tveganj za varnost in zdravje pri delu. Delodajalec mora seznaniti 

svet delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu ter sindikate pri 

delodajalcu z ugotovitvami, predlogi in ukrepi nadzornih organov. Zagotavljati mora tudi 

ustrezne oblike usposabljanja za izvajanje nalog za člane svetov delavcev oziroma delavskega 

zaupnika za varnost in zdravje pri delu. 45. člen ZVZD-1 pa delodajalcu nalaga, da mora 

omogočiti delavcem, da sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje 

varnega in zdravega dela. Delavski predstavniki morajo torej razpolagati z ustreznimi orodji 

in znanji, ki jim bodo omogočali, da bodo lahko prispevali k ustreznemu sistemu varnosti in 

zdravja v družbi.  

Na podlagi pobud delavskih predstavnikov oziroma zaposlenih in na podlagi redno izvedenih 

analiz v podjetjih se ukrepi za obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri delu nenehno 

izboljšujejo in spreminjajo. Delavski predstavniki morajo redno spremljati in preverjati 

ustreznost sistema varnosti in zdravja pri delu, da zagotovijo, da so vsa ključna tveganja 

obvladovana v največji možni meri. Ukrepe pa morajo prilagajati zunanjim dejavnikom, 

spremembam tveganj, spremembam prednostnih nalog, tehnološkemu razvoju itd. (Lozar in 

Bratec 2011). K ukrepom za obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri delu pa spada tudi 

preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu. Sindikati lahko ukrepe na tem področju 

zahtevajo neposredno z različnimi pritiski na delodajalca ali pa posredno preko sveta delavcev 

ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu. 

5.2.2 Dobre prakse sindikata pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu  

K preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu lahko sindikati aktivno pristopijo predvsem z 

raznimi predlogi ukrepov, ki smo jih že omenili. Zagotovo lahko sodelovanje med 

delodajalcem in svetom delavcev v smislu skupnega in konstruktivnega iskanja rešitev za 

preprečevanje in odpravljanje posledic mobinga označimo kot dobro prakso. Primer dobre 

prakse se nam zdi tudi prizadevanje sindikatov za uveljavitev alternativnega reševanja sporov, 

ki lahko pride v določenih primerih v poštev tudi kadar gre za trpinčenje na delovnem mestu, 

ter sodelovanje sindikalnih zaupnikov v vseh fazah postopka v primeru zaznanega mobinga. 

V kolikor med žrtvijo trpinčenja na delovnem mestu in povzročiteljem že pride do spora in ga 

udeleženca sama ne moreta rešiti, je priporočljiva oblika reševanja konfliktov na delovnem 
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mestu mediacija. Sindikat v podjetju lahko promovira mediacijo kot eno izmed mirnih 

načinov reševanja sporov trpinčenja na delovnem mestu. Mediacija je ena od oblik 

alternativnega reševanja sporov na delovnem mestu in pomeni postopek, v katerem stranke 

prostovoljno in s pomočjo tretje nevtralne osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev 

spora, ne glede na to ali se za ta postopek uporablja izraz mediacija, konciliacija, pomirjenje, 

posredovanje v sporu ali kak drug izraz. Cilj mediacije je, da stranki v sporu (medianta) 

celovito rešita sporno razmerje ter da v čim večji meri zadovoljita svoje in tudi interese 

nasprotne strani. Vsak od mediantov ima enakovredno možnost predstaviti svojo plat zgodbe 

ter prisluhniti drugemu mediantu. Mediator pomaga najti skupne točke njunega spornega 

razmerja, zbliža njune resnične interese ter tako poskuša najti skupne rešitve, ki bodo ustrezne 

za obe strani. Mediacija težave reši hitro, brez zavlačevanja in nepotrebnih stroškov ter 

zagotavlja trajno rešitev težav. Pri rešitvi spora z mediacijo je vsaka od strank zmagovalka 

(ZSSS 2009). Menimo, da je mediacija učinkovito orodje pri reševanju sporov v zvezi s 

trpinčenjem na delovnem mestu.  

Naloga sindikata je torej ključna pri promoviranju mediacije kot mirnega načina reševanja 

sporov na delovnem mestu, spodbujanje delodajalcev, za vključitev mediacije v akte podjetja 

ter zagotavljanje primerno usposobljenih notranjih in zunanjih mediatorjev, ki bodo na 

razpolago udeleženim v primeru trpinčenja na delovnem mestu ali drugih sporov (ZSSS 

2009). 

Pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu je pomemben tudi sindikalni zaupnik. Zajc 

(2014) navaja, da izkušnje kažejo, da ljudje za sindikalne zaupnike praviloma izberejo osebe z 

razvitim občutkom za pravičnost in visokimi komunikacijskimi spretnostmi. Zaposleni se z 

zaupanjem obračajo na njih in sprejemajo njihovo neformalno posredovanje pri razreševanju 

sporov s sodelavci. Dobro prakso lahko vidimo na primeru Velike Britanije, kjer sindikat 

TSSA določa za sindikalne zaupnike za enake možnosti predstavnike ranljivih skupin 

delavcev (ženske, migrante, invalide, elitne manjšine idr.), da bi opogumili prav te delavce, da 

jim zaupajo svojo stisko.  

Zajc (2014, 45) poudarja, da so informacije, ki jih delavski zaupniki dobijo od zaposlenih 

dragocen pripomoček delodajalcu za usklajevanje ukrepov na področju trpinčenja na 

delovnem mestu. Delodajalec dobi vpogled v to, kaj se dejansko dogaja v podjetju, zaposleni 

pa so v varnem okolju, v katerem ni sankcij za tiste, ki izpostavijo težavo. 

5.3 Vloga sveta delavcev pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu 

Svet delavcev je temeljna oblika kolektivne participacije, preko katerega zaposleni v podjetjih 

uresničujejo svojo pravico do sodelovanja pri upravljanju. Zaposleni imajo skladno z ZSDU-

jem pravico izvoliti svet delavcev kot poglavitni organ sodelovanja zaposlenih pri 

upravljanju. Delavci so prek sveta delavcev neposredno obveščeni in lahko neposredno dajejo 
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predloge ali mnenja, soodločajo o vprašanjih itd. Svet delavcev se lahko oblikuje v 

organizaciji, kjer je najmanj 20 zaposlenih z aktivno volilno pravico. Kjer je v organizaciji 

manj kot 20 zaposlenih, pa ti pri upravljanju sodelujejo z delavskim zaupnikom. Svet 

delavcev ima pravico, da s svojim poslovnikom določi sestavo in način kandidiranja in 

izvolitve članov sveta delavcev. ZSDU v 87. členu določa pristojnosti sveta delavcev, med 

katerimi so skrb za to, da se izvajajo zakoni in drugi predpisi, sprejete kolektivne pogodbe ter 

dogovori doseženi med delodajalcem in svetom delavcev. Prav tako svet delavcev predlaga 

ukrepe, ki so v korist delavcem ter sprejema predloge in pobude delavcev. Svet delavcev se 

torej v imenu zaposlenih vključuje v vse vidike poslovnega odločanja v podjetju. Da je vloga 

sveta delavcev učinkovita, je potrebno tudi njegovo samoiniciativno oziroma proaktivno 

delovanje, kar pomeni, da sam zaznava težave v podjetju ter jih posreduje upravi s svojimi 

predlogi, pobudami ter ustreznimi rešitvami (Ucman 2012).  

Člani sveta delavcev in delavski direktorji, kjer so izvoljeni, imajo nalogo, da zaznajo 

konflikte v timu, jih prepoznajo, sodelavce na njih opozorijo ter se primerno odzovejo 

(Mlinarič 2006a). Pri obvladovanju vseh vrst tveganj, še posebej psihosocialnih, ima lahko 

svet delavcev ključno vlogo. Mag. Rajko Bakovnik, direktor Centra za participativni 

menedžment, meni, da je glavna naloga sveta delavcev ta, da v organizaciji vpliva na 

spreminjanje kulture in razmer, da s pravilnikom o preprečevanju mobinga v podjetju doseže 

sprejetje ničelne tolerance do mobinga. Na tak način vzpostavi razmere, v katerih bo podjetje 

preprečevalo in reševalo morebitne primere trpinčenja na delovnem mestu (Zirnstein 2014). 

5.3.1 Pravne podlage za delovanje sveta delavcev na splošno in v povezavi s trpinčenjem 

Podobno kot je delovanje sindikatov umeščeno v Ustavo RS, to velja tudi za sodelovanje 

delavcev pri upravljanju, ki je nato podrobneje opredeljeno v ZSDU. 

Ustava Republike Slovenije 

Za svet delavcev v organizaciji je pomemben 75. člen Ustave RS, ki določa, da delavci 

sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, ki 

jih določa zakon.  

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 

ZSDU je uvedel neposredna delavska predstavništva. Poznamo tri oblike neposredno voljenih 

delavskih predstavništev: 

 svet delavcev, 

 predstavnike delavcev v nadzornem svetu in 
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 delavskega direktorja. 

ZSDU v 92. členu določa skupno posvetovanje in prizadevanje za uskladitev stališč med 

svetom delavcev in delodajalcem glede statusnih in kadrovskih vprašanj ter glede vprašanj 

varnosti in zdravja pri delu. V to področje pa spada tudi preprečevanje trpinčenja na delovnem 

mestu. Svet delavcev zastopa vse delavce, pristojnosti, ki jih ima po ZSDU pa so še (Rebič 

2010): 

 pravica do obveščanja o gospodarskem položaju družbe, razvojnih ciljih družbe, stanju 

proizvodnje in prodaje, položaju panoge, spremembi dejavnosti, spremembi v 

organizaciji proizvodnje ali spremembi tehnologije, 

 pravica do skupnega posvetovanja o statusnih spremembah in kadrovskih spremembah in 

kadrovskih vprašanjih družbe, 

 pravica do soodločanja in dajanja predhodnega soglasja v zvezi z organizacijo in 

izvajanjem ukrepov varnosti in zdravja pri delu, do osnove za odločanje o izrabi letnega 

dopusta, do meril za ocenjevanje delovne uspešnosti, do kriterijev za nagrajevanje za 

inovacijsko dejavnost, do kriterijev za napredovanje delavcev in do razpolaganja s 

stanovanjskim skladom, 

 zadržanje odločitve delodajalca na področju opustitve predhodnega obveščanja o 

statusnih spremembah, prodaji ali zaprtju družbe, v primeru nespoštovanja rokov za 

skupno posvetovanje, ali če delodajalec ne zahteva skupnega posvetovanja o statusnih in 

kadrovskih vprašanjih, določenih z ZSDU-jem. 

Svet delavcev lahko na področju trpinčenja glede na navedeno po ZSDU-ju daje predhodna 

soglasja in soodloča v zvezi z organizacijo in izvajanjem ukrepov preprečevanja trpinčenja na 

delovnem mestu, prav tako pa lahko zavaruje žrtev v primeru neupravičene odpovedi 

delovnega razmerja in tako prepreči delodajalcu, da bi se zaposlenega rešil na račun 

kadrovskih sprememb. 

Zakon o delovnih razmerjih 

V 10. členu ZDR-1 je navedeno, da mora delodajalec v primerih, ko v podjetju ni 

organiziranega sindikata, pred sprejemom splošnega akta, s katerimi delodajalec določa 

organizacijo dela ali določa dolžnosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja 

pogodbenih in drugih obveznosti, pridobiti mnenje sveta delavcev oziroma delavskega 

zaupnika. Svet delavcev oziroma delavski zaupnik mora podati mnenje v roku osmih dni, 

delodajalec pa mora pred sprejemom splošnega akta posredovano mnenje obravnavati in se do 

njega opredeliti. 

Nadalje je v 86. členu navedeno, da v kolikor delavec, ki ni član sindikata, tako zahteva, mora 

delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti svet 

delavcev oziroma delavskega zaupnika. Svet delavcev oziroma delavski zaupnik mora podati 
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svoje mnenje v roku šestih dni, drugače se šteje da odpovedi ne nasprotuje. Svet delavcev ali 

sindikat lahko pisno poda negativno mnenje, če meni, da za odpoved ni utemeljenih razlogov, 

ali da postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom.  

Ne glede na negativno mnenje sindikata ali sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika 

lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi. Mnenje sveta delavcev ni obvezujoče 

za delodajalca in ne zadrži učinkovanja odpovedi (Gostiša 2013). Tu je bila svetu delavcev 

odvzeta pomembna pristojnost, saj v primeru odpovedi pogodbe, tudi zaradi trpinčenja na 

delovnem mestu, ne more več zavarovati delavca, v kolikor bi se delodajalec odločil za tak 

način rešitve konflikta ali primera mobinga na delovnem mestu  

74. člen ZDR-1 določa, da lahko v disciplinskem postopku po pooblastilu delavca sodeluje 

sindikat, če delavec ni član sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

ZVZD-1 je glede na ZSDU specialni zakon in vsebuje posebna določila glede soupravljanja 

delavcev pri obravnavi tistih vprašanj, ki zadevajo varnost in zdravje pri delu, kamor spada 

tudi področje preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. Glede na stari ZVZD so se v 

novem ZVZD-1 določbe zakona nekoliko spremenile (Lozar 2011). 

ZVZD-1 daje svetu delavcev pomembno vlogo pri urejanju področja varnosti in zdravja pri 

delu. V 13. členu je tako navedeno, da se morajo delodajalci z delavci oziroma njihovimi 

predstavniki medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati o vprašanjih varnosti in 

zdravja pri delu v skladu s tem zakonom in predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju. V 

46. členu je navedeno, da se mora delodajalec z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati 

o oceni tveganja, pa tudi o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o 

izbiri strokovnega delavca, izvajalca medicine dela, delavcev za prvo pomoč, in delavcev 

oziroma pooblaščenih oseb po posebnih predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo, ter 

o obveščanju delavcev in organizaciji usposabljanja. Delavci pravice na področju varnosti in 

zdravja pri delu uresničujejo neposredno, preko svojih predstavnikov v svetu delavcev ali z 

delavskim predstavnikom za varnost in zdravje pri delu. V 3. členu ZVZD-1 je delavski 

zaupnik za varnost in zdravje pri delu opredeljen kot predstavnik delavcev, ki ima položaj in 

vlogo sveta delavcev. V 45. členu ZVZD-1 pa je navedeno, da mora delodajalec delavcem 

omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje varnega in 

zdravega dela, v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi. To pravico delavci uresničujejo 

neposredno, s svojimi predstavniki v svetu delavcev, v skladu s predpisi, ki urejajo 

sodelovanje delavcev pri upravljanju ali z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri 

delu. Za izvolitev delavskega zaupnika se uporabljajo predpisi, ki urejajo sodelovanje 

delavcev pri upravljanju. Lozar (2011) navaja, da delavski zaupnik torej ni neka posebna 

funkcija, ampak je izenačena s svetom delavcev, kar je v skladu z določbami ZSDU-ja, po 
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katerih se delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu tudi izvoli.  

Po novem ZVZD-1 lahko svet delavcev oziroma delavski zaupnik za varnost in zdravje pri 

delu od delodajalca zahteva sprejetje ustreznih ukrepov ter pripravi predloge za odpravo in 

zmanjšanje tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po starem ZVZD je imel svet delavcev od 

delodajalca pravico le zahtevati pripravo takšnih predlogov, sedaj pa ima svet delavcev 

pravico tudi sam pripraviti predloge za zmanjševanje tveganj varnosti in zdravja pri delu, 

kamor sodi tudi preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu. Odslej ne gre več za to, da bi 

bil delodajalec dolžan delavske predstavnike obveščati o stanju in ukrepih s področja varnosti 

in zdravja pri delu ter se z njimi posvetovati, ampak se po novem pričakuje, da bo igral 

bistveno bolj proaktivno vlogo, kar pomeni, da bo moral postati tudi aktiven sooblikovalec 

politike in ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu (Lozar in Bratec 2011). Delavci ali 

njihovi predstavniki za varnost in zdravje pri delu lahko zahtevajo nadzor pristojne inšpekcije, 

kadar menijo, da delodajalec ni zagotovil ustreznih varnostnih ukrepov. Pravico imajo tudi 

prisostvovati inšpekcijskemu nadzoru ter izraziti svoja opažanja. V 5. točki 48. člena pa 

zakonodajalec nalaga delodajalcu, da mora za izvajanje nalog članov svetov delavcev oziroma 

delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu zagotavljati ustrezne oblike usposabljanja. 

Preprečevanje mobinga je potrebno vključiti tudi v postopek ocenjevanje tveganja, način 

izdelave izjave varnosti z oceno tveganja in revizijo ocene tveganja, ki jo ZVZD-1 ureja v 17. 

in 18. členu. K pisni oceni tveganja bo moral delodajalec priložiti zapisnik o posvetovanju z 

delavci oziroma njihovimi predstavniki. Delodajalec mora izjavo o varnosti z oceno tveganja 

objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, 

ko jo spremeni in dopolni, prav tako pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na 

delovnem mestu ob začetku dela. Če delavec to zahteva, mu mora delodajalec omogočiti 

vpogled v veljavno izjavo o varnosti (Lozar 2011). Delodajalec bo v oceni tveganja moral 

opredeliti tista delovna mesta, kjer obstaja večja možnost za nasilje od tretjih oseb. Prav tako 

mora načrtovati postopke v primeru nasilja na delovnem mestu ter seznaniti z njimi delavce, 

ki na takih delovnih mestih delajo. Delodajalec mora v primerih nasilja, trpinčenja, 

nadlegovanja in psihosocialnih tveganj na delovnih mestih (mobing) sprejeti ukrepe za 

preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov mobinga, ki lahko ogrozijo zdravje 

delavcev. Določba o mobingu je vključena v ZVZD-1, zato bodo inšpektorji za delo lahko 

nadzorovali, kako te določbe delodajalci izvajajo in v primeru kršitev ukrepali z izdajo 

ureditvenih odločb (Združenje svetov delavcev Slovenije, 2014).  

28 in 29. člen ZVZD-1 nalaga delodajalcu, da mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z 

zagotavljanjem varnosti pri delu med svojimi delavci določiti enega ali več strokovnih 

sodelavcev. Če sam nima primernega kadra, strokovne naloge poveri zunanjim strokovnim 

službam. Strokovni delavec bo usklajeval ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj, ki 

jih bo delodajalec določil v oceni tveganja skladno z zahtevo po preprečevanju, odpravljanju 

in obvladovanju mobinga. Za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu je ta naloga 
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dobrodošla, saj je potrebno temu področju nameniti posebno pozornost (Lozar 2011). 

5.3.2 Dobre prakse sveta delavcev pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu 

Preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu je ena izmed pomembnejših nalog proaktivnega 

delovanja sveta delavcev. Gostiša (2010a) je sicer mnenja, da naloga sveta delavcev ni 

neposredno reševanje konkretnih posamičnih primerov mobinga, temveč prizadevanje za 

vzpostavitev učinkovitega sistema antimobinga v organizaciji ter sprejetje potrebnih pravnih 

podlag in okvirov ter oblikovanje ustreznih institucij, primernih za ukrepanje na tem 

področju. Lahko pa svet delavcev posreduje tudi v konkretnih primerih mobinga, vendar mora 

spor dobro spoznati in raziskati primer tako pri žrtvi kot pri domnevnemu storilcu. Z 

vpletenimi se je potrebno pogovoriti, pri tem pa ohraniti nevtralno pozicijo. Posrednik mora 

dati čutiti vpletenim, da razume njihov položaj. V kolikor se iz spora začne razvijati mobing, 

lahko svet delavcev ukrepa na različne načine (Tkalec 2006). Ti so predstavljeni v 

nadaljevanju. 

Posredovalni pogovori 

Eden izmed načinov, kako lahko svet delavcev posreduje v primeru trpinčenja na delovnem 

mestu ali drugega spora je, da se ponudi za posrednika. Cilj je vzpodbuditi odkrit pogovor o 

vzrokih konflikta ter razreševanje konflikta v prihodnje. Če je storilec nadrejena oseba, lahko 

svet delavcev ponudi žrtvi sodelovanje pri pogovoru, vendar mora svet delavcev ohraniti 

nevtralno pozicijo (Tkalec 2006). 

V kolikor si vpleteni ne želijo posredovanja sveta delavcev ali pa to ni učinkovito, je najbolje 

vključiti zunanjega posrednika, za katerega je potrebno dobiti dovoljenje delodajalca. Če 

posredovanje ni uspelo, se lahko žrtev odloči, da bo uveljavljala pravno zaščito, svet delavcev 

pa ji pri tem lahko nudi oporo in jo opozarja na značilnosti procesa mobinga. Svet delavcev 

lahko predlaga tudi izključitev ali premostitev izvajalca mobinga, v kolikor ta nadaljuje z 

izvajanjem mobinga. K ugodni rešitvi za žrtev pa ponavadi pomaga že izrek disciplinskega 

ukrepa na ravni podjetja. Koristno je, če se lahko pri tem sklicuje na kršenje dogovora o 

antimobingu podjetja (Tkalec 2006). 

Organizacijski dogovor proti mobingu na ravni podjetja 

Organizacijski dogovor imenujemo tudi psihološka pogodba, saj gre za poseben sporazum 

med delodajalci in delojemalci oziroma predstavniki delavcev in sindikati, da bodo vsi storili 

vse, da do mobinga ne bo prihajalo. V pogodbi so predvidene tudi sankcije. Nujen predpogoj 

za smiselnost takšnega sporazuma, ki določa, da na ravni organizacije mobinga ne toleriramo, 

je seznanjenost vseh zaposlenih s procesom mobinga ter njegovimi škodljivimi posledicami 
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(Tkalec 2006). Skupno delovanje delodajalcev in delojemalcev oziroma delavskih 

predstavnikov ima številne sinergijske učinke, saj je koristno tako za delodajalca, ki bo s 

pomočjo sodelovanja in predlogov delavskih predstavnikov lahko oblikoval učinkovit sistem 

antimobinga v podjetju, kot za delavce, ki bodo s svojo proaktivnostjo preko delavskih 

predstavnikov lahko uveljavili svoje predloge in ukrepe na tem področju. Organizacijski 

dogovor proti mobingu na ravni podjetja s pravnega vidika ni splošni akt podjetja, kot to velja 

za Pravilnik o preprečevanju mobinga, pač pa zavezuje le udeležence dogovora, zato v njem 

ni mogoče urediti postopka za obravnavo posamičnih primerov mobinga in ukrepanje zoper 

storilce (Zirnstein 2013).  

Delodajalec in predstavniki delavcev se že v uvodnem delu dogovora zavezujeta, da bosta 

spodbujala sodelovalno podjetniško kulturo, ki bo temeljila na medsebojnem zaupanju, 

spoštovanju in varstvu osebnega dostojanstva zaposlenih ter posledično povečevala kakovost 

delovnega življenja in gospodarske uspešnosti (Bakovnik 2014).  

Z dogovorom o antimobingu se določijo tudi sestava in naloge skupnega odbora za 

antimobing. Skupni odbor za antimobing je osrednja institucija za področje mobinga v 

podjetju, katerega sestavljajo član oziroma pooblaščeni predstavnik poslovodstva, predstavnik 

kadrovske službe, predstavnik sveta delavcev in predstavnik sindikata. Pri delu odbora 

sodeluje tudi pooblaščenec za mobing, ki ga odbor imenuje izmed svojih članov ali drugih 

oseb v organizaciji ali izven nje (Gostiša 2010a). Vloga tega odbora je predvsem v 

načrtovanju politik antimobinga in spremljanje njihovega izvajanja, lahko pa ima tudi 

pristojnost obravnavanja posameznih primerov kršitev ter predlaganje ustreznih ukrepov in 

sankcij, ki jih na koncu udejanji delodajalec (Zirnstein 2013). 

Pooblaščenec za mobing je kvalificiran strokovnjak oziroma druga ustrezno usposobljena 

oseba, na katero se obrnejo zaposleni v primeru mobinga. Pooblaščen je za sprejemanje prijav 

in izvedbo postopka v primeru mobinga. V zvezi s posameznim primerom pripravi poročilo s 

predlogi ukrepov in ga predloži odboru za antimobing, ta pa v zvezi s tem sprejme zavezujoče 

sklepe, katere je delodajalec načeloma dolžan izvršiti, razen predlaganih sankcij zoper 

storilca, če meni, da te iz utemeljenih razlogov niso ustrezne (Gostiša 2010a).  

Pravilnik o varstvu delavcev pred trpinčenjem na delovnem mestu 

Pravilnik o varstvu delavcev je splošni akt delodajalca, ki pravno zavezujoče ureja postopek 

za preprečevanje, odkrivanje, sankcioniranje in odpravljanje posledic mobinga (Zirnstein 

2013). Delodajalca zavezuje, da spolnega in drugega ravnanja ne bo dopuščal, temveč bo 

spodbujal in razvijal partnersko sodelovanje z vsemi zaposlenimi, prav tako bo spodbujal 

reševanje konfliktov z dialogom. Namen pravilnika je ozaveščanje in razumevanje resnosti 

težav spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, pravočasno 

prepoznavanje tipičnih znakov in pojavov mobinga na delovnem mestu ter zagotavljanje 
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(delodajalcu in delavcu) dokumenta za prepoznavanje, preprečevanje in obvladovanje težav 

spolnih in drugih nadlegovanj ali trpinčenja na delovnem mestu (Obrtno podjetniška zbornica 

Slovenije 2013). 

Drugi ukrepi 

Združenje svetov delavcev Slovenije (2011) je mnenja, da je za proaktivno vključevanje sveta 

delavcev v zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu11 potrebno še nekaj drugih ukrepov: 

 oblikovati poseben odbor za varnost in zdravje pri delu in sprejeti poslovnik za njegovo 

delo, 

 zagotoviti ustrezno usposabljanje članov odbora in tudi drugih članov sveta delavcev, 

 predlagati ustanovitev v posebnem stalnem strokovnem timu ter zagotoviti obvezno 

sodelovanje članov sveta delavcev (izmed članov odbora), ki so v podjetju zadolženi za 

izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja ter načrtovanje in izvajanje drugih ukrepov s 

tega področja; v katerem sodelujejo še predstavnik poslovodstva, pooblaščeni delavec za 

varnost in zdravje pri delu v organizaciji, zdravnik medicine dela ter predstavnik 

sindikata, 

 Gostiša (2010a) dodaja še izdelavo ocene tveganja za pojav mobinga v organizaciji, 

 zagotoviti neposredno sodelovanje posameznih delavcev pri konkretni izdelavi ocene 

tveganja za njihovo delovno mesto, 

 potrebno je vzpostaviti sistem tekočega informiranja vseh zaposlenih o stanju varnosti in 

zdravja pri delu v organizaciji, 

 redno izvajati intervjuje, ankete, razgovore z delavci, s pomočjo katerih svet delavcev 

samoiniciativno in permanentno analizira stanje na področju varnosti in zdravja pri delu 

ter na tej podlagi ukrepa, bodisi z zahtevo delodajalcu za odpravo ugotovljenih 

pomanjkljivosti bodisi z zahtevo po inšpekcijskem nadzorstvu, 

 predlagati umestitev obravnavane problematike stresa na delovnem mestu v sklop 

varnosti in zdravja pri delu in sprejem posebnega programa ukrepov za zmanjševanje 

stresa pri delu. 

                                                 
11 Naloge in pristojnosti svetov delavcev na področju VZD-ja – varnosti in zdravja pri delu, ki so med 

drugim posebej in dokaj natančno opredeljene v ZVZD-ju ter v ZSDU-ju, v bistvu sodijo med njihove 

»tekoče«, ne med »načrtovane« naloge. V tem opomniku so zato navedene samo tiste priporočljive 

naloge, ki jih zakon posebej ne opredeljuje in torej pomenijo tudi »proaktivno« angažiranje sveta 

delavcev za njegovo še večjo učinkovitost na tem pomembnem področju uresničevanja interesov 

zaposlenih. 



 

47 

6 RAZISKAVA 

6.1 Metodologija 

V prvem delu te naloge, ki obsega poglavja 1 do 6, smo proučili in opisali teoretske in 

normativne podlage pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu, s poudarkom na vlogi 

delavskih predstavnikov na tem področju. Na osnovi pregleda, analize, kompilacije in 

komparacije domače zakonodaje ter domače in tuje znanstvene literature s področja delavskih 

predstavništev ter s področja varstva delavcev pred trpinčenjem na delovnem mestu smo 

postavili raziskovalna vprašanja, s katerimi smo konkretizirali raziskovalni problem. V 

empiričnem delu naloge želimo pridobiti vpogled v vlogo delavskih predstavnikov pri 

preprečevanju trpinčenja in v normativno ureditev tega področja v podjetjih. Raziskavo smo 

zasnovali kot kvalitativno, za zbiranje podatkov smo uporabili metodo skupinskega 

polstrukturiranega intervjuja, za katerega je značilna komunikacija med raziskovalcem in 

udeleženci v preučevani raziskovalni situaciji.   

Za polstrukturiran intervju smo se odločili zaradi globine raziskovanja obravnavane 

problematike, pušča pa tudi možnost postavljanja sprotnih vprašanj. Kadar želimo zbrati neke 

dodatne informacije in pridobiti dodatna spoznanja, se uporablja polstrukturiran intervju, pri 

katerem je stopnja obvladljivosti še zadostna. Pri polstrukturiranem intervjuju je v primerjavi 

z nestrukturiranem večina vprašanj vnaprej določenih, vendar je kljub temu pri vsakem 

vprašanju še prostor za podrobnejši odgovor (Wilkinson in Birmingham 2003, 45). Kvale 

(1996, 14, po Cerar 2008) podaja sedem stopenj, ki so bile osnova pri izvedbi intervjujev: 

1. Določanje tematike: Določimo jo v teoretičnem delu naloge in jo v empiričnem delu 

naloge samo še preverimo na osnovi globinskih intervjujev. 

2. Snovanje in načrtovanje: Potrebno je določiti velikost, obsežnost in kraj izvedbe 

intervjujev. Potrebno je bilo izbrati udeležence intervjuja, izbrali smo jih v podjetjih, kjer 

imajo različno urejeno področje trpinčenja na delovnem mestu. Intervjuvali smo 

predstavnika delodajalca, predstavnika sveta delavcev ter predstavnika sindikata. 

Opomnik, ki je zelo pomemben na tej stopnji, nam je predstavljal okvir za izvajanje 

intervjujev in tako zagotovil čim večjo enakost intervjujev.  

3. Izvajanje intervjujev predstavlja glavni del empiričnega dela magistrske naloge. 

Intervjuje smo v vseh primerih izvedli v pisarnah intervjuvancev, saj so jim predstavljale 

kraj, kjer so se počutili domače, prav tako smo jim s tem zmanjšali odsotnost na 

delovnem mestu. Pri izvedbi intervjujev nam je bil v veliko pomoč opomnik, ki smo si ga 

pripravili vnaprej. Po Pattonu (1987, 11, po Cerar 2008) opomnik vsebuje seznam 

vprašanj, na katere je potrebno dobiti odgovore skozi določen intervju. Prav tako pomaga 

raziskovalcu pridobiti enake informacije od vseh sodelujočih v raziskavi, služi pa tudi kot 

vodilo skozi intervju in zagotavlja, da so bistvene vsebine za raziskavo obdelane (Cerar 

2008). 

4. Transkripcija oziroma prepis: Predstavlja osnovo za nadaljnjo analizo. V večini primerov 
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smo intervjuje posneli in jih kasneje dobesedno prepisali. Pri prepisovanju smo pazili tudi 

na podrobnosti, ki so bile morda spregledane med izvedbo intervjujev. V primerih, kjer 

snemanja niso dovolili, smo med intervjuji zapisovali odgovore na vprašanja, jih prav 

tako kasneje prepisali ter morda dodali še kakšno podrobnost ali opombo, ki ju med 

izvajanjem intervjujev nismo uspeli zapisati. 

5. Analiza: Opomnik nam je pri analizi pomenil glavno izhodišče za obdelavo intervjujev in 

postavitev domnev. Odgovore intervjuvancev smo obdelali po tematskih sklopih 

začrtanih v opomniku. 

6. Verifikacija: Ugotovitve in rezultate smo morali preveriti pri nekaterih udeležencih 

intervjujev. Obdelavo intervjujev smo jim poslali po elektronski pošti. Namen te točke je 

določiti zanesljivost, veljavnost in splošno uporabnost metode. 

7. Poročanje: V zadnjem koraku gre za poročanje o ugotovitvah raziskave na razumljiv in 

primeren način, uporaben za ciljno skupino. Poročanje se je izvedlo v obliki teksta. Na 

koncu poglavja so v sumarni obliki predstavljene najpomembnejše ugotovitve in predlogi 

za ravnanje v praksi, ki smo jih dobili z analizo intervjujev. Ti sklepi so le delni, končni 

pa so predstavljeni v zadnjem poglavju magistrske naloge. 

6.2 Raziskovalni vzorec za izvedbo intervjujev in omejitve raziskave 

Raziskavo smo izvedli na vzorcu petih podjetij, eno podjetje iz javnega sektorja in štiri 

podjetja iz zasebnega sektorja. Po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni 

list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 100/07, 10/08, 68/08, 23/09, 42/09, 65/09, 

83/09, 33/11, 91/11, 100/11) spadajo vsa izbrana podjetja v kategorijo velikih podjetij12. 

Izbrali smo podjetja, ki imajo z internimi akti kvalitativno različno urejeno področje 

trpinčenja na delovnem mestu: dobro, srednje in neurejeno. Intervjuvali smo tri glavne 

deležnike (predstavnika delodajalca, predstavnika sveta delavcev in predstavnika sindikata), 

ki sodelujejo pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu v podjetjih. Za namenski vzorec 

vključenih udeležencev smo se odločili, ker lahko prav ti udeleženci o vsebini raziskave 

največ povedo. V vzorec raziskave znotraj podjetij je skupaj vključenih štirinajst 

intervjuvancev. V zasebnem sektorju je imela ena oseba dve funkciji, prav tako v javnem 

sektorju, in sicer je bila predstavnik sveta delavcev in sindikata hkrati. V javnem sektorju smo 

intervjuvali tudi pooblaščenca za mobing. Struktura vzorca je predstavljena v preglednici 1. 

                                                 
12  1. Mikro podjetje je podjetje, ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v 

poslovnem letu ne presega deset, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR in 

vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR.  

 2.  Majhno podjetje je tisto, ki ni mikro in izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev 

v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 EUR in 

vrednost aktive ne presega 3.650.000 EUR.  

 3.  Srednje veliko podjetje je tisto, ki ni mikro ali majhno in izpolnjuje dve od teh meril: povprečno 

število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 

29.200.000 EUR in vrednost aktive ne presega 14.600.000 EUR.  

 4.  Veliko podjetje je tisto, ki ni opredeljeno kot mikro, majhno ali srednje veliko podjetje. 
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Preglednica 1: Struktura vzorca intervjuvancev 

Podjetje Panoga Število 

zaposlenih 

Udeleženci 

(n = 14) 

Znak 

1 
Proizvodna  

(zasebni sektor) 
343 

Predsednik uprave DD1 

Predstavnik sindikata SIN1 

Delavski zaupnik SD1 

2 

Dejavnost hotelov in 

podobnih nastanitvenih 

obratov 

(zasebni sektor) 

nad 500 

Pravnik, kadrovnik DD2 

Predstavnik sindikata 

in sveta delavcev 

hkrati 

SIN2 – SD2 

3 

Trgovina na drobno v 

nespecializiranih 

prodajalnah  

(zasebni sektor)  

295 

Direktor DD3 

Predstavnik sindikata SIN3 

Član nadzornega 

odbora 

SD3 

4 
Televizijska dejavnost  

(javni sektor) 
nad 1000 

Pravnik, kadrovnik DD4 

Predstavnik sindikata 

in sveta delavcev 

hkrati 

SIN4 – SD4 

Pooblaščenec za 

mobing 

PO 

5 

Proizvodnja električnih 

gospodinjskih naprav  

(zasebni sektor) 

nad 10.000 

Pravnik, kadrovnik 

ter pooblaščenec za 

mobing 

DD5 

Predstavnik sindikata SIN5 

Predstavnik sveta 

delavcev 

SD5 

Legenda: SD – svet delavcev, SIN – sindikat, DD – delodajalec, PO – pooblaščenec za mobing 

V enem podjetju smo posebej opravili intervju s pooblaščencem za mobing, ki je neodvisen 

med vsemi tremi deležniki. Dve podjetji imata predstavnika sindikata in sveta delavcev v eni 

osebi, tako da je razmejitev vlog med svetom delavcev in sindikatom pri preprečevanju 

trpinčenja na delovnem mestu zamegljena. V treh podjetjih pa smo intervjuvali tako 

predstavnika sveta delavcev, predstavnika sindikata in predstavnika delodajalca. 

Omejitev raziskave se je pokazala v primerih, ko je v določenih podjetjih delodajalca 

predstavljal član uprave ali direktor, v drugih pa pravnik oziroma kadrovnik. Izkazalo se je, da 

pravniki oziroma kadrovniki bistveno bolje poznajo področje trpinčenja na delovnem mestu 

kot člani uprave ali direktorji. V podjetjih še vedno predstavlja pojav mobinga na delovnem 

mestu tabu, zato smo se pri raziskavi večkrat soočali z zadržanostjo intervjuvancev, da bi 

javno spregovorili o določeni temi. Nekateri intervjuvanci prav tako niso želeli, da intervju 

snemamo, kljub temu da je bil ta anonimen in slišan samo s strani osebe, ki je opravljala 

intervju. Podjetja prav tako niso želela javno izpostaviti svojih internih pravilnikov za 

preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu.  
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6.3 Intervju  

Oblikovali smo sedem vprašanj odprtega tipa, ki smo jih kombinirali s podvprašanji, 

predstavljenimi v prilogi 3. Intervjuvance smo spraševali, koliko poznajo pojav trpinčenja na 

delovnem mestu, kako učinkovita je zakonodaja v praksi, kako medsebojno sodelujejo pri 

preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu, katere so bile dobre prakse v tem procesu, kaj bi 

spremenili na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu, ali menijo, da so 

odškodnine v primeru trpinčenja na delovnem mestu dovolj visoke.  

Pred pričetkom intervjuja smo udeležence seznanili z vsebino, cilji ter namenom in potekom 

raziskave, z načinom zbiranja in obdelave podatkov, načinom poročanja o rezultatih ter 

hranjenju podatkov. Zaradi občutljivosti teme smo udeležencem zagotovili anonimnost, ki so 

jo želeli. Nekateri udeleženci so želeli verificirati svoja mnenja in stališča, podana v intervjuju 

pred objavo raziskave. Intervjuji s posamezniki so trajali v povprečju 20 minut, odvisno od 

razpoloženja sodelujočih in od poznavanja problematike. Izvedli smo jih v obdobju od 15. 

junija do 20. julija 2015. 

Med potekom raziskave smo ugotovili, da imajo v javnem sektorju specifično urejeno 

področje mobinga, ki se razlikuje od urejenosti v zasebnem sektorju, zato smo v ugotovitvah 

raziskave upoštevali le štiri podjetja iz zasebnega sektorja.  

Odgovore, pridobljene z intervjuji, smo prepisali iz avdio posnetka in jih uredili po vsebinskih 

sklopih. S pomočjo kodiranja smo odgovore obdelali. Bryman (2004, po Mulalič 2012) pravi, 

da pri kodiranju interpretiramo analizirano besedilo, posameznim delom besedila pa določimo 

pomen. S tem skušamo pojasniti preučevani problem. Potek kvalitativne analize razdelimo na 

šest korakov (Mesec 1997, po Mulalič 2012): 1. urejanje besedila, 2. določanje enot 

kodiranja, 3. dejansko kodiranje, 4. izbor in definiranje pojmov ter oblikovanje kategorij, 5. 

definiranje kategorij, in 6. oblikovanje teoretične formulacije. Osnovno besedilo urejeno po 

vsebinskih sklopih razčlenimo na sestavne dele in dobimo enote kodiranja – dele besedila, 

pomembne za nadaljnjo analizo. Kodirnim enotam pripisujemo kode v vsaki vrstici v 

besedilu, stavku, odstavku ali pa celotnemu besedilu. Kodiranje je osrednji proces izločevanja 

bistva posamezne enote kodiranja in poimenovanje tega bistva s kratkim imenom oziroma 

kodo (Mulalič 2012). Kode med seboj primerjamo in sorodne kode združimo v kategorije, ki 

jih ustrezno poimenujemo. V kolikor smo zaradi obsežnosti raziskave dobili veliko kategorij, 

izberemo samo tiste kategorije, ki so relevantne glede na cilj raziskave. Relevantne kategorije 

definiramo tako, da jim določimo pomen. Cilj raziskave je, da končamo analizo podatkov z 

oblikovanjem utemeljene teorije oziroma pripovedjo o pojavu, ki smo ga preučevali (Mulalič 

2012 po Vogrinc 2008). Podatke smo interpretirali na način, da je vsako podjetje svoja študija 

primera, urejena po vsebinskih sklopih, po katerih so potekali intervjuji. 
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6.4 Interpretacija rezultatov intervjuja 

Ugotovitve polstrukturiranih intervjujev so v nalogi podane posamezno – za vsako podjetje 

posebej po tematskih sklopih, ki smo jih raziskovali na enak način, kot je bil oblikovan 

opomnik. Izkušnje in stališča intervjuvancev smo soočali in dopolnjevali s teoretičnimi 

spoznanji, predstavljenimi v vsebinskem delu magistrske naloge. 

Interpretacija rezultatov intervjuja v podjetju 1 

Poznavanje pojava trpinčenja na delovnem mestu v podjetju 1 

Intervjuvanec SD1 odgovori, da pozna normativno urejenost mobinga v novem ZDR-1. 

Intervjuvanec DD1 pozna podrobnejšo opredelitev izraza mobing, in sicer pravi, da se mobing 

lahko izvaja od spodaj navzgor in obratno ter tudi horizontalno. Pravi, da je definicija jasna, je 

pa v resničnih primerih težko opredeliti, kaj mobing je. 

Normativna urejenost preprečevanja trpinčenja v podjetju 1 

Intervjuvanec SIN1 pojasni, da sta se sindikat in delodajalec dogovorila, da področje mobinga 

uredita. Tako je nastal Pravilnik o trpinčenju. V pravilniku so obrazložene t. i. poti: na koga se 

obrniti, kako poteka postopek razreševanja konkretnega primera mobinga, kakšne so sankcije, 

če bi do mobinga na delovnem mestu prišlo. V podjetju sindikat, delavski zaupnik in tudi 

druge osebe pomagajo žrtvi v primeru mobinga, te posredujejo in zagotavljajo anonimnost 

žrtvi ter rešujejo primere. Intervjuvanec SD1 prav tako poudari, da imajo v podjetju interni 

pravilnik, ki je podprt z zakonodajo. Intervjuvanec DD1 dopolni prejšnja intervjuvanca, pove, 

da imajo v izjavi o varnosti z oceno tveganja predpisano komunikacijo v primeru mobinga. 

Pojasnjena je bila na večkratnih usposabljanjih o varstvu pri delu. Zaposleni so tako 

seznanjeni s postopkom v primeru mobinga. Za reševanje konfliktov in težav na tem področju 

intervjuvanci izpostavijo delavskega zaupnika – kot osebo, na katero se lahko obrnejo 

zaposleni. Primera mobinga v podjetju še ni bilo. 

Sodelovanje delodajalca, sindikata in sveta delavcev na področju trpinčenja na delovnem 

mestu v podjetju 1 

Intervjuvanec DD1 pravi, da imajo na prvi stopnji delavskega zaupnika, na katerega se lahko 

zaposleni obrnejo v primeru kakršnih koli težav. Če delavski zaupnik ni uspešen pri rešitvi, se 

na naslednji stopnji zberejo predstavniki delodajalca, sindikata in delavski zaupniki, ti se 

posvetujejo o rešitvi težave. DD1 meni, da težavo v podjetju predstavlja razlaga definicije 

mobinga, ki je zelo nejasna in jo je v praksi težko opredeliti. Intervjuvanec SIN1 pojasni, da o 

vprašanjih povezanih z mobingom in tudi drugih področjih, sindikat redno razpravlja s 
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predsedstvom podjetja. Meni, da sindikat in uprava dobro in usklajeno sodelujeta. Delavci so 

obveščeni o temah sestankovanj. Pravilnik je dostopen vsem. V nadaljevanju intervjuvanec 

SIN1 razloži, da so zelo odprto podjetje, primeri mobinga jim ne povzročajo težav. Sledijo 

tudi Evropski zakonodaji, to področje je znotraj podjetja urejeno in dorečeno. Pobudnik pri 

urejanju problematike je večkrat tudi delodajalec, ki pozove sindikat, da skupaj uredijo 

obravnavano področje. V primeru, da pride do kakršnih koli nesporazumov med zaposlenimi, 

ter vodstvom in zaposlenimi, se ti takoj rešijo s komunikacijo. Tudi uprava skuša novo 

zaposlenim čimprej obrazložiti to področje, da ga razumejo in da se čimprej vzpostavi 

komunikacija. Intervjuvanec SIN1 pove, da so že imeli primere nadlegovanja in neprimernega 

obnašanja, vendar se je sindikat takoj sestal ter skupaj z upravo razčistil težavo. Sindikat 

posreduje na način, da zaposlenega, ki izvaja mobing, ali žrtev, povabi na kavo (na ravni 

prijateljskih vezi) in se z njim pogovori. Včasih sindikat že predhodno posreduje in reši 

primer, predno se razvije v hujši obliki. SIN1 še doda, da je delodajalec na tem področju zelo 

odprt, sprejema kakršno koli mnenje in ga ne obsoja. Sodelovanje je zelo dobro. 

Dobre prakse na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu v podjetju 1 

Intervjuvanec SIN1 meni, da je dobra praksa v njihovem podjetju sodelovanje sindikata, sveta 

delavcev in delodajalca. Na tak način dobro delujejo že vrsto let. Z upravo dobro sodelujejo, 

spodbujajo odprto komunikacijo, s tem preprečijo mobing oziroma ga pravočasno rešijo. DD1 

doda, da v podjetju ni take hierarhije, ki bi onemogočila komunikacijo. S tem se strinja tudi 

SD1. 

Primeri mobinga v podjetju 1 

Intervjuvanec DD1 pove, da so v podjetju imeli (pred leti) primer, ko je zaposleni v 

proizvodnji nadlegoval sodelavko. Takrat še niso imeli pravilnika, zaposlenega so odpustili. 

Nasprotno intervjuvanec SIN1 pove, da sicer prihaja do nesporazumov in težav, ampak to 

skušajo odpraviti z odprto komunikacijo. Intervjuvanec DD1 poudari, da se v podjetju 

odzivajo zelo hitro. Sindikat takoj skliče sestanek z upravo, težave takoj rešijo in odpravijo. 

Nasprotno kot intervjuvanec DD1 pa intervjuvanec SD1 pove, da mobinga v podjetju še ni 

bilo. Dolgoročno ne vidi težav, saj je sodelovanje z delodajalcem dobro, težave rešujejo s 

komunikacijo.  

Učinkovitost zakonodaje v praksi – podjetje 1 

Intervjuvanec SIN1 o učinkovitosti zakonodaje v praksi pravi: «Težko bi govorili o 

učinkovitosti zakonodaje, ker takega primera v podjetju še nismo imeli. Ko bo nastal primer 

mobinga, se bo sindikat zagotovo sestal z delodajalcem in se dogovoril, kako in na kakšen 

način postopati v določenem primeru. Če bomo videli, da katera stvar v pravilniku ni 
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določena, jo bomo skušali najprej rešiti z delodajalcem«. 

Odškodninska odgovornost – podjetje 1 

Intervjuvanec DD1 meni, da je odvisno, kdo trpinči: »Kazen bi morala biti naravnana proti 

tistemu, ki izvaja trpinčenje. Težko je vse metati v isti koš. Potem pa je tu naloga delodajalca, 

da odstrani takega zaposlenega iz delovnega procesa. Težko je dokazati, opredeliti, kaj je 

mobing. Najprej je potrebno sploh razjasniti, ali gre v določenem primeru za izvajanje 

mobinga.«  

Intervjuvanec SIN1 težko oceni, kakšna bi bila primerna odškodnina, ker takšnega primera še 

ni bilo, niti kakšnih podobnih kršitev. Hkrati ne pozna sodne prakse, ki ureja to področje. 

Pravi, da je bila uprava v podjetju vedno prijazna do delavca. Področje odškodninske 

odgovornosti pozna le iz medijev, v praksi se s področjem še ni soočil. Težavo vidi v 

dokazljivosti mobinga. Enako pravi tudi intervjuvanec SD1 in doda, da ni vsak primer 

mobing. Meni, da če sodelavec prime sodelavko za zadnjico, to ni mobing, če pa s tem 

nadaljuje, kljub temu da sodelavka jasno pove, da ji to ni všeč, pa gre za izvajanje mobinga. 

Interpretacija rezultatov intervjuja v podjetju 2 

Poznavanje pojava trpinčenja na delovnem mestu v podjetju 2 

Intervjuvanec DD2 pove, da so pred nekaj leti v podjetju izvedli obsežno predavanje na temo 

mobinga: kateri so znaki mobinga, kako ga prepoznamo in ukrepamo idr. Mobing lahko gre v 

obe smeri, od spodaj navzgor in obratno. Ima tudi vertikalno pojavno obliko – mobing med 

enakimi. Ni vsako nezakonito in nepravilno dejanje mobing. Gre za dalj trajajoče dejanje. 

Nosi znake kaznivega dejanja. Najslabše je, da si delodajalci in delavci zatiskajo oči pred 

težavo, namreč, če mobinga ne zatreš, se razraste, izvajalec mobinga tako dobi občutek, da je 

to dovoljeno in nekaznovano. Prijav mobinga je čedalje več, izkaže pa se, da ni vse mobing, 

nima vsako nadlegovanje znakov mobinga. Več je posameznih, nedostojnih, kaznivih, 

neprimernih dejanj, največkrat delodajalcev. Delodajalca zavezuje že ZDR-1, ob tem je v 

ozadju še kazensko pravna kategorija prepovedi trpinčenja na delovnem mestu. Delodajalec 

mora narediti vse, kar se od njega pričakuje, in je nujno potrebno, da se take oblike ne 

pojavijo. V kolikor se, mora nemudoma pristopiti in težave rešiti. Vloga sindikata in sveta 

delavcev je enotna. Interes, da ščitijo zaposlene – trpinčene osebe. Intervjuvanec, ki ima dve 

funkciji – predstavnik sveta delavcev in predstavnik sindikata (v nadaljevanju SIN2 – SD2) 

pravi, da izraz mobing pomeni, da izvajalec mobinga zaposlenemu zmanjša psihično 

sposobnost, motivacijo, delovno storilnost, telesno storilnost. Pove, da je mobing lahko med 

sodelavci, med vodjem in sodelavci; in obratno zaposleni nad vodjem. S takšnimi primeri so 

se že soočili. Meni, da je sum mobinga težko preveriti, v kolikor nisi bil prisoten kot 
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udeleženec. Pravi, da sta dve strani, ki imata drugačen pogled na situacijo, pristop k težavi pa 

je nujen, prav tako pogovor med vsemi udeleženimi. V podjetju imajo tudi pooblaščenca za 

mobing, ki je v primeru mobinga vedno vključen. V kolikor rešitev ni mogoča, sindikat in 

svet delavcev žrtvi poiščeta pravno pomoč ali druge oblike pomoči.  

Normativna urejenost preprečevanja trpinčenja v podjetju 2 

Intervjuvanec DD2 razloži, da imajo na ravni družbe sprejet notranji interni akt, ki se imenuje 

Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. V njem je postopkovno vse urejeno, 

in sicer: kako se prijavi in razrešuje mobing, kako ukrepati v takem primeru, kako 

preventivno postopati, da se mobing ne ponovi. Intervjuvanec SIN2 – SD2 prav tako navede, 

da imajo Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. Doda še, da imajo tudi 

pooblaščenca za mobing. 

Sodelovanje delodajalca, sindikata in sveta delavcev na področju trpinčenja na delovnem 

mestu v podjetju 2 

DD2 pravi, da imajo v podjetju velik sindikat, ki je dobro organiziran in ima močno vlogo, ni 

pasiven. Kadar ima sindikat pravno vprašanje, se obrne na delodajalca oziroma pravnika v 

podjetju ali na njihovo pravno službo, organizirano v Ljubljani. Pri razreševanju težav (ki niso 

vedno mobing) med sodelavci je sindikat zelo uspešen, prav tako svet delavcev. Sindikat in 

svet delavcev se odzoveta na vabilo delodajalca za udeležbo pri reševanju primera mobinga 

ali kakršnega koli drugačnega neprimernega ravnanja. Dolžnost delodajalca je, da daje 

možnost ključnim udeležencem. Žrtev mobinga ima vedno možnost udeležbe sindikata in 

sveta delavcev. Sindikat ima močnejšo vlogo pri zastopanju zaposlenih. Svet delavcev ima 

bolj korporativno vlogo, kadrovsko vlogo. Mnenje intervjuvanca DD2, ki pravi, da je naloga 

sveta delavcev in sindikata zaščititi zaposlene, je drugačno kot mnenje intervjuvanca SIN2 I – 

SD2. Ta pravi, da je dolžnost sveta delavcev in sindikata, da vsak element suma mobinga 

nemudoma raziščeta. Dolžnost delodajalca je, da mora sprejeti akt, ki ureja to področje. Vsi 

intervjuvanci pa dodajo, da so eno obveznosti, drugo pa realnost. Pravijo, da je to sivo 

področje, kjer je težko oceniti, ali ga delodajalec v pravi meri izvaja ali ne. Da je ena oseba v 

vlogi sveta delavcev in sindikata, se je izkazalo kot slabost. Intervjuvanec SIN2 – SD2 meni, 

da je uprava ravnala skladno z zakonom na področju urejanja mobinga. Pravilnik je sprejela 

brez kakršne koli proaktivnosti sindikata. Poudari, da sindikat, delodajalec in svet delavcev 

večkrat na mobing gledajo vsak iz svojega stališča. Delodajalec ščiti svoje interese, prav tako 

sindikat in svet delavcev. Težko najdejo pravo, srednjo pot, trudijo pa se, da najdejo skupno 

rešitev. Na splošno izvajajo tisto, kar je z zakonom določeno. Intervjuvanec SIN2 – SD2 k 

temu doda, da sta svet delavcev in sindikat dokaj proaktivna na področju preprečevanja 

trpinčenja na delovnem mestu, vendar pa je odvisno od situacije, v kateri podjetje je. 
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Dobre prakse na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu v podjetju 2 

Intervjuvanec DD2 meni, da je sodelovanje sindikata, sveta delavcev in zaposlenih na 

področju preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu v njihovem podjetju zelo dobro. 

Uspešno so izvedli predavanja na področju mobinga, prav tako sindikat in svet delavcev 

sodelujeta pri reševanju mobinga. Pravi, da sta sindikat in delodajalec tista, ki spodbujata 

izobraževanje o mobingu za vse zaposlene. Na tem področju dobro sodelujejo. Udeležba na 

predavanju je bila zelo dobra, predavanje je bilo za vse zaposlene. Za to predavanje so se 

odločili na podlagi ugotovitve, da je prisotnost mobinga v Sloveniji čedalje večja. Izkazalo se 

je, da zaposleni niso poznali niti samega pojma trpinčenja oziroma mobinga. V nasprotju z 

intervjuvancem DD2 pa intervjuvanec SIN2 – SD2 sodelovanja vseh treh deležnikov ne 

ocenjuje kot dobrega. Odgovori, da ni bilo veliko primerov mobinga, zato bi težko opredelil 

primere dobre prakse.  

Primeri mobinga v podjetju 2 

Intervjuvanec DD2 pravi, da po njegovem subjektivnem mnenju in objektivnih ocenah, iz 

podatkov, ki jih imajo v podjetju, mobinga pri njih ni. V treh letih sta bili dve prijavi, ki sta se 

izkazali kot neutemeljeni. Šlo naj bi za mobing med podrejenimi in nadrejenimi, in sicer pri 

razporejanju delovnih obveznosti, pri tem bi se naj skušalo na ta način diskreditirati 

nadrejenega. Ti dve prijavi sta bili uradno zaznani. Če prijava ne pride do kadrovske službe, 

se skuša rešiti med samimi akterji. Intervjuvanec DD2 je mnenja, da v njihovem podjetju tega 

ni veliko in prav tako ni strahu, da bi do tega prišlo. Nasprotno kot intervjuvanec DD2 pa 

intervjuvanec SIN2 – SD2 pove, da so imeli nekaj primerov mobinga, verjetno še več takih, ki 

niso bili prijavljeni. Odgovori, da takšne primere skušajo raziskati na diplomatski način, 

vendar dokler žrtev ne poda prijave, je težko ukrepati. V kolikor pa so znaki trpinčenja na 

delovnem mestu vidni, pa ukrepajo hitro, da ne bi prišlo do prijave. Intervjuvanec SIN2 – 

SD2 vidi težavo v razlagi elementov suma mobinga. Obrazloži, da so nedolgo nazaj imeli 

primer mobinga, ki je prišel na sodišče. Svet delavcev in sindikat sta imela zgolj skupno 

posvetovanje z upravo. Nadalje pa se svet delavcev in sindikat nista vključevala, ker si je 

uprava razlagala primer drugače, in sicer kot odpuščanje iz poslovnih razlogov. Šlo pa je za 

reševanje primera izvajanja mobinga nadrejenega nad zaposlenim. Nasprotno je nadrejeni 

menil, da mobing nad njim izvaja zaposleni. Sodišče je razsodilo v prid žrtve. Meni, da 

delodajalec negativno gleda na to področje, namesto da bi nanj gledal pozitivno, v smislu 

preprečevanja in zagotavljanja uspešnih in motiviranih zaposlenih ter dobre storilnosti in 

dobre volje ter posledično dobrih rezultatov. Nadalje pravi: »Tako se izgublja čas in dobra 

volja pri odpravljanju posledic negativnosti. Prav tako bi bilo dobro več delati na zaposlenih, 

njihovem zadovoljstvu, dobrem počutju, obvladovanju stresa. Če zaposleni te tehnike 

obvladajo, je vse skupaj lažje. Zato bi se dalo na tem področju narediti še veliko več. Lahko bi 

imeli zaposlenega, ki bi se ukvarjal samo s področjem mobinga. Pooblaščenec za mobing 

zaenkrat samo sanira zadeve, z njegove strani ni proaktivnosti!« Intervjuvanec SIN2 – SD2 v 
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nasprotju z intervjuvancem DD2 vidi težavo pri razlagi elementov suma mobinga med 

vodjem in zaposlenim. Doda, da je največ primerov mobinga, kjer nadrejeni izvaja mobing 

nad podrejenim.  

Učinkovitost zakonodaje v praksi v podjetju 2 

Glede učinkovitosti zakonodaje v praksi sta mnenji intervjuvanih različni. Intervjuvanec DD2 

meni, da je zakonodaja za primere mobinga dobro urejena v dveh krovnih področjih, ki sta 

nujno potrebna, in sicer na kazenskopravnem področju in delovnopravnem področju. Po 

izkušnjah v sodni praksi resno in zelo hitro obravnavajo primer mobinga. Intervjuvanec SIN2 

– SD2 pa meni drugače, in sicer da zakonodaja ni učinkovita. Meni, da je zakonodaja dobra v 

tem, da je sodišče vedno na strani zaposlenega. Zaposleni je vedno v manjšini, zato sodišče 

vedno gleda na zaposlenega. Doda, da so zakoni sicer napisani, ampak tako, da jih lahko 

delodajalec »spelje« tudi sebi v prid. V elementih, ko je dokazan mobing, sodišče odloči v 

prid zaposlenega. 

Odškodninska odgovornost v podjetju 2 

Intervjuvanec DD2 meni, da je vsaka odškodnina breme za delodajalca: razlika je, ali gre za 

odškodnino pri poškodbah ali pri mobingu. Pri mobingu je oškodovan tudi ugled podjetja, že 

to povzroči škodo družbi. Meni, da je na vprašanje težko odgovoriti, saj je potrebno ugotoviti, 

kakšne so posledice mobinga za žrtev. Posledice so namreč lahko zelo različne. Intervjuvanec 

DD2 pravi, da pozna primer, ko je bil dokazan mobing, vendar zaposleni ni čutil nikakršnih 

posledic. Želel je samo dokazati delodajalcu, da ni ravnal prav. Pozna pa tudi drugi primer 

žrtve s poskusom samomora. Žrtev mobinga je bila mlada mati. Mobing je vključeval še 

spolno nasilje, zato meni, da je težko opredeliti, kolikšna je prava odškodnina. Pri poškodbah 

je lažje, ker je sodna praksa že izdelana, pri psiholoških posledicah sodne prakse ni. 

Psihološke posledice zavzamejo še vrsto drugih posledic: bolniška, delovna storilnost, celo 

samomor, v kolikor je mobing močan in se ni pravočasno ukrepalo. Pravi, da je v bilo Španiji 

veliko samomorov, prav tako v ZDA. Zato meni, da je težko določiti neko primerno 

odškodnino. Nasprotno kot intervjuvanec DD2 pa intervjuvanec SIN2 – SD2 meni, da je 

odškodninska odgovornost odvisna od situacije, v kateri podjetje je. »Če družba posluje 

dobro, verjetno tudi razmišljajo o tem, da bodo vlagali v zaposlene. Če podjetje vlaga v 

zaposlene, torej v človeški kapital, se že s tem gradi medsebojno zaupanje in zmanjšuje 

možnost mobinga. V kolikor podjetje posluje slabo, pa verjetno tudi manj vlagajo v zaposlene 

in hitreje pride do pojava mobinga, prav tako je odškodnina večje breme za delodajalca. V 

dobrem podjetju je večja tudi proaktivnost sindikata in sveta delavcev!« Intervjuvanec SIN2 – 

SD2 je poudaril, da bi sveti delavcev in sindikati morali oceniti, kdaj je čas za določene 

naloge. Ti bi morali imeti ključno vlogo pri odrejanju zneskov odškodninske odgovornosti. 
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Interpretacija rezultatov intervjuja v podjetju 3 

Poznavanje pojava trpinčenja na delovnem mestu v podjetju 3 

Intervjuvanec DD3 ne pozna točne definicije mobinga, delno pa ve, kaj izraz pomeni. 

Zakonodaja je v podjetju urejena. Imajo tudi pooblaščenca za mobing. V kolikor se primera 

mobinga ne da rešiti s pogovorom na začetni stopnji, prosijo pravno službo in sindikat za 

posredovanje. V podjetju spodbujajo komunikacijo, izboljšujejo pretok informacij, saj se 

zavedajo, da konfliktne situacije ali celo mobing pomenijo strošek za delodajalca ter »slab 

glas«, zato stremijo k temu, da se to ne bi dogajalo. Zaposlene obveščajo po elektronski pošti, 

z objavami na oglasnih tablah in spletnih strani podjetja. Večkrat na leto tudi organizirajo 

neformalno druženje zaposlenih. Med zaposlenimi so izvedli tudi merjenje organizacijske 

klime, kjer so dobili povratne informacije o zadovoljstvu in motivaciji zaposlenih v podjetju. 

Večkrat letno izvajajo različna tematska izobraževanja. Podjetje prav tako stremi k prijetnemu 

in organiziranemu delovnemu okolju. Intervjuvanec SIN3 pozna področje mobinga in 

zakonsko ureditev. Pravi, da se v podjetju zavedajo težav in jih poskušajo sproti reševati s 

komunikacijo. Torej, ko pride do trenj, se sestanejo z žrtvijo in s povzročiteljem ter rešijo 

primer, primerno za oba udeleženca. Večkrat tudi predlagajo izobraževanja na področju 

preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu.  

Intervjuvanec SD3 pojem mobinga pozna in pravi, da se v primeru nesoglasij svet delavcev 

sestane z vodilnimi in sindikati, težavo skušajo čim hitreje rešiti. Izobraževanja zaposlenih in 

vodilnih so zelo pogosta, s tem skušajo slediti vsem spremembam. S komunikacijo pa skušajo 

sproti reševati vsa nesoglasja. 

Normativna urejenost preprečevanja trpinčenja v podjetju 3 

Intervjuvanec SIN3 pravi, da sta sindikat in svet delavcev spodbudila odgovorne v podjetju, 

da se področje trpinčenja uredi skladno z zakonom. Intervjuvanec SIN3 pove, da se zaposleni 

v začetni fazi najprej obrnejo na pooblaščenca za mobing ali delavskega zaupnika. V kolikor 

ta ni uspešen, primer prenesejo naprej na skupni odbor, kjer so prisotni predstavniki 

delodajalca, sindikata in sveta delavcev. V kolikor tudi tu rešitev mobinga ni uspešna, se žrtev 

lahko obrne na sodišče. Primera mobinga na sodišču še niso imeli, saj skušajo težave rešiti v 

podjetju. Večkrat se primeri mobinga rešijo že v začetni stopnji. Strah pred izpostavljenostjo 

žrtev je velik. Se je pa že zgodilo, da je bil predlog sindikata preslišan in je delodajalec rešil 

primer na najbolj enostaven način. Intervjuvanec SD3 še doda, da se zaposleni še vedno bojijo 

izpostavljenosti in največkrat nemočno trpijo v konfliktnih razmerah.  
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Sodelovanje delodajalca, sindikata in sveta delavcev na področju trpinčenja na delovnem 

mestu v podjetju 3 

Intervjuvanec DD3 pojasni, da zaposleni dobijo od sindikata in sveta delavcev predloge in 

ukrepe za reševanje tega področja. Večkrat ti podajo predloge in rešitev težav. Nazadnje 

predloge poda tudi žrtev. Na sestankih se dogovorijo, katere predloge bodo upoštevali in 

kako. Če delavski zaupnik ali sindikat ne reši primera mobinga na prvi stopnji, se ta prenese 

na skupni odbor, kjer so udeleženi predstavniki delodajalca, sindikata in sveta delavcev. Tam 

izmenjajo mnenja in predloge, skušajo najti skupno rešitev, nebolečo za vse udeležene. 

Sodelovanje na tem področju je dobro urejeno. Intervjuvanec SIN3 potrdi, da sindikat 

predstavi delodajalcu določene ukrepe ali se bori za določene pravice, svet delavcev 

nadzoruje njihovo izvajanje. Pomembno je, da svet delavcev in sindikat vzajemno delujeta. V 

kolikor ni tako, je težje priti do neke rešitve ali do določenih ukrepov. Delavci večkrat pridejo 

do sindikalnega zaupnika ali pooblaščenca za mobing z različnimi težavami. Doda, da je zelo 

težko opredeliti mobing, še težje pa zbirati dokaze ali pojasniti vsem vpletenim razsežnost 

težave. V takem primeru sindikat takoj ukrepa in predlaga delodajalcu najbolj primerno 

rešitev. Delodajalec je dobro odziven, v podjetju so mnenja, da so zadovoljni delavci 

pomembni. Tudi po mnenju SIN3 je sodelovanje med delodajalcem, svetom delavcev in 

sindikatom dobro urejeno. Intervjuvanec SD3 pojasni, da občasno svet delavcev sestankuje 

skupaj s sindikatom in delodajalcem tudi o mobingu, kjer razpravljajo o ukrepih, predlogih in 

dogovorih ter o uresničitvi teh. Prav tako SD3 meni, da je sodelovanje med sindikatom, 

svetom delavcev in delodajalcem na tem področju dobro. Vsi intervjuvanci menijo, da če je 

podjetje v krizi, večkrat pojave mobinga potisnejo na stran zaradi reševanja krize. To je 

najnevarnejše obdobje za pojav mobinga, prav v takih primerih bi se jim morali še bolj 

posvetiti. Dodajajo, da nasprotno kot sindikat, ki zastopa samo svoje člane, svet delavcev 

predstavlja vse zaposlene, ta mora iskati rešitve za širši krog ljudi. Intervjuvanec SD3 pravi, 

da je naloga sindikata in sveta delavcev, da žrtev ustrezno zaščitijo. Intervjuvanec SD3 

nasprotno kot intervjuvanec SIN3 obrazloži, da svet delavcev večkrat daje pobude za ureditev 

področja mobinga. Mnenja intervjuvanih so različna, vsaka stran poudarja svojo vlogo. 

Intervjuvanec SIN3 pove, da sindikat večkrat opozori delodajalca, da je po zakonu potrebno 

zaposlenemu omogočiti delovno okolje, ki ne bo izpostavljeno psihičnim ali fizičnim 

tveganjem, ter tako predlaga različne ukrepe za urejena delovna mesta. Intervjuvanec SIN3 

meni, da je vloga sindikata močnejša, saj se bori za realizacijo določenih ukrepov, svet 

delavcev pa bdi nad ustreznim uresničevanjem pobud in dogovorov.  

Dobre prakse na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu v podjetju 3 

Intervjuvanca DD3 in SD3 menita, da je dobro, da delavski zaupnik in pooblaščenec za 

mobing največ primerov nesoglasij ali mobinga uredita v začetni stopnji. Kot dobra praksa se 

je izkazalo tudi sodelovanje kadrovske službe, sindikata in sveta delavcev na področju 

mobinga. Ti uspešno izvajajo razna izobraževanja in usposabljanja. V primeru mobinga na 
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skupnem odboru, na katerem so udeleženi predstavnik sindikata, sveta delavcev in 

delodajalca, skušajo najti najugodnejšo rešitev za vse udeležene. Menita, da je dobra praksa 

komunikacija v podjetju. Informacije hitreje krožijo, prav tako pa delodajalec hitreje dobi 

povratne informacije v primeru kakršnih koli težav. Intervjuvanec DD3 doda, da sindikat in 

svet delavcev spodbujata obveščanje in izobraževanje zaposlenih na področju mobinga na 

delovnem mestu. 

Intervjuvanec SD3 to potrdi in doda, da se trudijo, da bi bili odnosi med sindikatom, svetom 

delavcev in delodajalcem dobri. Intervjuvanec SIN3 pravi, da svet delavcev in sindikat dobro 

sodelujeta na področju mobinga, skupaj sestankujeta in podajata predloge delodajalcu. Dobra 

praksa so tudi večkratna letna neformalna druženja zaposlenih, kjer so zaposleni zunaj 

službenega – formalnega okolja še bolje spoznavajo. Nasprotno kot intervjuvanca DD3 in 

SD3 pa intervjuvanec SIN3 pravi, da so tudi primeri, ko je sindikat nemočen in da nekaterih 

primerov ni moč rešiti. Končno besedo pa ima na koncu delodajalec.  

Primeri mobinga v podjetju 3 

Intervjuvanec DD3 pojasni, da so imeli primere nesoglasij, vendar so jih pravi čas rešili in 

niso prerasli v mobing. V kolikor sindikalni zaupnik, sindikat in svet delavcev nesoglasja ne 

morejo rešiti, skušajo težavo razjasniti na skupnem odboru. So pa se že srečali s težavo pri 

opredelitvi mobinga. Meni, da ga je težko opredeliti v dejanski življenjski situaciji. Nadaljuje, 

da so že imeli primer, ko z delavcem niso našli skupne rešitve, zato so se dogovorili za 

sporazumno odpoved pogodbe. Intervjuvanec SIN3 pove, da prihaja do različnih nesoglasij, 

vendar vse primere dokaj hitro rešijo. Meni, da se delovne pritiske večkrat zamenjuje z 

mobingom. Poudari, da imajo velikokrat težavo pri opredelitvi mobinga in kako žrtvi 

pojasniti, da je potrebno na sodišču imeti trdne dokaze. Nasprotno kot intervjuvanca DD3 in 

SD3 pa intervjuvanec SIN3 pove, da so že imeli primer, ko je bilo nadlegovanje dokazano, 

zaključil se je z delovno prerazporeditvijo. V kolikor konflikta med zaposlenimi ne morejo 

rešiti, se odločijo za prerazporeditev delovnega mesta, če je to mogoče. Težko je tudi pri 

zbiranju dokazov, pisanjem dnevnikov idr. Marsikdo se zaradi zapletenega postopka ne odloči 

za nadaljnje razreševanje. Intervjuvanec SD3 doda, da primere rešujejo sproti. Največ skušajo 

rešiti s komunikacijo, zavedajo se, da je v podjetju potrebno vzpostaviti zaupanje in 

sodelovanje zaposlenih. Zaposlene so seznanili, kako in na kašen način potekajo postopki 

prijave in reševanja mobinga, se pa zgodi, da marsikdo ne upa pristopiti k zaupniku ali 

pooblaščencu za mobing in spregovoriti o težavah zaradi strahu, da bi se razvedelo, kdo je 

bila žrtev, ki bi bila tako še bolj izpostavljena. Zato tudi svet delavcev in sindikat posvečata 

temu več pozornosti in opazujeta dogajanje med zaposlenimi v podjetju.  
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Učinkovitost zakonodaje v praksi v podjetju 3 

Intervjuvanec DD3 pove, da se mu zdi zakonodaja na področju mobinga dobra, več ne more 

povedati, saj primera mobinga in prakse v podjetju še nimajo. Določene težave in nesoglasja 

skušajo reševati sproti. Veliko žrtev se tudi noče izpostavljati javnosti, zato se jim zdi bolje, 

da se nesoglasja rešijo znotraj podjetja, na čim bolj nemoteč način za vse vpletene. 

Intervjuvanec SIN3 doda, da so postopki v primeru mobinga za žrtev zapleteni, vendar 

sindikat in svet delavcev v tem primeru pomagata žrtvi, ki ji skušajo olajšati celoten proces 

ugotavljanja mobinga. Primerov na sodišču še niso imeli, tako da težko govorijo o 

učinkovitosti zakonodaje. Težave skušajo čim prej rešiti in zaznati predno preidejo v mobing. 

Meni, da je veliko odvisno od tega, kako si delodajalec zakonodajo razlaga in kako jo uredi v 

podjetju. V njihovem primeru se je izkazala kot učinkovita, je pa premalo nadzora 

inšpekcijskih služb. Nasprotno kot DD3 in SIN3 pa intervjuvanec SD3 pravi, da bi se vedno 

dalo še kaj bolje urediti. Težko pa govori iz izkušenj, pozna pa nekaj sodne prakse. Primeri 

reševanja niso enostavni, od zbiranja dokazov do poročanja žrtve, zato upajo, da bodo v 

njihovem podjetju težave reševali pravočasno. V ta namen spodbujajo komunikacijo in redno 

obveščajo zaposlene. Svet delavcev redno sestankuje tudi s sveti delavcev iz drugih 

organizacij. Tako se redno seznanjajo s spremembami in novostmi zakonodaje. Menijo, da bi 

lahko v zakonodajo vpeljali še več določb, ki bi zahtevale večjo aktivnost delodajalca, sveta 

delavcev in sindikata na področju mobinga. 

Odškodninska odgovornost v podjetju 3 

Intervjuvanca DD3 in SD3 sta podobnega mnenja, in sicer, da bi morala biti višina 

odškodnine odvisna od škode povzročene žrtvi. Intervjuvanec DD3 še doda, da delodajalec 

neposredno ni povzročal žrtvi škode, ampak oseba, ki je mobing izvajala, delodajalec samo ni 

zagotovil primernega delovnega okolja. Nadaljuje, da je pa tudi odvisno, v kakšnem stanju je 

podjetje. Če je podjetje v krizi, mu bo vsaka odškodnina povzročila eksistenčni problem. V 

kolikor pa gre podjetju dobro, mu odškodnina ne bo povzročala večjih težav. Zato je težko 

odmeriti primerno višino odškodnine. Pravična bi bila odškodnina, ki je odvisna od škode, ki 

jo je utrpela žrtev. Drugače pa meni intervjuvanec SIN3, ki pravi, da bi morala biti 

odškodnina dovolj visoka, da bi bila v poduk drugim podjetjem. Prav tako bi bilo ustrezno 

kaznovati izvajalce mobinga. Zaposleni morajo vedeti, da to ni dovoljeno in da podjetje tega 

ne bo podpiralo. Odvisno pa je tudi od tega, v kolikšni meri se mobing dokaže, to pa je že 

težje. Psihološke posledice je težko dokazati. Intervjuvanec SD3 še doda, da so razlike med 

malimi in veliki podjetji velike. V vsakem primeru je mobing v manjšem podjetju bolj 

odmeven in škodljiv za podjetje. Višina odškodnine bi se lahko merila glede na dohodke 

podjetja. Sodne prakse ni veliko, vendar v kolikor je izdelana, so višine odškodnin občutno 

premajhne. 
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Interpretacija rezultatov intervjuja v podjetju 4 

Podjetje 4 smo v raziskavo vključili na podlagi predhodno pridobljenega podatka, da imajo 

področje preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu dobro urejeno. Kasneje pa smo morali 

sprejeti odločitev, da rezultatov, ki smo jih pridobili z izvedbo intervjuja v tem podjetju, ne 

vključimo med ugotovitve raziskave. Predvsem zaradi tega, ker je podjetje javni zavod (ostala 

podjetja, vključena v raziskavo, so gospodarske družbe). Različna statusna organiziranost 

pomeni tudi zelo različno upravljanje, pri katerem so pristojnosti in dolžnosti poslovodnih in 

nadzornih organov zelo različne. Enako velja tudi za financiranje, medtem ko so gospodarske 

družbe odvisne od položaja, ki ga zasedajo na trgu, in od dobička, ki ga s svojim poslovanjem 

ustvarijo, pa ima zavod s področja televizijske dejavnosti zagotovljeno trajno financiranje na 

netržni osnovi. Za urejanje razmerij z zaposlenimi veljata, pole g ZDR-1 in ZVZD-ja, tudi 

Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS 

št. 56/2002, 72/2003, 115/2003, 126/2003, 20/2004, 53/2005, 70/2005, 14/2006, 27/2006). Za 

negativne finančne posledice mobinga v smislu bolj pogostih in daljših bolniških odsotnostih 

in manjše učinkovitosti pri delu je to podjetje (kot delodajalec) manj občutljivo kot podjetje, 

ki deluje izključno na tržnih principih, in kjer zaposleni niso javni uslužbenci. Poleg tega je 

treba upoštevati tudi, da je za ta javni zavod značilna tudi prekarna narava razmerij z 

novinarji, zaradi česar delodajalca zakonodaja na tem področju zavezuje nekoliko drugače, 

kot to velja za delavce, ki so v delovnem razmerju.  

V nasprotju z rezultati intervjuja v ostalih podjetjih, kjer so bili intervjuvanci mnenja, da 

mobinga ni oziroma ni veliko, so v tem podjetju sodelujoči povedali, da so imeli z mobingom 

precej težav.  Tako je intervjuvanec DD4 povedal, da so imeli kar nekaj primerov mobinga, 

da se mobing v njihovem podjetju dogaja, saj je njihovo podjetje zelo veliko in je težko vse 

nadzorovati. Se je pa v praksi izkazalo, da je mediacija med žrtvijo in izvajalcem mobinga 

najboljša in večkrat najuspešnejša rešitev. V podjetju so pri reševanju mobinga ugotovili, da 

vloga pooblaščenca za mobing ni jasno izražena, ni točno opredeljeno, s kakšnimi pooblastili 

lahko razpolaga. Intervjuvanec DD4 navede: »Morali bi biti zelo pogumni, da bi lahko rekli, 

da se mobing pri nas ne dogaja.« Intervjuvanec SIN4 – SD4 prav tako meni, da se mobing v 

njihovem podjetju dogaja, in sicer na več ravneh − tako s strani vodij do podrejenih delavcev 

kot znotraj delovnih ekip. Še več je nesoglasij, ki pa jih skušajo rešiti, še preden pride do 

pravega mobinga. Intervjuvanec PO potrdi izjavi intervjuvancev, srečali so se tudi s tožbo, 

delavka je še zaposlena v podjetju. Sodišče je po petih letih ugotovilo, da v tem primeru ni šlo 

za mobing. Drug primer se je zgodil delavcu, kjer sta s pooblaščencem pisala dnevnik. 

Pooblaščenec mu je bil skozi cel proces v oporo. Prav tako se je pooblaščenec povezal s 

kadrovsko službo in njegovim nadrejenim, da bi težavo najbolje rešili. Žrtev je bila 

pripravljena sodelovati, da bi se lahko iz tistega okolja umaknila, ker se je čutila zelo 

prizadeto. Meni, da bi v tem primeru zagotovo lahko dokazali, da je šlo za mobing, vendar je 

zaposleni po nekaj letih odpovedal delovno razmerje. Žrtev ni zmogla več pritiskov, prav tako 

se ni hotela spustiti v postopek, ker je vedela, da sta njegov vodja – izvajalec mobinga in 
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predstavnik kadrovske službe v prijateljskem razmerju. Žrtev je ocenila, da nima možnosti 

rešitve. Pooblaščenec za mobing ima težko nalogo, saj je mediator med delodajalcem, 

izvajalcem mobinga in žrtvijo. Težava je tudi v tem, da na področju mobinga ni veliko prakse. 

Pooblaščenci niti ne dobijo nobenih navodil, kaj smejo in česa ne in kako daleč smejo. 

Morajo biti v oporo obema stranema, tako žrtvi kot delodajalcu v postopku. V primeru, ko je 

pooblaščenec poznal vodjo in delavca, ki sta bila v konfliktu, se je poskušal pogovoriti z 

vodjem in rešiti nastalo situacijo. To je bila pozitivna izkušnja, saj se je vodja zelo dobro 

odzval, težavo je bil pripravljen rešiti in urediti. Pooblaščenca je prosil za strokovne nasvete. 

V primerih, kjer je bilo sodelovanje obojestransko, so se ti rešili pozitivno in hitro.  

V podjetju imajo na normativni ravni sprejet t. i. Skupni sporazum, ki ga v ostalih podjetjih ne 

srečamo. Intervjuvanec DD4 je tako povedal, da je svet delavcev predlagal, da skupaj z 

delodajalcem in sindikatom uredijo sistem, ki bi preprečeval in preventivno deloval, odkrival 

in razreševal morebitne primere mobinga. Tako je nastal dokument, imenovan Skupni 

sporazum. Vsebuje definicije mobinga, razreševanje mobinga, obveznosti skupnega odbora 

kot nekega skupnega delovnega telesa itd. Skupni odbor je mešano sestavljen, tako da sta v 

njem udeležena tako upravljalec kot soupravljalec. Intervjuvanec PO pove, da se skupni odbor 

resnično resno loti reševanja mobinga, pregleda vse zorne kote nekega primera in se poskuša 

čimbolj približati temu, kar se je dejansko dogajalo. Intervjuvanec PO pa nasprotno kot 

intervjuvanec SIN4 – SD4 pove, da je žal na koncu delodajalec tisti, ki odloči. Skupni odbor 

delodajalcu svetuje in mu ponudi neke smernice in rešitve. Intervjuvanec SIN4 – SD4 pove, 

da sodelovanje vseh treh deležnikov dobro tudi v okviru Komisije za preprečevanje mobinga, 

ki deluje v okviru sveta delavcev. Pozorno in tankočutno obravnava primere mobinga. 

Nasprotno kot intervjuvanec DD4 in SIN4 – SD4 je intervjuvanec PO mnenja, da je vodja tisti 

prvi, ki bi moral zavarovati delavca. Gre za sposobnosti posameznika, da zna delati z ljudmi. 

PO pravi: »Vodje bi morali imeti sposobnosti, da bi znotraj službe že sami znali zaustaviti 

mobing in ga pravi čas prepoznali. Ko pride enkrat do postopka, je težje. Na to tudi opozarjajo 

delodajalca.  

Intervjuvanec DD4 pravi, da po njegovem mnenju zakonodaja ni učinkovita v praksi, ne zna 

pa povedati, kako bi to področje bolje uredili. Dodaja: »Pravila morajo seveda biti abstraktna, 

ne morejo biti konkretna, saj bi v takem primeru zgrešili cel kup mobingov, ki jih nismo 

pokrili z definicijami. Če pa imamo neko abstraktno pravilo, se pa seveda izgublja 

učinkovitost. V zakonu tudi ne moreš napisati, kaj naj delodajalec konkretno naredi, ker je v 

življenjski situaciji primerov mobinga nešteto. Mobing je zelo težko dokazljiv, v kolikor ni 

močno intenziven, poln neprestanih dogodkov in dlje časa trajajoč. Tudi, ko smo sumili, da bi 

lahko bili neki dogodki blizu mobinga, smo na koncu ugotovili, da nimajo nič drugega kot 

izjavo mobingiranega, in spoznali, da gre prej za konflikt kot karkoli drugega.« V podjetju 

delavcem predlagajo, da pišejo dnevnike, ki se jim zdijo dolgoročno najboljša izbira. 

Nasprotno kot intervjuvanec DD4 pa intervjuvanec SIN4 – SD4 meni, da je zakonodaja 

učinkovita. Pomembno je, da sindikat, svet delavcev in seveda na koncu delodajalec odigrajo 
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svojo vlogo skladno z dogovorom.  

Podjetja v javnem zavodu so manj občutljiva na višino denarnih odškodnin kot ostala 

podjetja. Intervjuvanec DD4 pove: »Mislim, da bi morala biti višina odškodnine določena 

glede na gmotno škodo, ki je nastala žrtvi. Da bi moralo večje podjetje plačati manj kot 

manjše, se mi ne zdi smiselno, tu ne vidim povezave. Noben delodajalec nalašč ne trpinči 

svojih sodelavcev, trpinčijo jih drugi, delodajalec pa jih ne zna pravilno zaščititi. Prav tako 

mislim, da ni težava v tem, da jih ne bi hotel zaščititi, morda jih ne zna, nima časa itd.« 

Intervjuvanec SIN4 – SD4 vidi težavo v tem, da je duševne bolečine težko ovrednotiti. 

Fizične so vidne, jih lahko ovrednotimo, psihičnih pa ne. Razrešitev vsake situacije poteka 

ločeno, težko je poenostaviti oziroma poenotiti primere, ki se med seboj razlikujejo. 

Intervjuvanec PO pove, da sodne prakse ni veliko. Drugače je, če je mobing dokazljiv, 

recimo, da je delavec oškodovan, če je v prisilni bolniški, če je razporejen. Težje je dokazati, 

kadar delavec izraža samo svoje doživljanje. Nasprotno kot intervjuvanec DD4 in SIN4 – 

SD4 pa intervjuvanec PO praktično opredeli primerno kazen, in sicer pravi: »Kjer je mobing 

dokazljiv, je za delodajalca 100.000 EUR res takšna kazen, ki ga bo pretresla in v prihodnosti 

odvrnila od podobnih situacij, ampak dokazati primer je težko. Če vzamemo primer iz tuje 

sodne prakse, kjer so delavki na visokem položaju vzeli delo iz zavisti in ljubosumja in jo 

tako želeli onemogočiti, ampak je delavka dokazala svojo uspešnost v preteklosti in to za 3 

leta. To je bil čisti mobing. V tem primeru je bilo delavki odvzeto delo in ji povedano, da ni 

zaželena in sposobna. V tem primeru se je odškodnina gibala okoli 100.000 EUR. Ta primer 

je bil v Nemčiji!« 

Interpretacija rezultatov intervjuja v podjetju 5 

Poznavanje pojava trpinčenja na delovnem mestu v podjetju 5 

Intervjuvanec DD5 pojasni, da so s pojavom trpinčenja na delovnem mestu dobro seznanjeni. 

Intervjuvanec SIN5 pove, da so imeli veliko izobraževanj za vse zaposlene in prav tako za 

svet delavcev, sindikat in vodilne. Imajo več sindikalnih zaupnikov, ki so prvi seznanjeni z 

dogajanjem. Intervjuvanec SD5 prav tako pove, da so zelo dobro seznanjeni s področjem 

trpinčenja na delovnem mestu, saj je to tudi zelo aktualna tema. Z različnimi oblikami se 

trudijo težave preprečevati. V nekaterih primerih so bolj uspešni, v nekaterih manj. Se pa še 

vedno kaže strah zaposlenih pred izpostavljenostjo in pred sankcijami delodajalca v primeru 

prijave mobinga. 

Normativna urejenost preprečevanja trpinčenja v podjetju 5 

Intervjuvanec DD5 razloži, da so leta 2013 to področje uredili skladno z Zakonom o delovnih 

razmerjih. Preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu imajo urejeno v Pravilniku o varnem 
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in zdravem delu in v oceni tveganja. Na podlagi tega so imenovali leta 2013 pooblaščenca za 

mobing, ki ima tudi funkcijo kadrovnika. Pooblaščenca je imenoval predsednik uprave. 

Naloga pooblaščenca za mobing je, da poskuša doseči mediacijo, ko pride prijava mobinga. 

Na višji stopnji je posebej imenovana komisija, ki nastopi takrat, kadar pooblaščenec ne 

doseže nekega sporazuma oziroma, kadar mediacija ne uspe. Sindikat in svet delavcev sta v to 

vključena. V kolikor pri komisiji zadeva ni uspešno rešena, pa pride do tožbe. Zaenkrat 

primeri niso prišli niti do komisije. Delavci so s tem seznanjeni, vedo, kako postopki potekajo 

in na koga se lahko obrnejo. Prav tako poročajo svetu delavcev, ti pa tudi naprej sporočajo 

zaposlenim. V primeru mobinga je postopek tak, da se zaposleni obrne na pooblaščenca in mu 

pove, kaj se je dogajalo oziroma, kaj se dogaja. Pooblaščenec na naslednji stopnji opravi 

razgovor z vsemi udeleženci mobinga, tako z mobingiranemu kot izvajalcem mobinga. 

Vključene v mobing tudi soočijo, dogovorijo se, kako naprej in poskušajo poiskati rešitev. 

Intervjuvanec SIN5 nam pojasni, da je mobing urejen že v kolektivni pogodbi, kjer je urejeno 

razmerje med delodajalcem in zaposlenim. Sodelovanja med delodajalcem, sindikatom in 

svetom delavcev ni nikoli preveč. Nasprotno kot intervjuvanec DD5 pa intervjuvanec SIN5 

poudari, da je sindikat tisti, ki je želel urediti področje mobinga. Na tem področju deluje 

komisija, ki je sestavljena iz vseh treh deležnikov in pooblaščencem za mobing. Intervjuvanec 

SIN5 je mnenja, da je v njihovem podjetju to področje dobro urejeno. Intervjuvanec SD5 v 

nasprotju z intervjuvancem SIN5 pove, da je svet delavcev prvi predlagal ureditev področja 

trpinčenja na delovnem mestu. Potrdi, da imajo ustanovljeno posebno komisijo za urejanje 

področja mobinga, v kateri so: predstavnik sveta delavcev, predstavnik sindikata in 

kadrovnik. Imajo pa tudi znotraj sveta delavcev komisijo oziroma odbor, kamor lahko vsi 

delavci naslovijo svoje pripombe, pa tudi vprašanja, Tako se težave rešujejo tudi v odboru 

znotraj sveta delavcev. Pravilnika o mobingu nimajo. Imajo pa pravila urejena za vsako 

delovno mesto, tako da točno vedo, kaj se sme delati in česa ne. Imajo samo pravilnik o 

varnem in zdravem delu, kjer so opredeljena varna in zdrava delovna mesta. Intervjuvanec 

SD5 je mnenja, da pooblaščenec za mobing zelo dobro opravlja naloge in dobro presodi 

zadeve. Prav tako se je v podjetju izkazalo, da člani odbora za mobing uspešno rešujejo 

primere mobinga. 

Sodelovanje delodajalca, sindikata in sveta delavcev na področju trpinčenja na delovnem 

mestu v podjetju 5 

Intervjuvanec DD5 in SIN5 pojasnita, da sta sindikat in svet delavcev vključena v vse 

postopke na področju mobinga. Tudi, ko je bila imenovana komisija, se je sklenilo, da so 

njeni člani tudi predstavniki sveta delavcev. Komisija deluje na drugi stopnji. Vsako leto 

delodajalec in pooblaščenec za mobing poročata svetu delavcev o dogajanju na področju 

preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. Nasprotno kot intervjuvanec SD5 pa 

intervjuvanec DD5 pove, da so vsi trije deležniki predlagali ureditev področja mobinga. 

Intervjuvanec SIN5 nasprotno kot intervjuvanec DD5 pojasni, da je bilo podjetje že večkrat 
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opozorjeno, da področje mobinga formalizira. Delodajalec, sindikat in svet delavcev so se 

dogovorili, da se to področje vključi v Pravilnik o varnem in zdravem delu in v oceno 

tveganja. Objavili so ga tudi na portalu podjetja, tako da so bili delavci s tem seznanjeni. 

Intervjuvanec SD5 pove, da v kolikor kdor koli od vseh treh deležnikov – tako sindikat, svet 

delavec kot delodajalec dobi kakršen koli namig oziroma vlogo o nekem sumljivem 

dogajanju, mora najprej interno obravnavati težavo oziroma jo predati tričlanskemu odboru, 

da preveri in ugotovi ozadje konflikta. Če je primer anonimen, kar v večini je, se poskuša 

preveriti in ugotoviti, kje je prišlo do težave. Če je konkretno dana prijava z imenom in 

priimkom, se žrtev oziroma tistega, ki je dal prijavo, tudi pozove, da težavo predstavi. Nadalje 

se popolnoma ločeno pokliče tistega, ki naj bi to izvajal. Če je potrebno v nadaljevanju 

združijo obe strani, kjer skupno ugotavljajo, kje so težave. Svet delavcev v podjetju je tudi 

član združenja svetov delavcev. Na združenju svetov delavcev so začeli urejati in spoznavati 

področje mobinga in mu posvečati več pozornosti. Intervjuvanec SD5 nasprotno kot 

intervjuvanec DD5 in SIN5 pove, da se je o problematiki mobinga začelo pogovarjati že 

dobrih 10 let nazaj, ko je svet delavcev predlagal ureditev tega področja. Pravilnik niso 

sprejeli, saj je podjetje zelo veliko in je veliko različnih interesov oziroma strahov. V 

nasprotju z intervjuvancema DD5 in SIN5 intervjuvanec SD5 pojasni, da se svet delavcev, 

sindikat in delodajalec niso uspeli uskladiti, zato tudi nimajo Pravilnika o preprečevanju 

mobinga. Pred štirimi leti se je svet delavcev in sindikat uspel z delodajalcem uskladiti, 

pravilnik je bil napisan, ampak mnenje na tem področju ni bilo poenoteno, zaradi različnih 

vzrokov. Na koncu so se dogovorili, da pravilnika o preprečevanju trpinčenja na delovnem 

mestu podjetje ne bo imelo. Intervjuvanec SD5 potrdi, da v podjetju poznajo zakonodajo, ki 

ureja to področje, potrebno pa je imeti ekipo, ki bo te stvari obravnavala in imela možnost, da 

bo vse primere, ki so povezani z eventualnim trpinčenjem, v obravnavanjih tudi resno jemala. 

V kolikor svet delavcev meni drugače, je potrebno najti skupno rešitev. SD5 doda, da v 

kolikor bi bila delodajalčeva beseda zadnja, potem nima smisla imeti pravilnikov. 

Dobre prakse na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu v podjetju 5 

Intervjuvanec DD5 pojasni, da težko opredeli dobre prakse na področju mobinga, saj teh 

primerov v podjetju ni bilo veliko. S socialnimi partnerji ima delodajalec zelo dobre dialoge, 

razgovore. Tudi vsak zaposleni, ki ima težavo, pride do pooblaščenca za mobing oziroma v 

kadrovsko službo, kjer se te zadeve sproti urejajo z vodji. Dobra praksa v podjetju je, da je 

komunikacija z delavci zelo dobra in posledično je tudi mobinga v podjetju manj. 

Intervjuvanec SIN5 se strinja z intervjuvancem DD5 ter pove, da je sodelovanje med vsemi 

tremi deležniki zelo dobro. Vedno je k reševanju morebitnega pojava mobinga povabljen tudi 

sindikat. Delodajalec pri tem prizna veljavo sindikatu. Prav tako delodajalec upošteva mnenje 

sindikata in se drži sklenjenih dogovorov. Primeri mobinga so bili tudi rešeni v prid 

mobingiranega. Mnenje intervjuvanca SIN5 je, da so izobraževanja dobra praksa pri 

preprečevanju trpinčenja. Nasprotno pa intervjuvanec SD5 pove, da je dobra praksa v podjetju 
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to, da dejansko vsak primer, ki ga svet delavcev »dobi na mizo«, ali po elektronskem 

sporočilu ali telefonu, ne zavrže, ampak se takoj razišče. Neodvisno od tega, ali je prijava 

anonimna ali ne. V preteklosti so dejansko vse zadeve reševali na tak način. Zgodilo se je 

tudi, da je bila prijava anonimna in prijave niso rešili, ker niso vedeli točno, kaj se dogaja. 

Menijo, da je bistveno, da vsak namig, ki ga dobijo, tudi resno obravnavajo.  

Primeri mobinga v podjetju 5 

Intervjuvanec DD5 pojasni, da so od leta 2013, ko so stvari formalizirali in delavce seznanili s 

tem, kako so postopki urejeni, imeli formalno podane samo tri prijave mobinga. Vse so bile 

rešene na prvi stopnji, s pomočjo pooblaščenca za mobing. Zadeve niso prišle niti do 

komisije. Mediacija je bila uspešna v vseh treh primerih. Komunikacijski kanali v podjetju so 

dobro opredeljeni in zaradi tega je manj težav in primerov mobinga. V primerjavi z drugimi 

podjetji je njihov pristop uspešen. V podjetju je veliko uspešne komunikacije in posledično 

tudi manj mobinga. Intervjuvanec SIN5 odgovori, da pozna dva primera mobinga v podjetju. 

Primera je rešil delodajalec oziroma pooblaščenec za mobing. Oba primera sta bila rešena v 

prid sindikatu oziroma žrtvi. Sindikat vedno sodeluje, delodajalec ga povabi. Intervjuvanec 

SD5 potrdi, da so imeli primere mobinga: »Dejansko se je samo v enem primeru ali dveh 

ugotovilo, da bi je bil zadaj pritisk in neke vrste mobing. Z izvajalcem mobinga, ki je bil 

vodja enega od oddelkov, je bil tudi opravljen razgovor. Pri ostalih primerih se je pokazalo, 

da ni šlo za pojav mobinga, ampak samo za izvajanje nekih pritiskov. Primerov torej ni 

veliko. Pridejo pa zaposleni velikokrat potožiti, da so pod pritiskom ali kaj podobnega!« SIN5 

meni, da smo ljudje različni in različno dojemamo stvari. Nekateri vse čutijo kot pritisk, drugi 

pa prestopijo težave in gredo naprej.  

Učinkovitost zakonodaje v praksi v podjetju 5 

V podjetju 5 je intervjuvanec DD5 mnenja, da je zakonodaja učinkovita. Delodajalec pa 

odloča, na kakšen način bo to področje uredil. Intervjuvanec SIN5 pove: »Na področju 

mobinga bi se dalo v zakonodaji še kaj izboljšati, vendar je težko podati mnenje na kakšen 

način. Načeloma smo vsi kritični do zakonodaje. Zakon daje neke osnove. Osnova je dobra, 

dejstvo pa je, da nikoli ni popolna. Vse je v ljudeh. Če se ljudje znamo pogovarjati in 

potegniti bistvo iz zakona ter ne iščemo dlake v zakonu, ki bi jih lahko enostransko potegnili, 

potem najdemo efekt. V nasprotnem primeru pa privede do težav. Težko je ugotoviti, ali v 

določenem primeru gre za izvajanje mobinga, ali gre samo za delovni pritisk. S sodelavci je 

potrebno vzpostavljati komunikacijo. Izobraževanja je prav tako potrebno izvajati, ampak to 

je enkratno dejanje. Ljudje kaj dojamejo ali ne. Včasih je delavcem naloženo preveč dela, za 

katerega že dojemajo, da gre za pritisk. Dejstvo je, da morata tako nadrejeni, kot podrejeni 

analizirati, ali je nekaj možno narediti v nekem času ali ne. Take stvari morata nadrejeni in 

podrejeni razčistiti sproti, saj dolgoročno lahko privede do mobinga!« 
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Odškodninska odgovornost v podjetju 5 

Intervjuvanec DD5 meni, da je najbolj smiselno, da se oceni, koliko je bila žrtev oškodovana. 

To je tudi najbolj bistveni podatek. Da bi bila odškodnina odvisna od dobička in od prometa, 

ni najbolj smiselno. Bolje bi se bilo osredotočiti na to, kaj je delavec doživel in kakšne so 

posledice. Intervjuvanec SIN5 je drugačnega mnenja, in sicer, da bi moral biti disciplinsko in 

odškodninsko odgovoren tisti, ki mobing izvaja. Sprašuje se, zakaj bi delodajalec plačeval, ko 

nekdo drug izvaja mobing. Intervjuvanec SD5 meni drugače, in sicer, da denarna kazen ni 

samo vzgojni faktor, učinkovita kazen je, da skušamo izvajalcu mobinga pojasniti, da je 

mobing dejansko škodljiv za podjetje in posameznika. Meni, da vsi tega ne dojamejo. Svet 

delavcev rešuje vse te težave z ljudmi, zato imata z delodajalcem podobno mnenje. Nobena 

kazen ni dovolj visoka, da bi lahko rekli, da bo podjetje toliko prizadela, da se to ne bi več 

počelo. V majhnem podjetju bi to morda delovalo, ker bi jih močno prizadelo. Tam bi tudi vsi 

takoj videli, kje so težave. V primeru velikega podjetja pa je zelo tanka črta med delovnim 

pritiskom in mobingom. Tako visoke denarne kazni niso rešitev. Tudi, če se izvajalca 

mobinga kaznuje z 10.000 EUR ni tako malo. Vsak bi tako moral razmisliti, ali je to smiselno 

plačevati.  

6.5 Ugotovitve 

Ugotovitve raziskave smo podali po posameznih vsebinskih sklopih, po katerih so bili 

opravljeni tudi intervjuji. Pri vsakem vsebinskem sklopu smo podali glavne ugotovitve. 

Poznavanje pojma in področja trpinčenja na delovnem mestu  

O mobingu se veliko govori in piše in večina intervjuvanih pozna ta pojem (poznajo izraz in 

elemente, ki opredeljujejo mobing). Delodajalci se v večini podjetij zavedajo pojava 

trpinčenja na delovnem mestu in posledic, ki dolgoročno pomenijo velike stroške za podjetje, 

nezadovoljne zaposlene in več bolniških odsotnosti. 

Intervjuvanci si pod pojmom trpinčenje na delovnem mestu predstavljajo predvsem: izraz 

mobing, izvajanje mobinga od spodaj navzgor ter tudi horizontalno, mobing v obe smeri od 

spodaj navzgor in obratno, prav tako tudi vertikalno in med enakimi. Prav tako si pod 

pojmom mobing predstavljajo dlje trajajoče dejanje, ki nosi znake kaznivega dejanja, 

zmanjšanje psihične sposobnosti, motivacije, delovne storilnosti, telesne storilnosti. Večina 

intervjuvancev tudi loči med različnimi oblikami mobinga (horizontalno, vertikalno, med 

nadrejenimi in podrejenimi, mobing med enakimi in podobno).  

V nasprotju s poznavanjem definicije mobinga pa so intervjuvanci izpostavili, da je v 

realnosti težko nedvomno ugotoviti, ali gre v neki situaciji za mobing ali ne. V podjetjih se 
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pojava mobinga zavedajo in poskušajo na različne načine, preventivno kot kurativno, ta pojav 

preprečiti.  

Normativna urejenost preprečevanja trpinčenja  

ZDR-1 nalaga delodajalcu zagotavljanje delovnega okolja, v katerem noben delavec ne bo 

izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, 

predpostavljenih ali sodelavcev, in sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito pred temi kršitvami. 

Izbrana podjetja so, ker jim tako nalaga zakon, z internimi pravnimi akti uredila področje 

mobinga.  

Večina intervjuvancev pozna ZDR-1 in ve, da je mobing v zakonodaji RS opredeljen kot 

kaznivo dejanje. Intervjuvanci so na vprašanje, kako imajo normativno urejeno področje 

preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu v podjetju, odgovarjali v smislu urejenosti s 

predpisi. Internih aktov niso želeli posredovati, zato pri analizi normativne urejenosti 

izhajamo iz tega, kar so na intervjujih povedali sami intervjuvanci. 

Večina proučevanih podjetij ima sprejet Pravilnik o preprečevanju mobinga na delovnem 

mestu, kot to določa ZDR-1. Le v enem podjetju zaradi nesoglasij med svetom delavcev in 

sindikatom pravilnik ni bil sprejet, temveč imajo to urejeno v internih pravilih za vsako 

delovno mesto ter v Pravilniku o varnem in zdravem delu, kjer so opredeljena varna in zdrava 

delovna mesta. 

V treh podjetjih imajo na podlagi pravilnika o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu 

tudi pooblaščenca za mobing, ki so ga svet delavcev, delodajalec in sindikat soglasno izbrali. 

Institut pooblaščenca za mobing se je v podjetjih izkazal kot dobra praksa pri preprečevanju 

mobinga na delovnem mestu, predvsem, ko do mobinga dejansko pride, saj se zaposleni lahko 

nanj obrnejo po pomoč. Pooblaščenec v praksi deluje tudi kot mediator med delodajalcem in 

zaposlenim oziroma med izvajalcem mobinga in žrtvijo. 

V enem podjetju imajo tudi skupni odbor za antimobing, v enem pa komisijo za obravnavanje 

posameznih primerov mobinga. Kot slabo prakso so intervjuvani označili združitev 

predstavnika delodajalca (ki je bil v podjetju kadrovik) in pooblaščenca za mobing v eni 

osebi.  

Sodelovanje delodajalca, sindikata in sveta delavcev na področju trpinčenja na delovnem 

mestu v podjetju  

Na vprašanje, kdo je bil pobudnik za ureditev področja preprečevanja trpinčenja na delovnem 

mestu v podjetju, so intervjuvanci odgovorili različno. Večinoma si je vsak želel pripisati 

zasluge za to, da je podjetje začelo urejati področje trpinčenja na delovnem mestu. 
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Sveti delavcev in sindikati se v večini podjetij trudijo in raziščejo vsak sum trpinčenja na 

delovnem mestu. Sindikat ima v večjih podjetjih večjo in močnejšo vlogo kot v manjših. V 

teh podjetjih ima sindikat tudi svojo pravno službo. Svet delavcev ima bolj kooperativno, 

kadrovsko vlogo. Tako sindikati kot sveti delavcev dajejo pobude delodajalcu za ureditev 

področja trpinčenja na delovnem mestu, organizirajo izobraževanja in usposabljanja, 

opozarjajo delodajalca na občutljiva področja. Tudi delodajalec je aktiven in daje pobude za 

ureditev področja trpinčenja na delovnem mestu.  

Glede načina sodelovanja med delodajalcem, sindikatom in svetom delavcev smo ugotovili, 

da med seboj sodelujejo v veliki večini na skupnih sestankih. Sodelovanje vseh treh 

deležnikov se kaže v obliki ustanovljenih skupnih odborov ali komisij. Na skupnih sestankih 

svet delavcev, sindikat ali delodajalec predstavijo različne predloge za ureditev področja 

trpinčenja na delovnem mestu ter se dogovorijo, na kakšen način se bodo ti uresničevali. 

Delujejo tako z namenom prevencije kot tudi kurativno. Poudarjena pa je vloga reševanja 

konkretnih primerov v praksi, kadar dejansko pride do mobinga v podjetju. V nekaterih 

primerih sindikat in svet delavcev že predhodno posredujeta, še preden se konflikt razvije v 

mobing.  

Kot dolžnosti delodajalcev sindikatov in svetov delavcev si intervjuvanci predstavljajo 

predvsem: obveščanje delavcev o urejenosti mobinga v podjetju ter pomoč žrtvi in njena 

zaščita. V kolikor je to potrebno, žrtvi poiščejo tudi pravno pomoč ali druge oblike pomoči.  

Dobre prakse na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu 

V podjetjih poudarjajo, da je dobrih praks na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem 

mestu več, opredelili so jih kot: sodelovanje delodajalca, sindikata in sveta delavcev, institut 

pooblaščenca za mobing, mediacija, komunikacija v podjetju oziroma pogovori z 

zaposlenimi, izobraževanja na področju mobinga, skupni odbor za antimobing, neformalna 

druženja in obveščanje zaposlenih.  

Največ intervjuvanih meni, da je dobra praksa na področju preprečevanja trpinčenja na 

delovnem mestu odprta komunikacija v podjetju oziroma pogovori z zaposlenimi, saj se tako 

vzpostavi zaupanje in sodelovanje zaposlenih. Prav tako se konflikti rešijo pravočasno, 

predno se razvijejo v mobing.  

Šest intervjuvanih meni, da je dobra praksa na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem 

mestu sodelovanje delodajalca, sveta delavcev in sindikata. Dva intervjuvana sta opredelila, 

da je sodelovanje uspešno predvsem v okviru skupnega odbora za antimobing, kjer rešujejo 

tako posamične primere mobinga, kot dajejo pobude in izvajajo preventivne ukrepe. V 

primeru, ko delodajalec ni upošteval mnenja skupnega odbora, je primer prišel na sodišče, 

podjetje pa je obiskala tudi delovna inšpekcija. Hiter odziv v primeru mobinga in resnost 
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obravnave vsake prijave nepravilnega ravnanja, se je izkazalo kot učinkovito reševanje 

primerov mobinga.  

Kot naslednjo dobro prakso so štirje intervjuvanci opredelili izobraževanje o mobingu. V teh 

podjetjih opravljajo redna predavanja in obveščajo ter izobražujejo zaposlene o trpinčenju na 

delovnem mestu ter o posledicah, ki jih to prinaša, pri tem v veliki meri sodelujeta tudi 

sindikat in svet delavcev. Redna izobraževanja zaposlenih ter vodilnih so se izkazala kot 

učinkovita pri razumevanju samega pojava mobinga in preprečevanju tega. Prav tako je manj 

primerov napačnega razumevanja pojava mobinga.  

Slaba praksa pa se je izkazala v primeru, ko se delodajalec ne odzove na predloge odbora za 

antimobing, potem ta odbor izgubi svoj pomen, smiselnost obstoja idr.  

Primeri mobinga v podjetju 

Ugotavljamo, da so se v večini podjetij že srečali s primeri trpinčenja na delovnem mestu, 

takšnega mnenja je bilo sedem intervjuvancev. Po njihovem mnenju je veliko primerov 

nepravilnega ravnanja ali celo mobinga, ki niso prijavljeni zaradi strahu pred izgubo službe ali 

poslabšanja delovnih razmer. Mobing se v podjetjih dogaja občasno, več je neprimernih 

dejanj, konfliktov in različnih pritiskov, ki pa nimajo znakov mobinga. Za te se je izkazalo, da 

jih skušajo rešiti, še preden se razvijejo v mobing. Menijo, da sta sindikat in svet delavcev 

prva, ki zavarujeta delavca v primerih mobinga. Le štirje intervjuvanci so odgovorili, da 

mobinga v njihovem podjetju ni.  

Učinkovitost zakonodaje v praksi 

Večina intervjuvancev meni, da je zakonodaja na področju preprečevanja trpinčenja na 

delovnem mestu učinkovita, v kolikor delodajalec, svet delavcev in sindikat učinkovito 

opravijo svojo dolžnost. Eden izmed njih je izrazil mnenje, da daje zakonodaja neko osnovo, 

potrebno pa je skrbeti in nadzirati, da jo delodajalec pravilno izvaja.  

Trije intervjuvanci so odgovorili, da na tem področju še nimajo izkušenj, zato se o 

učinkovitosti zakonodaje na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu ne morejo 

opredeliti.  

Trije intervjuvanci menijo, da zakonodaja ni učinkovita in bi jo bilo treba spremeniti, 

potrebno bi bilo poostriti nadzor nad izvajanjem zakonodaje na področju trpinčenja na 

delovnem mestu v podjetjih, saj v nasprotnem lahko pride tudi do odstopanj pri interpretaciji 

predpisov in njihovim dejanskim izvajanjem. 
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Odškodninska odgovornost 

Za večino intervjuvancev je odškodnina za podjetja le deloma učinkovito sredstvo in je le 

deloma dovolj visoka za preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. Trije intervjuvanci so 

izrazili mnenje, da odškodnina v primeru trpinčenja na delovnem mestu ni učinkovita. Dva 

intervjuvanca pa se o primernosti odškodnin nista mogla opredeliti, saj nimata izkušenj. 

Intervjuvanci, ki so opredelili odškodnine v primeru trpinčenja na delovnem mestu kot delno 

učinkovite, so podali več mnenj o tem, kakšne bi morale biti odškodnine, da bi preprečevale 

trpinčenje na delovnem mestu. Štirje intervjuvanci so bili mnenja, da bi moral biti 

odškodninsko odgovoren tisti v podjetju, ki je mobing izvajal. Namreč zaposleni morajo 

vedeti, da trpinčenje na delovnem mestu ni dovoljeno, saj ni skladno s politiko podjetja. Prav 

tako so bili štirje intervjuvanci mnenja, da bi morala biti višina odškodnine sorazmerna s 

škodo, ki jo je utrpela žrtev. Psihološke posledice, ki se kažejo v bolniški odsotnosti, 

zmanjšanju delovne storilnosti ali celo samomoru, namreč povzročijo veliko škodo žrtvi 

trpinčenja na delovnem mestu, v kolikor podjetje ne ukrepa pravočasno. Primeri trpinčenja na 

delovnem mestu se med seboj razlikujejo, zato jih je težko ovrednotiti glede na dejansko 

povzročeno škodo, sodne prakse na področju mobinga pa ni veliko. 

Dva intervjuvanca menita, da bi morala biti višina odškodnine odvisna od velikosti podjetja, v 

nasprotnem lahko majhno podjetje utrpi preveliko finančno breme, ki ogrozi njegov obstoj na 

trgu. Velikemu podjetju odškodnina ne povzroči eksistenčno pomembnega odhodka in ga ne 

odvrača od ponovnih kršitev. 
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7 PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Priporočila so pripravljena na osnovi ugotovitev intervjuvancev, in sicer za posamezne 

vsebinske sklope. 

Priporočilo 1, vsebinski sklop: Poznavanje pojma in področja trpinčenja na delovnem mestu  

Ugotovili smo, da zaposleni poznajo pojem mobinga (poznajo izraz in elemente, ki 

opredeljujejo mobing). V praksi pa se je pokazalo, da je kljub jasni definiciji mobinga, v 

realnosti težko definirati, ali gre v neki situaciji za mobing ali ne. 

Intervjuvanci predlagajo:  

 delodajalec, sindikat in svet delavcev si morajo prizadevati za večjo ozaveščenost in 

informiranost o pojavu trpinčenja na delovnem mestu, 

 delodajalec mora omogočiti pogostejša izobraževanja za člane sindikata, sveta delavcev 

in vodilnih v podjetju na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu,  

 sindikat in svet delavcev morata poskrbeti, da bodo vsi zaposleni seznanjeni s 

Pravilnikom o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu oziroma z drugimi akti, ki jih 

ima podjetje sklenjene za ureditev področja mobinga, ter zaposlenim obrazložiti pomen 

pravilnika ali akta. Torej zaposlene izobraziti, kakšne pravice imajo, kakšen je odnos 

podjetja do tega pojava, katera dejanja se smatrajo kot mobing itd. 

Priporočilo 2, vsebinski sklop: Normativna urejenost preprečevanja trpinčenja v izbranih 

podjetjih 

Ugotovili smo, da podjetja najpogosteje področje trpinčenja na delovnem mestu uredijo v 

Pravilniku o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. 

Intervjuvanci predlagajo: 

 vpeljavo instituta pooblaščenca za mobing v podjetja, v ločeni funkciji od funkcije 

kadrovnika, 

 podjetja morajo s predpisi jasno opredeliti, da se trpinčenje na delovnem mestu ne 

dopušča in je prepovedano dejanje, za katerega so predvidene sankcije.  

Priporočilo 3, vsebinski sklop: Sodelovanje delodajalca, sindikata in sveta delavcev na 

področju trpinčenja na delovnem mestu v podjetju  

Ugotovili smo, da lahko ena oseba opravlja funkcijo predstavnika sveta delavcev in sindikata. 

V nekaterih podjetjih se je pokazalo, da je razmerje med sindikati in sveti delavcev v 

tekmovalnem razmerju in da je sodelovanje slabo. Sodelujejo samo na skupnih odborih, kjer 

je prisoten tudi delodajalec. 
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Intervjuvanci predlagajo: 

 ločitev funkcije sindikata in sveta delavcev, 

 sindikati in sveti delavcev bi morali več sodelovati med sabo in se usklajevati, saj bodo 

lahko le tako uspešni pri preprečevanju mobinga na delovnem mestu, 

 vzpostavitev odborov oziroma koordinacijskih teles s ciljem skupnega sodelovanja 

sindikata in sveta delavcev, kamor spada področje preprečevanje trpinčenja na delovnem 

mestu. Le tako bodo delavski predstavniki lahko uspešno nastopili proti delodajalcu 

oziroma skupaj z njim iskali ustrezne rešitve na področju preprečevanja trpinčenja na 

delovnem mestu.  

Priporočilo 4, vsebinski sklop: Dobre prakse na področju preprečevanja trpinčenja na 

delovnem mestu 

Ugotovili smo, da so dobre prakse na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu 

predvsem naslednje: sodelovanje delodajalca, sindikata in sveta delavcev; institut 

pooblaščenca za mobing; mediacija; komunikacija v podjetju oziroma pogovori z 

zaposlenimi; izobraževanja na področju mobinga; skupni odbor za antimobing; neformalna 

druženja; obveščanje zaposlenih.  

Intervjuvanci predlagajo: 

 uvedbo instituta pooblaščenca za mobing v vsa podjetja, saj se je izkazal kot uspešna 

oblika preprečevanja in reševanja mobinga na delovnem mestu, predvsem pri reševanju 

primerov mobinga v začetni fazi, 

 pooblaščenec za mobing v večini primerov poskuša z mediacijo med izvajalcem 

mobinga, delodajalcem in žrtvijo priti do neke rešitve, kar se je izkazalo kot dobra praksa, 

zato si naj sveti delavcev in sindikati prizadevajo za promocijo mediacije pri 

preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu, 

 sodelovanje pooblaščenca za mobing s sindikati in sveti delavcev na področju 

preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu, saj se tako izmenjajo informacije o tem, kaj 

se v podjetju dogaja, 

 sindikati in sveti delavcev si naj prizadevajo za vzpostavljanje učinkovite komunikacije v 

podjetju, saj se tako vzpostavi zaupanje in sodelovanje zaposlenih ter pravočasno 

reševanje konfliktov, 

 sodelovanje delodajalca, sveta delavcev in sindikata predvsem v okviru skupnega odbora 

za antimobing ali koordinacijskih teles za reševanje konkretnih primerov mobinga ter 

prav tako dajanje pobud in izvajanje preventivnih ukrepov, 

 spodbujanje izobraževanja o mobingu, ki bo temeljilo na konkretnih primerih za uporabo 

v praksi, 

 vključitev zaposlenih v postopek obveščanja in obvladovanja tveganj za mobing na 

delovnem mestu, 

 redno preverjanje organizacijske klime v podjetju, 
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 organizacija neformalnih druženj zaposlenih, kjer bi se zaposleni bolje spoznavali in 

vzpostavili prijateljske vezi. 

Priporočilo 5, vsebinski sklop: Primeri mobinga v podjetju 

Ugotovili smo, da so se v večini podjetij že srečali s primeri trpinčenja na delovnem mestu, 

predvsem z neprimernimi dejanji, konflikti in različnimi pritiski, ki se lahko dolgoročno 

razvijejo v trpinčenje na delovnem mestu. Meja med neprimernim obnašanjem in trpinčenjem 

je zelo nejasna in zabrisana, z veliko sivine. 

Intervjuvanci predlagajo: 

 reševanje primerov trpinčenja na delovnem mestu v obliki skupnih odborov,  

 v kolikor mediacija v začetni fazi stopnji ni uspešna, primer prevzame komisija, 

sestavljena iz delodajalca, sindikata, sveta delavcev in pooblaščenca za mobing, 

 izobraževalne delavnice za svet delavcev in sindikat, ki temeljijo na konkretnih primerih 

mobinga, saj bodo tako lažje prepoznali in reševali primere mobinga v dejanskih 

okoliščinah, 

 vzpostavitev učinkovite komunikacije kot dobre prakse za reševanje sporov na področju 

preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu v podjetju. 

Priporočilo 6, vsebinski sklop: Učinkovitost zakonodaje v praksi 

Ugotovili smo, da je zakonodaja na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu 

učinkovita, v kolikor delodajalec, svet delavcev in sindikat učinkovito opravijo svojo 

dolžnost. Zakonodaja daje osnovo, poskrbeti je treba, da se v podjetju pravilno izvaja. 

Intervjuvanci predlagajo: 

 poostren nadzor nad izvajanjem zakonodaje na področju trpinčenja na delovnem mestu. 

Priporočilo 7, vsebinski sklop Odškodninska odgovornost 

Ugotovili smo, da je odškodnina za podjetja le deloma učinkovito sredstvo in je le deloma 

dovolj visoka za preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. 

Intervjuvanci predlagajo: 

 odškodninsko odgovornost osebe, ki je trpinčenje na delovnem mestu izvajala, 

 višina odškodnine mora biti sorazmerna s škodo, ki jo je utrpela žrtev, 

 višina odškodnine bi morala biti odvisna od velikosti podjetja, v nasprotnem primeru 

lahko majhnemu podjetju ogrozi obstoj, medtem ko večjemu podjetju to ne bo povzročilo 

finančnega bremena. 
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V magistrski nalogi smo opredelili pojav trpinčenja na delovnem mestu ter predstavili 

njegovo razširjenost, vzroke in posledice. Ključna ugotovitev je, da je v današnjem času 

konkurenca med podjetji velika, zato je pritisk na delodajalce velik, posledično se od 

zaposlenih pričakuje, da naredijo več v krajšem času. Med zaposlenimi je velika 

tekmovalnost, kar je osnova za porast različnih pritiskov in nesoglasij med zaposlenimi in 

delodajalcem, to pa lahko posledično pripelje do trpinčenja na delovnem mestu. Problematiki 

trpinčenja na delovnem mestu se posveča čedalje več pozornosti, saj je tega pojava vedno več, 

podjetja pa so se začela zavedati hudih posledic, ki ob tem nastanejo. Zaposleni v primeru 

trpinčenja na delovnem mestu utrpi psihične in fizične posledice, negativne posledice pa 

občutijo tudi sodelavci. Posledice utrpi tudi podjetje, saj ob tem nastane velika gospodarska 

škoda, slabši pa je tudi ugled podjetja. Zmanjša se produktivnost in dobičkonosnost, povečuje 

se število bolniških odsotnosti in posledično stroški za podjetje. Socialne posledice trpinčenja 

se kažejo kot odmik v osamo, zmanjšana uspešnost dela, okrnjen ugled, težave pri 

vzpostavljanju stikov ter strah pred neuspehom. Takšni odnosi v delovnem okolju so 

neprimerni in zavirajo uspešno in konstruktivno delo. Zaradi strahu pred posledicami in 

izpostavljenostjo pa si mnogi ne upajo spregovoriti o mobingu, ali pa sploh ne vedo, da so 

izpostavljeni mobingu na delovnem mestu.  

Skozi analizo pravne ureditve trpinčenja na delovnem mestu smo ugotovili, da imajo podjetja 

v Sloveniji na voljo zakonske in druge priporočljive ukrepe za preprečevanje trpinčenja na 

delovnem mestu. ZDR-1 določa dolžnost delodajalca, da mora spoštovati, varovati in ščititi 

delavčevo osebnost ter zagotoviti delovno okolje, kjer noben delavec ne bo izpostavljen 

nadlegovanju ali trpinčenju na delovnem mestu. V kolikor delodajalec ravna v nasprotju z 

zakonom, je dokazno breme, da je delavca zaščitil oziroma, da trpinčenja ni bilo, na njegovi 

strani. ZDR-1 ureja tudi odškodninsko odgovornost delodajalca v primeru kršitve prepovedi 

diskriminacije ali trpinčenja na delovnem mestu, ki mora biti sorazmerna in učinkovita s 

povzročeno škodo zaposlenemu in mora imeti preventivni učinek na delodajalca. Tudi ZVZD-

1 delodajalcu nalaga sprejetje ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje 

trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu ter izvajanje sistematične aktivnosti in ukrepov 

za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja delavcev. Kazenski zakonik pa opredeljuje 

trpinčenje na delovnem mestu kot kaznivo dejanje z zaporno kaznijo do 5 let. Varstvo 

delavcev ni več popolnoma odvisno od delodajalca, saj zakon omogoča, da imajo sveti 

delavcev pri tem aktivno vlogo z opozarjanjem na resnost problema trpinčenja na delovnem 

mestu, s predlaganjem ukrepov delodajalcu ter s samostojno pripravo predlogov za 

zmanjšanje tveganja trpinčenja na delovnem mestu. 

Zagotovo velja tudi za področje trpinčenja na delovnem mestu, da se svet delavcev zaradi 

neposredne vključitve v odločitve in delovni proces lahko hitreje odzove na določene 

odločitve delodajalca kot sindikat. Tako sindikat kot svet delavcev sta žrtvi v pomoč pri 
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razreševanju primera trpinčenja na delovnem mestu in jo zastopata v nadaljnjih postopkih 

zoper delodajalca. Pa vendar je raziskava pokazala, da ima v individualnih postopkih sindikat 

več pristojnosti kot svet delavcev. 

ZVZD-1 v 13. členu določa, da se morajo delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki 

o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter 

soodločati v skladu z zakonom in predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Raziskava 

je pokazala proaktivnost tako sindikata kot sveta delavcev na področju dajanja pobud 

delodajalcu za ureditev preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. To uresničujejo skozi 

organizacijo izobraževanj in usposabljanj na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem 

mestu in skozi dajanje pobud delodajalcu po sprejetju ukrepov za preprečevanje trpinčenja na 

delovnem mestu. Raziskava je pokazala tudi, da delodajalci pri sprejemanju internih aktov na 

področju mobinga ustrezno sodelujejo s sindikati in sveti delavcev. Le v enem primeru 

delodajalec zaradi razhajanja mnenj med vsemi tremi deležniki takega akta ni sprejel. 

V raziskavi smo ugotovili, da zaposleni poznajo definicijo mobinga, ne znajo pa ga 

nedvomno prepoznati v praksi, saj je meja med neprimernim obnašanjem in trpinčenjem na 

delovnem mestu zelo zabrisana in nejasna, zato je pomembno, da svet delavcev in sindikat 

spodbujata ozaveščanje na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. 

V podjetjih, ki smo jih raziskali, smo ugotovili tudi, da se sindikati in sveti delavcev večkrat 

ukvarjajo z neposrednim reševanjem konkretnih primerov mobinga. Njihovo delo bi se 

moralo osredotočati na to, da skupaj s sodelovanjem delodajalca vzpostavijo učinkovit sistem 

preprečevanja in razreševanja mobinga v podjetju. To pomeni vzpostavitev konkretnih 

pravnih podlag, ukrepov in politike na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu 

v podjetju. Raziskava je potrdila, da sta nadzor nad izvajanjem zakonodaje in preprečevanjem 

trpinčenja na delovnem mestu v podjetjih šibka. Sindikati bi morali okrepiti sodelovanje z 

nadzornimi službami za izvajanje inšpekcijskih pregledov.  

Raziskava je pokazala, da veliko podjetij nima ustreznega sistema za rehabilitacijo in pomoč 

žrtvam v primeru mobinga. Sindikati in sveti delavcev bi morali pozornost posvetiti tudi 

odpravi škodljivih posledic žrtvam, ki so bile udeležene v mobingu. Lahko tudi z zunanjimi 

svetovalci, psihologi in psihiatri, saj se bo le tako lahko žrtev čim bolj nemoteno vključila 

nazaj v delovni proces. 

Intervjuvanci so mnenja, da bi odškodnine delavcem zaradi mobinga morale biti odmerjene 

glede na psihične in fizične posledice, ki jih je ob izvajanju mobinga utrpela žrtev. Prav tako 

so mnenja, da mora biti kazen zoper tistega, ki je mobing izvajal. Če je dokazano trpinčenje 

na delovnem mestu, se delodajalec zaradi nezagotovitve varstva pred spolnim in drugim 

nadlegovanjem ali trpinčenjem v skladu s prvim odstavkom 45. člena kaznuje z globo do 

20.000 EUR. Za marsikatero podjetje to ne pomeni velikega finančnega bremena. Višino 
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odškodnine bi moral delodajalec občutiti kot eksistenčno pomembno, saj je le tako lahko 

odvračilna in preventivna.  

V raziskanih podjetjih so predstavniki delodajalca, sindikatov in svetov delavcev zakonodajo 

opredelili kot učinkovito, v kolikor vsak izmed deležnikov učinkovito odigra svojo vlogo. 

Sindikati in sveti delavcev so izrazili potrebo po učinkovitem skupnem sodelovanju med 

sindikati in sveti delavcev, saj lahko na tak način delodajalcu učinkovito predstavijo ustrezne 

predloge.  

Izhajajoč iz vsega zgoraj navedenega podajamo odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšna je zakonska vloga svetov delavcev v primerjavi s sindikati 

pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu v RS? 

Na podlagi analize teorije, zakonodaje in na podlagi raziskave smo izluščili razlike med 

vlogami sveta delavcev in sindikata kot različnima vrstama delavskih predstavništev, tako na 

splošno kot tudi pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. Splošne razlike med obema 

vrstama delavskih predstavništev so: 

 normativna podlaga za delovanje sindikata se razlikuje od zakonske podlage, ki velja za 

delovanje sveta delavcev, 

 sindikat ureja in posreduje v zadevah ki se nanašajo izključno na člane sindikata, nima pa 

splošne zastopniške pravice, kot velja to za svet delavcev, 

 svet delavcev se mora vzdržati kakršnih koli oblik sindikalnega boja, medtem ko sindikat 

lahko vrši pritisk na delodajalca s stavko, 

 za svet delavcev je značilna hitrejša in neposredna vključenost v odločitve in delovni 

proces delodajalca, 

 naloga sveta delavcev je predvsem nadzor delodajalca o izvajanju sklenjenih dogovorov, 

zakonov in opozarjanje na morebitna neizvajanju, medtem ko je vloga sindikata v tem, da 

se bori za pravice in položaj delavcev. 

Razlike med obema vrstama delavskih predstavništev pri preprečevanju trpinčenja na 

delovnem mestu pa niso tako zelo jasne. Na podlagi analize zakonodaje in izvedene raziskave 

ugotavljamo, da  se vlogi svetov delavcev in sindikata v razmerju do delodajalca dopolnjujeta 

in nadgrajujeta. Težava, ki se kaže v praksi, je prepletanje vloge sindikatov in svetov 

delavcev, saj so njihove pristojnosti pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu nejasno 

določene. V dveh podjetjih, vključenih v raziskavo, je imela ena oseba dve funkciji, in sicer 

funkcijo predstavnika sveta delavcev in predstavnika sindikata, zato se njune pristojnosti 

večkrat zamenjujejo. Te pristojnosti izhajajo iz 27. člena ZSDU-ja, kjer sindikat vpliva na 

oblikovanje in sestavo sveta delavcev. V podjetju, kjer imajo takšno prepletenost vlog sveta 

delavcev in sindikata, se je to pokazalo kot slabost in imajo v prihodnosti namen to 

spremeniti.  
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Raziskovalno vprašanje 2: Kako bi lahko sveti delavcev in sindikati v okviru obstoječe 

zakonodaje bolje/drugače uresničevali svojo vlogo v podjetjih na področju preprečevanja 

trpinčenja na delovnem mestu v RS? 

Delavski predstavniki imajo po ZVZD-1 možnost, da ukrepe za odpravo in zmanjševanje 

tveganj za varnost in zdravje pri delu predlagajo tudi sami, kar pomeni, da se od njih 

pričakuje bistveno bolj proaktivna drža pri sooblikovanju politik in ukrepov s področja 

trpinčenja na delovnem mestu. Na podlagi teoretičnih ugotovitev in izvedene raziskave 

opredeljujemo nekaj bistvenih priporočil za bolj uspešno delovanje sindikatov in svetov 

delavcev. 

V praksi se je pokazalo, da je kljub jasni definiciji v realnosti težko definirati, ali ima dejanje 

znake trpinčenja na delovnem mestu, zato bi si morala sindikati in sveti delavcev prizadevati 

za večjo ozaveščenost in informiranost o tem pojavu. K reševanju te težave bi pripomogla tudi 

pogostejša izobraževanja o trpinčenju na delovnem mestu za člane sindikata, sveta delavcev 

in vodilne v podjetju, ki bi temeljila na konkretnih primerih mobinga. Posebna izobraževanja 

je potrebno omogočiti tudi vodjem oddelkov in timov, saj so ti prvi, ki lahko prepoznajo 

mobing. Vodje so tisti, ki se morajo prvi odzvati na konflikte in jih na primeren način rešiti. 

Odgovorni so za dobre delovne odnose med zaposlenimi in dvig organizacijske kulture, zato 

je pomembno, da poznajo vse pojavne oblike mobinga, saj jih bodo le tako lahko na primeren 

način reševali. Svet delavcev in sindikat morata poskrbeti, da bodo zaposleni seznanjeni s 

Pravilnikom o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu oziroma drugimi akti podjetja ter 

obrazložiti njihov pomen., tako bodo seznanjeni s postopkom in pravicami v primeru 

trpinčenja na delovnem mestu. 

Podjetja najpogosteje uredijo področje trpinčenja na delovnem mestu s Pravilnikom o 

preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. Svet delavcev in sindikat bi si morala 

prizadevati za vpeljavo instituta pooblaščenca za mobing, ki se je pokazal kot dobra praksa 

razreševanja primerov mobinga v podjetju, predvsem v začetni fazi. Predvsem priporočamo 

sodelovanje pooblaščenca za mobing s svetom delavcev in sindikatom, saj se tako izmenjajo 

informacije o tem, kaj se v podjetju dogaja. 

Sindikatu in svetu delavcev priporočamo vzpostavitev učinkovite komunikacije v podjetju za 

reševanje sporov na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu, saj se je izkazala 

kot učinkovita praksa pri preprečevanju in razreševanju trpinčenja na delovnem mestu. 

Dobra praksa reševanja primerov mobinga je tudi mediacija. Sindikat lahko mediacijo 

promovira kot uspešno metodo reševanja primerov mobinga, saj je tako prihranjeno veliko 

stroškov delodajalcu kot tudi žrtvi, prav tako pa se pogosto najde skupna rešitev ustrezna za 

obe strani. V kolikor mediacija na začetni stopnji ni uspešna, primer prevzame komisija, ki je 

sestavljena iz delodajalca, sveta delavcev, sindikata in pooblaščenca za mobing. 
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V raziskavi smo ugotovili, da lahko ena oseba opravlja funkcijo predstavnika sveta delavcev 

in sindikata, zato pride večkrat do zamenjave funkcij in nalog. Sindikati in sveti delavcev bi si 

morali prizadevati za ločitev funkcije sveta delavcev in sindikata. Prav tako bi morali sveti 

delavcev in sindikati več sodelovati med sabo, saj je je pokazalo, da je razmerje med njimi 

tekmovalno in da je sodelovanje slabo. Vzpostavitev odborov oziroma koordinacijskih teles s 

ciljem skupnega sodelovanja sindikata in sveta delavcev bi omogočila učinkovit nastop proti 

delodajalcu. 

Sindikati in sveti delavcev bi se morali zavzemati tudi za redno preverjanje stanja v podjetju 

na področju trpinčenja na delovnem mestu z merjenjem organizacijske klime v podjetju ter 

izvajanjem anket in intervjujev. Tako bi dobili tudi povratno informacijo o tem, kako varna in 

zdrava so delovna mesta v njihovem podjetju. Prav tako bi morali organizirati neformalna 

druženja zaposlenih, kjer bi zaposleni vzpostavili prijateljske vezi. 

V raziskavi smo ugotovili, da je zakonodaja na področju preprečevanja trpinčenja na 

delovnem mestu učinkovita, v kolikor delodajalec, sindikat in svet delavcev opravijo svojo 

dolžnost. Zato priporočamo poostren nadzor sveta delavcev in sindikata nad izvajanjem 

zakonodaje na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. 

Glede na teoretično podlago in mnenje, ki smo ga dobili v raziskavi s strani treh ključnih 

deležnikov, lahko zaključimo, da je sodelovanje delodajalca, sindikata in sveta delavcev 

nujno pri uspešnemu preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. Delavska predstavništva 

se morajo zavedati, da le uspešna in urejena delovna mesta ter zadovoljni zaposleni, privedejo 

do uspešne organizacije. Ni dovolj le odzivanje na informacije in odločitve delodajalcev, 

temveč morajo z lastno spodbudo zaznavati in reševati težave in dajati predloge ter pobude.  

Raziskovalno vprašanje 3: Katere spremembe zakonodaje potrebujemo za večjo učinkovitost 

svetov delavcev in sindikatov pri preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu v RS? 

Na podlagi analize literature, zakonodaje in izvedene raziskave smo ugotovili, da je 

zakonodaja ustrezna in nima večjih pomanjkljivosti. Težava je drugje – izvajanje zakonodaje 

v praksi, saj je premalo inšpektorjev, ki bi nadzorovali izvajanje zakonodaje na področju 

trpinčenja na delovnem mestu v podjetjih. Težava se kaže tudi v tem, da se mnogo zaposlenih 

boji prijaviti mobing, saj se bojijo posledic. Zaposleni v podjetjih imajo tudi pogosto zmotno 

predstavo o tem, kaj mobing sploh je, saj se je v raziskavi pokazalo, da še vedno veliko 

zaposlenih ne pozna obširnosti pojava mobinga. 

Predlagamo dopolnitev 47. člena ZDR-1, z opredelitvijo določbe o obveznem preverjanju 

prisotnosti mobinga na delovnem mestu vsaj enkrat na leto, in sicer kot ukrep za zaščito 

delavcev. Zakonska obveznost bi bila potrebna tudi glede vsakoletnih izobraževanj zaposlenih 

na področju preprečevanja mobinga v podjetju. 
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Izkazalo se je, da so izobraževanja na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu 

zelo pomembna, tako za delavska predstavništva kot tudi za vse zaposlene v nekem podjetju. 

V zvezi s tem se nam zdi pomemben 63. člen ZSDU-ja, ki navaja, da imajo člani sveta 

delavcev pravico do 40 plačanih ur na leto za izobraževanje. Ker iz prakse izhaja, da je 

izobraževanj na področju trpinčenja na delovnem mestu za svete delavcev premalo, 

predlagamo, da se ta nepopolna norma ZSDU-ja dopolni tako, da bo bolj učinkovita z vidika 

zagotavljanja sredstev za izobraževanje.   

Tretji predlog spremembe zakonodaje je povezan z razmejitvijo funkcije sveta delavcev in 

sindikata. Čeprav nekateri teoretiki zagovarjajo tezo, da tam, kjer se končajo pristojnosti 

sindikata, se pravzaprav začnejo pristojnosti sveta delavcev, pa se je v praksi izkazalo, da ta 

razmejitev ni tako preprosta. Menimo, da ista oseba ne bi smela opravljati obeh funkcij, član 

sveta delavcev ne more biti hkrati član sindikata in obratno, kar naj se v zakonodaji ustrezno 

določi.   

Ker inšpektorji za delo zelo redko nadzorujejo in preverjajo, kako podjetja na področju 

preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu izvršujejo predpise, predlagamo večji nadzor in 

pooblastila inšpektorjev pri nadzoru nad izvajanjem zakonodaje na področju preprečevanja 

trpinčenja na delovnem mestu.  

Na podlagi vseh ugotovitev, pridobljenih v magistrski nalogi, menimo, da bi morali delavski 

predstavniki vzpodbujati raziskave na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu, 

medijsko izpostaviti te težave in osveščati zaposlene in podjetja o škodljivosti tega. 

Povezovanje je potrebno tudi na mednarodni ravni, z vključevanjem v Evropske projekte in z 

preučevanjem strategij, ki so se v tujini izkazale kot dobre. 

Za bolj učinkovit boj proti trpinčenju na delovnem mestu smo podali priporočila delavskim 

predstavnikom, hkrati pa priporočamo nadaljnje raziskovanje v smeri ugotavljanja razlik pri 

odzivu na prijavo mobinga med javnim in zasebnim sektorjem. V magistrski nalogi tovrstna 

raziskava ni bila mogoča, saj smo raziskali samo eno podjetje iz javnega sektorja. Področje 

vloge sindikata in sveta delavcev na področju trpinčenja na delovnem mestu je v Sloveniji 

dokaj neraziskano, je pa ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitega varstva zaposlenih 

pred trpinčenjem na delovnem mestu. Z rezultati nadaljnjih raziskav lahko pripomoremo k 

prilagajanju zakonodaje za doseganje učinkovitejše vloge sveta delavcev in sindikata pri 

preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. 
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OKVIRNI DOGOVOR O PREPREČEVANJU IN ODPRAVLJANJU POSLEDIC 

MOBINGA V DRUŽBI 

VZOREC! 

 

DRUŽBA ……………………………………………………… kot delodajalec, ki jo zastopa 

predsednik uprave ……………………………………………………………………………… 

in 

SVET DELAVCEV družbe, ki ga zastopa predsednik  

…………………………….…....................... 

 

sklepata naslednji 

OKVIRNI DOGOVOR 

o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga v 

družbi 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Udeleženca dogovora ugotavljata: 

1. Sodelovalna podjetniška kultura, utemeljena na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter 

varstvu integritete in osebnega dostojanstva vseh udeležencev delovnega procesa, predstavlja 

osnovo za pozitivno delovno klimo v družbi in je pomembna predpostavka za delovno 

zadovoljstvo in kakovost delovnega življenja zaposlenih, s tem pa tudi za gospodarski uspeh 

družbe.  

2. Pojavi »trpinčenja na delovnem mestu«, za katerega se v tem dogovoru iz nomotehnićnih 

razlogov uporablja skrajšan izraz mobing (opomba: poslovenjena oblika angleškega izraza 

mobbing), predstavljajo kršitev človeškega dostojanstva in osebnostnih pravic zaposlenih ter 

motnjo v delovnem procesu in so nezdružljivi z želeno podjetniško kulturo družbe, zato 

izvajanje mobinga v kakršnikoli obliki pomeni kršitev delovnih obveznosti.  

2. člen 

Delodajalec in svet delavcev s tem dogovorom podrobneje urejata način prepoznavanja, 

preprečevanja in odpravljanja posledic mobinga v družbi in se zavezujeta, da mobinga v 

družbi ne bosta dopuščala, temveč bosta spodbujala in razvijala partnersko sodelovanje ter 

konstruktivno reševanje konfliktov med posamezniki in skupinami v organizaciji. 

Osnovni namen in cilj tega dogovora je: 

 povečati ozaveščenost in razumevanje resnosti problemov mobinga v delovnem okolju 

(izjemno škodljive posledice za žrtev, sodelavce in družbo), tako pri delodajalcu kot 

pri zaposlenih, 

 usmeriti pozornost na pravočasno prepoznavanje tipičnih znakov in pojavov, ki lahko 

pokažejo na obstoj mobinga in 
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 zagotoviti delodajalcu, delavcem in njihovim predstavnikom akcijsko usmerjen in 

zavezujoč dokument za prepoznavanje, preprečevanje in obvladovanje problemov 

mobinga v družbi. 

3. člen 

Določbe tega dogovora o mobingu (trpinčenju na delovnem mestu) 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, političnega ali drugega prepričanja, članstva v 

sindikatu, nacionalnega in socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, 

spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin. 

Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z 

učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, 

ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje. Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika 

neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z 

učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje 

zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.  

V družbi sta prepovedani tudi neposredna ali posredna diskriminacija zaradi katere koli 

osebne okoliščine iz prvega odstavka tega člena. Neposredna diskriminacija obstaja, če je 

oseba zaradi določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih 

situacijah obravnavana manj ugodno kot druga oseba. Posredna diskriminacija zaradi osebne 

okoliščine obstaja, kadar je oseba z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi 

navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse v enakih ali podobnih situacijah in pogojih 

v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta predpis, merilo ali prakso objektivno 

upravičuje zakoniti cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna. 

Neposredna ali posredna diskriminacija so tudi navodila za diskriminiranje oseb na podlagi 

katere koli osebne okoliščine. 

II. OPREDELITEV IN PREPOZNAVANJE MOBINGA 

4. člen 

Pojem mobing v smislu tega dogovora označuje premišljeno in ponavljajoče se konfliktno 

komuniciranje oziroma šikanozno ali drugače neprimerno (neprijazno, žaljivo, omalovažujoče 

in podobno) ravnanje v odnosih med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi delavci, ki 

pomeni izvajanje nasilja na delovnem mestu z namenom psihičnega, čustvenega, socialnega, 

informacijskega in/ali poslovnega onemogočanja žrtev, pri čemer so žrtve dalj časa (vsaj 

enkrat na teden v obdobju šestih mesecev) izpostavljene sistematičnim napadom ene ali več 

oseb, kar ogroža njihovo zdravje in/ali varnost pri delu. 

Temeljne pojavne oblike mobinga so: 

 mobing od zgoraj navzdol (izvajajo ga nadrejeni nad podrejenimi), 

 mobing med enakimi (izvaja se med sodelavci, ki so na istem hierarhičnem nivoju), 

 mobing od spodaj navzgor (izvaja ga skupina sodelavcev nad vodjo).  

 

Pri mobingu med sodelavci pa obstajajo še tri podvrste, in sicer: 

- posameznik proti posamezniku, 

- skupina proti skupini, 

- skupina proti posamezniku. 
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5. člen 

Kot potencialna mobing ravnanja po tem dogovoru štejejo zlasti naslednja šikanozna ravnanja 

v odnosu do žrtve: 

1. napadi na možnost komuniciranja, kot na primer 

- omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega, 

- večkratno prekinjanje govora in jemanje besede, 

- onemogočanje izražanja mnenja, 

- onemogočanje dostopa do kakršnihkoli informacij, 

- omejevanje možnosti ali celo prepoved sodelavcem komunicirati z žrtvijo, 

- kričanje oz. glasno zmerjanje, 

- konstantno kritiziranje dela, 

- konstantno kritiziranje osebnega življenja, videza ali obnašanja, 

- nadlegovanje po telefonu, 

- verbalne grožnje in žalitve, 

- pisne grožnje, 

- očitno izmikanje stikom (odklonilne geste oziroma pogledi, dajanje nejasnih pripomb 

brez navedb razlogov izmikanja), 

- šikaniranje preko elektronskih medijev (vdiranje v računalnik, brisanje tekstov, 

pošiljanje virusov, trojanski konji itd.); 

2. napadi na socialne stike, kot na primer 

- nenadoma se s prizadetim nihče več ne pogovarja, 

- ko prizadeti koga v družbi ogovori, ga le-ta ignorira, 

- premestitev v pisarno daleč od sodelavcev, 

- sodelavcem je prepovedano pogovarjati se s posamezno osebo, 

- splošno ignoriranje v družbi, 

- 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 psihične težave, 

- poskus prisile v psihiatrični pregled, 

- norčevanje iz telesnih hib, 

- oponašanje načina hoje, glasu ali gest z namenom, da bi se nekoga osmešilo, 

- napadanje političnega ali verskega prepričanja, 

- norčevanje iz zasebnega življenja in osebnostnih lastnosti,, 

- norčevanje iz narodnosti, 

- siljenje k opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samozavest, 

- delovne napore se ocenjuje napačno ali z namenom žalitve, 

- dvomi v poslovne odločitve posameznika, 

- posameznik je deležen kletvic in obscenih izrazov, 

- posameznik je deležen poskusov spolnega zbliževanja ali verbalnih spolnih ponudb; 

4. napadi na kakovost delovne in življenjske situacije, kot na primer  

- izključevanje 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, 
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- dodeljevanje nalog daleč pod nivojem sposobnosti, 

- dodeljevanje vedno novih nalog (pogosteje, kot ostalim sodelavcem), 

- dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo, 

- dodeljevanje naloge daleč nad nivojem kvalifikacij z namenom diskreditacije, 

- »pošiljanje« v pokoj ali grožnje z odpustom; 

5. napadi na zdravje, kot na primer 

- siljenje k opravljanju zdravju škodljivih nalog, 

- grožnje s fizičnim nasiljem, 

- uporaba lažjega fizičnega nasilja, da se nekoga “disciplinira”, 

- fizično zlorabljanje, 

- namerno povzročanje škode ali nepotrebnih stroškov posamezniku, 

- namerno povzročanje psihične škode na domu ali delovnem mestu, 

- spolni napadi; 

6. druga podobna šikanozna ravnanja, če ustrezajo definiciji mobinga iz prejšnjega  

    člena. 

 

III. PREVENTIVNO DELOVANJE 

6. člen 

Udeleženca dogovora se strinjata, da so preventivni ukrepi in pravočasno ukrepanje proti 

mobingu ključ za izboljšanje podjetniške kulture, delovne klime in uspešen razvoj družbe. 

Zato si bosta prizadevala za splošno izboljšanje psihosocialnega delovnega okolja in visoko 

razvit kulturno-vrednostni sistem, ki bo onemogočal nastanek in razvoj mobinga v družbi. 

 

1. Dolžnosti delodajalca 

7. člen 

V preventivnem smislu si bo delodajalec še posebej prizadeval za: 

 izboljšanje organizacije dela (odprava nejasnih opisov položajev in nalog, 

zmanjšanje deleža enoličnega dela, izboljšanje predvidljivosti delovnih postopkov, 

možnost odločanja zaposlenih, možnost izobraževanja, odprta komunikacija, 

razvijanje timske organizacijske kulture, odprava nejasnih ali nasprotujočih navodil, 

zagotovitev celovite informiranosti o ciljih, pravočasno reševanje kadrovskih 

problemov, izboljšanje delovne atmosfere ipd.), 

 izboljšanje načina vodenja (izboljšanje stila vodenja v smislu odprave avtoritarnega 

načina vodenja, stalno komuniciranje organizacijskih ciljev z zaposlenimi, povečanje 

odgovornosti in pristojnosti vodstva družbe pri reševanju konfliktov, jasna določitev 

norm in vrednot družbe na vseh ravneh, jasna določitev posledic kršitve norm in 

vrednot družbe, nenehna pozornost nadrejenih na dogajanja v družbi, vsakodnevni 

pogovori nadrejenih z zaposlenimi ipd.) 

 uvedbo posebnih ukrepov za preprečevanje mobinga (usposobitev menedžmenta za 

zgodnje prepoznavanje mobinga in ustrezno ukrepanje, ozaveščanje in izobraževanje 

vseh zaposlenih o problematiki mobinga, usposobitev vseh zaposlenih za poznavanje 

norm in vrednot družbe, vključevanje vseh zaposlenih in njihovih predstavnikov v 

ocenjevanje ogroženosti in oblikovanje preventivnih ukrepov proti mobingu, ipd. 

 izvajanje drugih ukrepov, ki jih v ta namen priporoča stroka.. 
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2. Dolžnosti sveta delavcev 

8. člen 

Svet delavcev bo za preprečevanje pojava mobinga v družbi: 

 sodeloval pri oblikovanju in uveljavljanju visoke podjetniške kulture, ustreznih norm 

ter vrednostnih meril za obvladovanje mobinga, 

 spodbujal partnersko vedenje na vseh organizacijskih ravneh družbe, 

 sodeloval pri ocenjevanju ogroženosti in oblikovanju preventivnih ukrepov proti 

mobingu, 

 dvigoval ozaveščenost in jasno razumevanje resnosti problemov mobinga pri 

sodelavcih, 

 stalno spremljal stanje in razmere na tem področju ter na podlagi svojih ugotovitev ali 

na pobudo sodelavcev zahteval in se vključeval v razreševanje problematike mobinga 

v družbi, 

 izobraževal in usposabljal člane za nudenje ustrezne pomoči sodelavcem. 

 

3. Skupne preventivne aktivnosti 

9. člen 

Delodajalec in svet delavcev se zavezujeta skupaj načrtovati in izvajati zlasti naslednje stalne 

in občasne preventiven aktivnosti za preprečevanje mobinga: 

 izvedba začetne strokovne raziskave in analize stanja na področju mobinga v družbi 

(ugotavljanje splošnih in posebnih simptomov, ki kažejo na prisotnost mobinga, kot 

so: nenavaden porast odsotnosti z dela /boleznine/, odpovedi iz osebnih razlogov, 

serija odpovedi, problemi pri kvaliteti dela, povečana poraba materiala, neusklajeni 

roki ali prekoračitev rokov, pritožbe o opravljenem delu brez pravega vzroka, 

ugotovitve zunanjih sodelavcev, da so odnosi v skupini moteni, prepiri, agresivno 

vedenje, napadi besa, pri strokovnih problemih udeleženci ne najdejo rešitve, 

zaposleni so čustveno »prekinili« delovno razmerje, ker se ne čutijo več del kolektiva, 

kar se kaže v neangažiranosti, brezvolji, poskusih, da bi ostali neopazni; poskusi 

samomora ali samomor v kolektivu itd.), 

 takojšnja izdelava strokovne ocene tveganja za pojav mobinga v družbi, če je opaženih 

več zgoraj navedenih simptomov, in priprava programa ustreznih ukrepov; 

 občasne (najmanj enkrat letno) antimobing kampanje v družbi, 

 druge oblike organiziranega ozaveščanja zaposlenih o problematiki mobinga 

(predavanja, brošure, članki v internem glasilu, razgovori v delovnih skupinah, ipd), 

 izobraževanje in usposabljanje vodij o sodobnih metodah vodenja ljudi v delovnem 

procesu, ki vključuje tudi tematiko preprečevanja mobinga, 

 organizacija sistema pravočasnega zaznavanja konkretnih pojavov v družbi, ki bi 

utegnili predstavljati mobing ravnanja v smislu tega dogovora (vzpostavitev sistema 

sprejemanja opozoril, prijav in pritožb zaposlenih in drugih zainteresiranih subjektov 

»brez pravnih posledic«) in takojšnjega preventivnega ukrepanja, 

 uvedba sistema ocenjevanja vodilnih s strani podrejenih v družbi; 
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 druge skupne aktivnosti, ki jih predlaga en ali drugi udeleženec tega dogovora oziroma 

jih priporoča stroka. 

 

4. Skupni odbor za preprečevanje in odpravljanje posledic mobinga 

10. člen 

Za načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti iz prejšnjega člena ter za opravljanje drugih 

nalog v skladu s tem dogovorom udeleženca ustanovita skupni odbor za preprečevanje in 

odpravo posledic mobinga, ki ga poleg člana oziroma pooblaščenega predstavnika 

poslovodstva družbe odbora sestavljajo še predstavniki kadrovske službe, sveta delavcev in 

reprezentativnih sindikatov družbe.  

Pri delu odbora sodeluje tudi pooblaščenec za mobing, ki ga odbor imenuje izmed svojih 

članov ali drugih oseb v organizaciji oziroma izven nje in je pristojen za sprejemanje prijav 

kršitev s tega področja ter za strokovno izvedbo s posebnim pravilnikom predpisanega 

postopka obravnave teh kršitev. O rezultatih obravnave je dolžan pripraviti poročilo s 

predlogom ukrepov in ga predložiti odboru, ki v zvezi s tem sprejme ustrezne ukrepe.  

Delodajalec se zavezuje dosledno izvršiti vse sklepe, ki jih sprejeme odbor v okviru svojih 

pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, pri čemer pa ta zaveza ne zajema 

obveznega izreka predlaganih konkretnih sankcij zoper kršitelje v posameznih primerih 

mobinga, ki jih ima delodajalec pravico sprejemati po svoji presoji in neodvisno od predlogov 

odbora. Neformalne ukrepe in moralne sankcije, ki nimajo pravnih posledic (opozorila, 

priporočila, nasveti, graje, zahteve za javno opravičilo ipd.), lahko odbor izvaja tudi 

neposredno. 

Odbor uredi svoje delovanje s poslovnikom. 

 

IV. UKREPANJE ZA PRENEHANJE IN ODPRAVO POSLEDIC MOBINGA 

 

1. Načela za razreševanje primerov mobinga 

11. člen 

Delodajalec se zavezuje, da bo ob pojavu mobinga takoj ustrezno zaščitil žrtve in preprečil 

njihovo nadaljnje šikaniranje, hkrati pa sprejel ustrezno prilagojene ukrepe za odpravo 

posledic mobinga in povrnitev nekdanjega ugleda žrtev.  

Pri razreševanju posledic mobinga bo delodajalec izhajal iz 34. člena Ustave RS, ki določa, 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 področje. 

Delodajalec se še zavezuje, da bo v zvezi z odpravljanjem posledic mobinga spoštoval 

predvsem naslednje: 

 vsem zaposlenim je brezpogojno priznana pravica do pritožbe zaradi domnevnega 

mobingga in zagotovljena njena ustrezna obravnava, reševanja posameznega primera 

pa se je dolžan lotiti tudi na podlagi zahteve sveta delavcev, sindikata ali drugega 

zainteresiranega subjekta v družbi; 

 reševanja problema se bo lotil s potrebno obzirnostjo in zaupnostjo, da bo v celoti 

zaščitil osebno dostojanstvo in zasebnost žrtve, 

 osebam, ki ne bodo vpletene, ne bo razkrival nikakršnih podrobnosti, 
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 reševanja pritožb se bo lotil takoj in brez odlašanja,  

 vsem vpletenim bo zagotavljal pošteno zaslišanje in obravnavo, 

 lažnih obtožb ne bo dopuščal oziroma bo v takih primerih celo sprožil ustrezni 

disciplinski postopek ali uporabo drugih sankcij, 

 proti izvajalcem mobinga bo po potrebi ustrezno ukrepal, 

 dopuščal bo zunanjo strokovno pomoč. 

 

2. Postopek in ukrepi za razreševanje primerov mobinga 

12. člen 

Delodajalec se zavezuje najkasneje v roku dveh mesecev po sklenitvi tega dogovora sprejeti 

poseben pravilnik, ki bo ob upoštevanju načel iz prejšnjega člena ter nalog in pristojnosti 

skupnega odbora in pooblaščenca za mobing, določenih v 10. členu tega dogovora, 

podrobneje urejal varstvo delavcev pred mobingom in načine ter postopke za reševanje 

konkretnih primerov mobinga, pri čemer bo izhajal tudi iz naslednjih usmeritev 

1. Postopek za razreševanje posameznega primera mobinga se razen na podlagi neposredno 

vložene pisne pritožbe prizadetega posameznika, ki meni, da je žrtev mobinga (v 

nadaljevanju: žrtev mobinga), lahko začne tudi na pisno zahtevo enega od naslednjih 

pooblaščenih predlagateljev:  

 žrtvi mobinga nadrejeni vodstveni delavec, 

 svet delavcev, 

 reprezentativni sindikat, 

 kadrovska služba, 

 služba za varnost in zdravje pri delu. 

Pooblaščeni predlagatelji lahko sprožijo postopek na lastno pobudo, dolžni pa so ga sprožiti, 

če to od njih izrecno zahteva žrtev mobinga. 

Preden sproži postopek, ima vsak pooblaščeni predlagatelj, če 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. 

2. Pooblaščenec za antimoging je dolžan z obravnavo prejete vloge začeti nemudoma, 

razgovor z žrtvijo mobinga kot prvo fazo postopka pa mora opraviti najkasneje v sedmih dneh 

od prejema vloge. 

Način vodenja postopka in posamezna dejanja v postopku so odvisni od značilnosti in 

konkretnih okoliščin posameznega primera, v načelu pa je naloga pooblaščenca, da: 

 temeljito razišče problem,  

 v ločenih ali skupnih pogovorih (izvajalec mobinga in žrtev) ugotovi dejansko stanje 

in ga dokumentira, 

 žrtvam svetuje in jih podpre (žrtev zaradi pritožbe ne sme biti zapostavljena), 

 izvajalca pouči o pravnih posledicah dejanj mobinga, ga pozove k opustitvi spornih 

ravnanj ter poskuša na druge načine doseči opustitev njegovih spornih ravnanj brez 

posebnih sankcij, 
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 na željo žrtve le-to spremlja v vseh nadaljnjih pogovorih in obravnavah, ji svetuje ter 

jo zastopa, 

 predlaga odboru sprejem ustreznih ukrepov, če izvajalec nadaljuje s svojimi spornimi 

ravnanji; 

 spremlja usodo žrtve v delovni sredini tudi po prenehanju veljavnosti sprejetih 

ukrepov in »zadeve« ne zaključi, dokler obstaja realna nevarnost za nadaljevanje ali 

obnovitev mobinga, razen če žrtev to sama zahteva. 

3. Odbor lahko na predlog pooblaščenca za antimobing neposredno sprejme naslednje ukrepe 

za preprečitev in odpravo posledic mobinga: 

 sprejme in izvede moralne sankcije zoper izvajalce mobinga (javne obsodbe in 

distanciranje, graje ipd.),  

 zahteva javno opravičilo žrtvi mobinga ali predlaga drugo obliko njene rehabilitacije 

oziroma povrnitve njenega dobrega imena in časti v družbi, po potrebi z uporabo vseh 

razpoložljivih sredstev internega komuniciranja v družbi, 

 poslovodstvu in pristojnim organom v družbi predlaga pravne ukrepe in po potrebi 

tudi pravne sankcije zoper izvajalca(e), ki so v njihovi pristojnosti. 

4. Pravni ukrepi za prenehanje in odpravo posledic mobinga so lahko zlasti naslednji: 

- premestitev izvajalca mobinga na drugo delovno mesto oziroma v drugo delovno 

sredino znotraj družbe, 

- premestitev žrtve mobinga na drugo delovno mesto oziroma v drugo delovno sredino 

znotraj družbe ali k drugemu delodajalcu, lahko tudi s priznanjem pravice do 

prekvalifikacije ali dokvalifikacije, 

- odobritev dodatnega plačanega dopusta žrtvi za psihično rehabilitacijo zaradi posledic 

mobinga, 

- plačilo izobraževanj ali druge oblike strokovne pomoči žrtvi za ponovno pridobitev 

samozavesti, 

- plačilo odškodnine žrtvi mobinga zaradi psihičnega trpljenja, 

- plačilo stroškov morebitnih javnih objav za odpravo dezinformacij in žaljivih 

obdolžitev žrtve, ki izvirajo iz delovne sredine, 

- sporazumna razveza pogodbe o zaposlitvi z izplačilom dogovorjene odpravnine žrtvi 

mobinga in podobno. 

5. Pravne sankcije zoper izvajalce mobinga, ki so v pristojnosti delodajalca, so lahko zlasti 

disciplinski ukrepi (opomin, javni opomin, denarna kazen, odvzem bonitet ipd.), v določenih 

težjih primerih kršenja obveznosti iz delovnega razmerja pa ob upoštevanju določil ZDR tudi 

(redna ali izredna) odpoved pogodbe o zaposlitvi . 
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V. KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

Vsak udeleženec ima pravico dati drugemu udeležencu kadarkoli pobudo za spremembe in 

dopolnitve dogovora s predlogom sprememb in dopolnitev, drugi udeleženec pa se je dolžan 

na pobudo odzvati s pristankom na začetek pogajanj o predlaganih spremembah in 

dopolnitvah.  

Če se drugi udeleženec ne odzove v smislu prejšnjega odstavka ali če se udeleženca o 

predlaganih spremembah in dopolnitvah ne sporazumeta v treh mesecih, lahko udeleženec, ki 

je dal pobudo za začetek pogajanj, dogovor odpove.  

14. člen 

Dogovor je sklenjen za nedoločen čas z enoletnim odpovednim rokom, veljati pa začne z 

dnem, ko ga na podlagi sklepov uprave družbe in sveta delavcev podpišeta pooblaščena 

predstavnika obeh udeležencev.  

 

V ……………………………………….., dne …………………….. 

 

Svet delavcev:  

Predsednik ……………………………………………….. 

 

Družba:  

Predsednik uprave ……………………………………….. 
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PRAVILNIK O VARSTVU DELAVCEV PRED MOBINGOM 

Uprava družbe ……………………………………(naziv družbe) na podlagi določb 6., 6.a, 8. 

in 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/2002 in 103/2007; v nadaljevanju: 

ZDR), 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99; v nadaljevanju: 

ZVZD) ter 12. člena Okvirnega dogovora o sistemu preprečevanja in odpravljanja posledic 

mobinga v družbi, sklenjenega s svetom delavcev družbe (v nadaljevanju: dogovor o sistemu 

antimobinga), na seji dne ……………… sprejela 

 

PRAVILNIK 

O VARSTVU DELAVCEV PRED MOBINGOM  
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se v smislu določbe prvega odstavka 8. člena ZDR določa prepoved 

izvajanja mobinga kot splošna obveznost vseh delavcev družbe in podrobneje ureja način 

varstva pred mobingom ter postopki obravnave in reševanja posameznih primerov mobinga v 

družbi. 

 

2. člen 

 

V tem pravilniku uporabljeni pojem mobing poleg različnih oblik trpinčenja na delovnem 

mestu (mobing v ožjem pomenu besede), natančneje definiranih v 4. in 5. členu uvodoma 

citiranega okvirnega dogovora o sistemu antimobinga v družbi, zajema tudi vse oblike 

diskriminacije ter spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu v smislu določil 6. in 

6. a člena ZDR. 

 

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za primere, ko je storilcev ali žrtev 

mobinga več oseb. 

 

II. PREPOVED IZVAJANJA MOBINGA V DRUŽBI IN DOLŽNOSTI ZAPOSLENIH 

 

2. člen 

 

Izvajanje kakršne koli oblike mobinga v družbi po določbi prejšnjega člena s strani zaposlenih 

predstavlja kršitev zakonskih obveznosti delavcev v smislu 32., 33. in 35. člena ZDR, če gre 

za mobing v ožjem pomenu besede (trpinčenje na delovnem mestu), pa tudi 9. člena ZVZD. 

 

3. člen 

 

Dolžnost vseh zaposlenih je aktivno skrbeti za delovno okolje brez vsakršnega nasilja in 

drugih prepovedanih oblik ravnanj ter varovanje in spoštovanje dostojanstva in integritete 

vseh zaposlenih na delovnem mestu. 

 

Vodstveni in vodilni delavci kot tudi vsi ostali delavci družbe so dolžni brez odlašanja nuditi 

podporo vsakomur, ki se utemeljeno pritoži zaradi mobinga. 
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Vodstveni in vodilni delavci so dolžni poskrbeti, da se vsak primer mobinga začne hitro in 

učinkovito reševati skladno z določbami tega pravilnika. 

III. POSTOPEK OBRAVNAVE IN REŠEVANJA PRIMEROV MOBINGA 

 

1. Splošna načela 

4. člen 

 

Splošna načela, na katerih temelji postopek obravnave in reševanja primerov mobinga v 

družbi, so naslednja: 

 vsem zaposlenim je brezpogojno priznana pravica do pritožbe zaradi domnevnega 

mobinga in zagotovljena njena ustrezna obravnava, 

 postopek se lahko začne tudi na podlagi pisne zahteve oziroma prijave sveta delavcev, 

sindikata, žrtvi nadrejenega delavca, kadrovske službe ali pooblaščenega delava 

oziroma službe za varnost in zdravje pri delu ali drugega zainteresiranega subjekta v 

družbi, lahko pa tudi sodelavcev žrtve mobinga, če ta s tem soglaša; 

 pooblaščeni zahtevatelji iz prejšnje točke lahko sprožijo postopek na lastno pobudo, 

dolžni pa so ga sprožiti, če to od njih zahteva žrtev mobinga in če ocenijo, da je 

zahteva utemeljena, 

 reševanje pritožb se mora začeti takoj in brez odlašanja, postopek pa mora biti hiter, 

 postopek se vodi s potrebno obzirnostjo in zaupnostjo, tako da je v celoti zaščiteno 

osebno dostojanstvo in zasebnost žrtve mobinga, kar pomeni, da osebam, ki niso 

vpletene, ne smejo biti razkrite nikakršne podrobnosti primera, 

 vsem vpletenim mora biti zagotovljeno pošteno zaslišanje in pravična obravnava, 

 prijave morajo biti podprte s podrobnostmi, ki utemeljeno kažejo na možnost 

mobinga, 

 lažnih obtožb se ne sme dopuščati in proti prijaviteljem se lahko pravno ukrepa enako 

kot proti storilcem mobinga, 

 žrtev mora biti deležna podpore in, kadar je to potrebno, pomoči pri ponovni 

vključitvi, 

 delodajalec je po potrebi dolžan za uspešno rešitev posameznega primera zagotoviti 

tudi zunanjo strokovno pomoč. 

 

2. Pooblaščenec za mobing 

5. člen 

Za sprejemanje prijav in vodenje postopka obravnave posameznega primera mobinga v družbi 

je pristojen pooblaščenec za mobing (v nadaljevanju: pooblaščenec), ki ga v skladu z določili 

dogovora o sistemu antimobinga imenuje skupni odbor za preprečevanje in odpravljanje 

posledic mobinga v družbi (v nadaljevanju: skupni odbor). 

Za pooblaščenca je lahko (izmed zaposlenih v družbi ali zunanjih oseb) imenovana oseba, ki 

ji zaupajo uprava in delavci in ki ima opravljeno ali je pred nastopom te funkcije pripravljena 

opraviti ustrezno specializirano izobraževanje in usposabljanje za nudenje učinkovite pomoči 

žrtvam mobinga ter svetovanje s področja prepoznavanja, preprečevanja in odpravljanja 

posledic mobinga v družbi nasploh. 
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6. člen 

Naslov pooblaščenca, na katerega je mogoče naslavljati vloge za začetek postopka, mora biti 

v družbi na ustrezen način stalno objavljen in vsem zainteresiranim kadar koli dostopen tudi v 

kadrovski službi družbe. 

Pooblaščenec za mobing je dolžan žrtvam mobinga na njihovo željo nuditi svetovanje in 

strokovno pomoč tudi izven oziroma pred začetkom formalnega postopka po tem pravilniku. 

 

3. Postopek obravnave vloge 

7. člen 

Pooblaščenec je dolžan na podlagi ustne ali pisne prijave domnevnega primera mobinga 

napraviti zapisnik o prijavi in o prijavi nemudoma obvestiti poslovodstvo družbe ter skupni 

odbor po 10. členu dogovora o sistemu antimobinga v družbi (v nadaljevanju: skupni odbor). 

 

Prijava mora vsebovati najmanj ime in priimek ter naslov vlagatelja, navedbo udeleženih 

oseb, natančen opis kršitve in njenega trajanja ter ostale pomembne okoliščine kršitve. Prijavi 

morajo biti priloženi vsi razpoložljivi dokazi, ki potrjujejo pritožbene navedbe in seznam 

oseb, ki bi o okoliščinah primera lahko kar koli izpovedale. 

 

8. člen 

 

Pooblaščenec je dolžan najkasneje v treh dneh od prejete prijave dolžan domnevnega storilca 

in žrtev (ločeno ali skupno) povabiti na razgovor zaradi podrobnejše preiskave in ugotovitve 

dejanskega stanja in o tem sestaviti zapisnik. 

Način nadaljnjega vodenja postopka in posamezna dejanja v postopku so odvisni od 

značilnosti in konkretnih okoliščin posameznega primera, v načelu pa je naloga pooblaščenca, 

da: 

 čim prej temeljito razišče problem tudi s pomočjo zbiranja morebitnih drugih dokazov, 

ugotovi dejansko stanje in ga dokumentira; 

 v primerih, ko se prijava nanaša na kakršno koli obliko diskriminacije v smislu 

Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) ali Zakona o enakih 

možnostih žensk in moških (ZEMŽM), po potrebi zaprosi za pisno mnenje pristojnega 

zagovornika oz. zagovornice načela enakosti pri Uradu za enake možnosti . 

 žrtvam svetuje in jih podpre (žrtev zaradi pritožbe ne sme biti zapostavljena), 

 izvajalca pouči o pravnih posledicah dejanj mobinga, ga pozove k opustitvi spornih 

ravnanj ter poskuša na druge načine doseči opustitev njegovih spornih ravnanj brez 

posebnih sankcij, 

 na željo žrtve le-to spremlja v vseh nadaljnjih pogovorih in obravnavah, ji svetuje ter 

jo zastopa, 

 predlaga odboru sprejem ustreznih ukrepov, če izvajalec nadaljuje s svojimi spornimi 

ravnanji. 
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9. člen 

 

Če pooblaščenec na podlagi ugotovljenih dejstev oceni, da so znaki mobinga podani, je 

dolžan najprej presoditi, ali je mogoče problem eventualno rešiti z medsebojno poravnavo 

med žrtvijo in storilcem in na podlagi tega opraviti neformalni postopek mediacije. 

 

Če mediacija v smislu prejšnjega odstavka tega člena ni možna ali ni uspešna, pooblaščenec 

pripravi skupnemu odboru in delodajalcu poročilo s predlogom priporočljivih ukrepov, ki 

lahko zajemajo tako ukrepe zoper storilca mobinga kot tudi posebne ukrepe za pomoč žrtvi. 

 

Poročilo in predlog ukrepov skladno s prejšnjim odstavkom tega člena mora pooblaščenec 

skupnemu odboru posredovati najkasneje v roku 30 dni od vložitve prijave. 

 

IV. UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE POSLEDIC 

UGOTOVLJENIH PRIMEROV MOBINGA 

 

4. Ukrepi zoper kršitelje 

 

10. člen 

 

Predlog ukrepov zoper ugotovljenega storilca mobinga oziroma kršitelja tovrstnih delovnih 

obveznosti, ki jih pripravi pooblaščenec, lahko v odvisnosti o teže in posledic kršitve 

zajemajo bodisi neformalne ukrepe in zgolj moralne sankcije ali pa po potrebi tudi pravne 

sankcije. Za sprejem in izvedbo prvih je pristojen skupni odbor, za sprejem in izvedbo drugih 

pa na zahtevo skupnega odbora delodajalec v skladu z določili ZDR. 

 

11. člen 

 

Neformalni (javni ali nejavni) ukrepi in moralne sankcije, ki jih z namenom preprečitve 

nadaljnjih kršitev s strani storilca in po potrebi tudi moralne rehabilitacije žrtve sprejme 

oziroma izreče skupni odbor, so zlasti: 

 nejavna opozorila in graje ter priporočila storilcu za opustitev spornih ravnanj, 

 zahteva storilcu za javno opravičilo žrtvi, 

 javna obsodba in distanciranje odbora, poslovodstva in kolektiva od ravnanj storilca, 

 druge oblike javne rehabilitacije žrtve oziroma povrnitve njenega dobrega imena in 

časti v družbi, po potrebi z uporabo vseh razpoložljivih sredstev internega 

komuniciranja v družbi 

 in podobno. 

 

12. člen 

 

Pravne sankcije zoper storilca dejanj mobinga, ki jih sme v skladu z ZDR izreči poslovodstvo, 

so predvsem: 

 disciplinski ukrepi (opomin, javni opomin, denarna kazen, odvzem bonitet, ipd.), 

 v težjih primerih pa tudi redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ali 

izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu s prvo ali drugo alinejo 111. člena 

ZDR. 
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Delodajalec je na zahtevo skupnega odbora dolžan začeti zoper storilca disciplinski postopek 

ali postopek za odpoved pogodbe o zaposlitvi, vendar končno odločitev sprejme po svoji 

presoji na podlagi v postopku ugotovljenih dejstev in okoliščin. 

 

Če so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja po 

določbi prvega odstavka 174. člena KZ-1 ali kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem 

mestu po določbi 197. člena KZ-1, lahko delodajalec na lastno pobudo ali na pobudo 

skupnega odbora poda zoper storilca tudi kazensko ovadbo. 

 

5. Ukrepi za pomoč žrtvi 

 

13. člen 

 

Delodajalec lahko na predlog pooblaščenca in skupnega odbora po postopku in pod pogoji, ki 

jih določa veljavna zakonodaja, sprejme tudi naslednje ukrepe za pomoč žrtvi mobinga: 

 premestitev izvajalca mobinga na drugo delovno mesto oziroma v drugo delovno 

sredino znotraj družbe, če je to v interesu zaščite žrtve in normalnega poteka 

delovnega procesa; 

 premestitev žrtve mobinga na drugo delovno mesto oziroma v drugo delovno sredino 

znotraj družbe ali k drugemu delodajalcu, lahko tudi s priznanjem pravice do 

prekvalifikacije ali dokvalifikacije; 

 odobritev dodatnega plačanega dopusta žrtvi za psihično rehabilitacijo zaradi posledic 

mobinga, 

 plačilo izobraževanj ali druge oblike strokovne pomoči žrtvi za ponovno pridobitev 

samozavesti, 

 plačilo odškodnine žrtvi mobinga zaradi psihičnega trpljenja, 

 plačilo stroškov morebitnih javnih objav za odpravo dezinformacij in žaljivih 

obdolžitev žrtve, ki izvirajo iz delovne sredine, 

 sporazumna razveza pogodbe o zaposlitvi z izplačilom dogovorjene odpravnine žrtvi 

mobinga in podobno. 

 

6. Preverjanje učinkovitosti ukrepov 

 

14. člen 

 

Pooblaščenec za mobing je dolžan vsaj še eno leto po končanem postopku spremljati žrtev v 

delovni sredini in preverjati učinkovitost sprejetih ukrepov ter po potrebi predlagati skupnemu 

odboru in delodajalcu sprejem dodatnih ukrepov. Zadeve ne sme zaključiti, dokler obstaja 

realna nevarnost za nadaljevanje ali obnovitev mobinga, razen če žrtev to sama zahteva. 

 

 

V. KONČNE DOLOČBE 

 

15. člen 

 

Ta pravilniki stopi v veljavo 8 dni po objavi v internem glasilu družbe. 

 

 

Predsednik uprave 
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OPOMNIK ZA INTERVJUJE 

 

1. Ali poznate področje trpinčenja na delovnem mestu? Kaj pomeni pojem trpinčenje na 

delovnem mestu? 

 

2. Kako imate normativno urejeno področje preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu 

v podjetju? 

 

 

3. Kako delodajalec, sindikat in svet delavcev sodelujejo pri preprečevanju trpinčenja na 

delovnem mestu v podjetju in kakšne so njihove dolžnosti? Kdo je dal pobudo za 

ureditev področja trpinčenja na delovnem mestu? 

 

4. Katere so dobre prakse na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu v 

podjetju? 

 

 

5. Ali ste se v podjetju že srečali s primeri trpinčenja na delovnem mestu? 

 

6. Ali je v praksi zakonodaja na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu 

učinkovita? Ali bi kaj spremenili? 

 

7. Ali so po vašem mnenju odškodnine v primeru trpinčenja na delovnem mestu dovolj 

visoke? Kolikšne bi morale biti po vašem mnenju? Ali delujejo preventivno na 

delodajalca? 

 

 


