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POVZETEK 

Mobing obstaja odkar je nastala delitev dela. V magistrski nalogi se osredotočam na čas po 

osamosvojitvi, ko pomanjkanje prostih delovnih mest in pehanje za dobičkom postavi pojav 

mobinga še posebej v ospredje. V samem teoretičnem delu sem predstavil faze mobinga in 

različne vidike avtorjev. V nadaljevanju sem se osredotočil na mobing kot diskriminacijo, 

klientelizem in nepotizem. Skozi različne zvrsti raziskave v obliki anket in  intervjujev, sem 

prišel do rezultatov, da je mobing močno prisoten v Sloveniji. Na to dejansko kaţe anketa 

med zaposlenimi v podjetju. V anketah z zdravniki in odvetniki delovnega prava je zaznati, 

da mobing poznajo, vendar se premalo izobraţujejo glede same prepoznave in morebitne 

preventive in rešitve mobinga. Če enačim mobing s posilstvom, gre tudi tukaj za 

razvrednotenje človekovega dostojanstva, uničene psihe in zdravja. Posledice pa so 

doţivljenjske. Na koncu je cilj naloge ozavestiti vse strani, spodbuditi zopet etiko v 

človeštvu, predvsem pa, da se glede vseh predlogov glede reševanja, preprečevanja in v 

zadnji fazi, sankcioniranju le-to začne evalvirati. V nalogi so podane rešitve mobinga, 

zavedam pa se, da se ga ne bo dalo izkoreniniti.  Namen je predvsem zmanjšati pojavljanje 

mobinga na minimum in pa posledice močno omiliti, da ne bi prihajalo do popolnih zlomov 

ţrtev in tudi dejanj, ki so močno prisotne ţe v svetu, ko se ţrtve z uničeno psiho posluţujejo 

drastičnih dejanj. 

ABSTRACT 

Mobbing has been in existence ever since the division of work had been introduced. In my 

master's thesis I focus on the period after Slovenia became independent, for this was the time 

when the phenomenon of mobbing began flourishing in the soil fertilized by lack of job 

opportunities and by striving for profit at all costs. In the theoretical part of my thesis I 

present different phases of mobbing and various approaches the authors have employed when 

exploring this subjects. In the continuation my thesis focuses on mobbing in the form of 

discrimination, clientelism and nepotism. With the help of different research methods - 

surveys and interviews - I was able to obtain results showing that mobbing is widespread in 

Slovenia. The surveys conducted among company employees prove this beyond any doubt. 

The surveys conducted among the occupational medicine specialists and labor law attorneys 

show that although they are familiar with the existence of mobbing they lack knowledge 

which would enable them to recognize the symptoms and develop the methods for its 

prevention. Mobbing can be compared to rape: in both cases the result involves degradation 

of human dignity and irreparable, life-long damage to person's mental and physical health.  

 

The goal of my thesis is to help all sides become more aware of the problem of mobbing and 

to encourage people to begin putting more emphasis on ethical values and on evaluating the 

suggestions for possible solutions, prevention and, finally, sanctioning of mobbing. Although 

in my thesis I describe some solutions that could be implemented in cases of mobbing, I am 
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well aware that it is practically impossible to eradicate this phenomenon. The goal is to 

reduce its occurrence as much as possible and to mitigate its effects suffered by the victims 

which can lead to their complete break down ending in extreme actions. 

 

Key words: mobbing, corruption, clientelism, nepotism, ethics 
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1 UVOD 

Večino delovnega časa zaposleni preţivijo v delovnih organizacijah, delo v njih pa 

predstavlja poglaviten vir samouresničitve in sredstev za preţivljanje. Te organizacije pa so 

tudi okolje, kjer se posameznik srečuje z neprijetnimi situacijami, kot so nasilje in šikaniranje 

sodelavcev, strank in tudi nadrejenih ali z eno besedo: mobing. Čeprav gre za pojav, ki zavira 

uspešen delovni proces, se mu velikokrat ni mogoče izogniti. 

Mobing je izjemno prefinjena, zahrbtna, posebna oblika  psihičnega nasilja. Njegov cilj je 

prefinjeni napad na celovito in celotno človekovo osebnost v pomenu njegove identitete, 

njegove integritete, njegovega samozavedanja, samozaupanja, nadvse pa samopodobe. Zato 

mobing obravnavamo predvsem kot  čustveno (in ne fizično, kot na primer v primeru 

posilstva) nasilje posebne vrste, do katerega prihaja na delovnem mestu, torej tam, kamor je 

človek – zavoljo dela in preţivetja dobesedno prisiljen »priti«. 

 

Pri mobingu gre torej za premišljeno, ţaljivo in neprijazno ter ponavljajoče se ravnanje, 

posledica tega pa je zmanjšanje storilnosti, bolniška odsotnost, invalidnost in podobno. To so 

posledice za delodajalca, teţje pa so posledice pri ţrtvah mobbinga, ki se kaţejo v obliki 

fizičnih, psihičnih in psihosomatskih obolenj. Nasilje na delovnem mestu je pogosto 

povezano z ravnanjem in odnosom vodilnih do podrejenih, z organizacijo procesov, 

sistemizacijo, s preveč tesnimi odnosi med zaposlenimi, lahko pa tudi ţe s samo 

drugačnostjo. Nova evropska zakonodaja določa, da mora delodajalec sodišče prepričati, da 

je v resnici storil vse, da bi svoje podrejene zavaroval pred nasiljem in onemogočil storilce 

(Mlinarič, 2007). 

 

V strokovni literaturi in pri ustanovah, ki se s tem pojavom ukvarjajo (pravzaprav se šele 

začenjajo ukvarjati), najdemo za mobing tudi druge in drugačne izraze ter poimenovanja. Ti 

se vsebinsko vedno sicer povsem ne pokrivajo,  pomenijo pa lahko teroriziranje na delovnem 

mestu (tuja literatura problem obravnava  pogostokrat kot »bullying« ali pa kot 

»psyhological terror at the workplace« dalje, kot sovraţno obnašanje na delovnem mestu 

(»hostile behavior at work), kot poškodbo (denimo predvsem čustveno) na delovnem mestu 

(le ta je največkrat poimenovana kot »work-place trauma«), oziroma celo kot psihološko 

agresivnost in čustveno nasilje (»psyhological aggressions and emotional violence«). V vseh 

nakazanih primerih (in teh je v sodobni literaturi veliko) pa gre za dejanja oziroma dogajanja, 

s katerimi se pri večini prizadetih povzročajo čustvene poškodbe, ki vplivajo na duševno 

zdravje delavca. Najpogosteje dokaj trajno in teţko popravljivo. 

 

Vzroki, zaradi katerih prihaja do mobinga, so različni, saj zajemajo vrsto področij. Povezani 

so s splošno kulturo (gospodarske, ali drugačne) druţbe, negotovostjo glede delovnega 
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mesta, nesoglasji med zaposlenimi in vodstvom, nerazumevanjem med sodelavci, sistemom 

napredovanja, vedno višjimi zahtevami na delovnem mestu in stresom zaradi dela itd. 

Zanimiv je v tem oziru podatek, da je nasilje mnogokrat vključeno ţe v sistem samega 

vodenja podjetja, ker je avtoritativen način vodenja v mnogih gospodarskih druţbah zelo 

cenjen in nadvse pogost pojav. Prav ta ugotovitev tudi kaţe, zakaj je med napadalci bistveno 

več nadrejenih (ali celo izključno) oziroma zakaj so ţrtve najpogosteje podrejeni (ali celo 

edine ţrtve). Rečeno drugače, ko gre za mobing, govorimo o razmerju med nadrejenimi in pa 

podrejenimi v organizaciji. 

 

Ker je mobing razumljen predvsem kot druţbeni pojav (to pomeni, da se ga največkrat 

lotevajo druţbene vede), se ga - čeravno gre za nasilje na delovnem mestu, bolj kot v 

(delovnem) pravu, denimo preučuje na sociološkem, psihološkem in zdravstvenem področju. 

Prvi dve znanosti preučujeta razloge za pojav nasilja v druţbi oziroma reakcije posameznika, 

tretja pa se, kar je v del samega pojava in njegove procesualnosti srečuje s posledicami 

nasilja in jih skuša blaţiti. 

 

Leymann v knjigi z naslovom »Mobbing« (Leymann 1996, 33-44) našteva 45 različnih 

dejanj, ki tako ali drugače sodijo v področje mobinga in sicer: omejevanje izraţanja, jemanje 

besede, kričanje, kritiziranje zasebnega ţivljenja, nadlegovanje po telefonu, verbalne groţnje, 

prekinitev komuniciranja, ignoriranje, premestitev v druge prostore, širjenje neprijetnih 

govoric, smešenje, norčevanje iz hib, oponašanje, norčevanje iz zasebnega ţivljenja, 

norčevanje iz narodnosti, dodelitev neprimernih delovnih nalog, napačno ocenjevanje 

delovnih naporov, dvomi o poslovnih odločitvah, preklinjanje, opravljanje nalog, ki 

zmanjšujejo samozavest, dodeljevanje nalog, ki so pod ravnijo kvalifikacij, dodeljevanje 

vedno novih nalog, dodeljevanje nalog pod ravnijo sposobnosti, fizične zlorabe, spolni 

napadi.  

 

Pri tem je treba poudariti, da od takrat, ko je (Leymann 1996) razvil metodo empiričnega 

raziskovanja ustrahovanja/šikaniranja na delovnem mestu, večina evropskih raziskovalcev 

uporablja prav njegovo metodo merjenja viktimizacije (iz victim, tukaj v pomenu 

ustvarjanje/proizvajanje ţrtve) na delovnem mestu: osebo štejemo za viktimizirano, če je in 

ko je bila izpostavljena nezaţelenemu vedenju na delovnem mestu vsaj enkrat na teden v 

zadnjih šestih mesecih.  

 

(Salinova 2001) povzema podatke o pogostosti zlorab na delovnem mestu v evropskih 

drţavah. Raziskave na velikih vzorcih so pokazale, da so v skandinavskih drţavah  trije do 

štirje odstotki delovne populacije ţrtev nasilja in agresivnega vedenja vsaj enkrat na teden, 

raziskave na Finskem in v Veliki Britaniji pa govorijo celo o desetih odstotkih. (Mikkelsen in 

Einersen 2002) poročata, da so na Danskem zaposleni v industriji pogosteje ţrtev zlorabe kot 

zaposleni v zdravstvu in 17,7 odstotka vprašanih v industriji je poročalo, da so ţe bili priče 
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tovrstnemu vedenju (Mikkelsen in Einersen, 2001), (Salinova 2001) pa dodaja, da je kar 30 

odstotkov anketiranih managerjev poročalo, da so bili priča nasilju in agresivnemu vedenju 

na delovnem mestu. (Daniela Brečko 2004) pravi, da ima podjetje s tisoč zaposlenimi vsako 

leto zaradi nezaţelenega vedenja na delovnem mestu v povprečju za 237.500 evrov škode.  

 

Raziskava, ki jo je naredil Eurofound iz Dublina kaţe, da je v Sloveniji vsaka deseta ţenska 

ţrtev nadlegovanja in ustrahovanja na delovnem mestu (mobing), moških ţrtev je 6 

odstotkov. Omenjeni številki sta precej višji od povprečja Evropske unije (EU), kjer je 

mobingu izpostavljenih 6 odstotkov ţensk in 4 odstotke moških. Raziskava je pokazala 

velike razlike med posameznimi drţavami; medtem ko je na delovnem mestu ustrahovanih 

kar 17 odstotkov Fincev in 12 odstotkov Nizozemcev, je v Italiji in Bolgariji takšnih le 2 

odstotka. Podobno je pri spolnem nadlegovanju. Na delovnem mestu je po teh podatkih 

spolno nadlegovana vsaka deseta Čehinja in vsaka petnajsta Norveţanka, po drugi strani pa v 

Italiji, Španiji, na Malti in Cipru spolnega nadlegovanja skorajda ne poznajo. Takšna 

nasprotja so po oceni Eurofounda predvsem posledica različnih kulturnih vrednot v drţavah 

članicah in različnega odnosa do problema, zato verjetno na kaţejo povsem realne slike 

(Dernovšek  2007). 

 

Ni potrebno posebej poudarjati, da so mobing kot zlorabo na delovnem mestu raziskovalci 

začeli resneje preučevati zaradi posledic, ki ga ima tako vedenje na organizacijsko uspešnost 

in učinkovitost (torej zavoljo finančnih, materialnih izgub organizacij in ne zavoljo ţrtev 

mobinga). Ugotovili so negativen vpliv ne zadovoljstvo z delom in zdravje ţrtev, večji 

absentizem, pogostejše ţelje po odpovedi delovnega razmerja in večjo ţeljo po predčasni 

upokojitvi. Z vidika posledic zlorab na delovnem mestu ne moremo mimo ekonomskih 

posledic za organizacije, ki jih imajo zaradi stroškov preprečevanja nasilja in njegovih 

posledic. Podatki za leto 1994 so pokazali, da ameriško industrijo ukrepi za zaščito pred 

nasiljem na delovnem mestu stali 22 milijard dolarjev, kar je več, kot so istega leta v ZDA 

porabili za vse policijske agencije skupaj. Ravno tako ne moremo spregledati učinkov, ki 

nastanejo na ţrtvah nasilja na delovnem mestu. Poleg najhujše posledice (to je seveda izguba 

ţivljenja, saj so samomori zelo pogosto posledice mobinga) zloraba lahko pripelje tudi do 

hudih travm, izgube zanimanja za delo, do strahu pred vrnitvijo na delovno mesto, zatekanja 

k zlorabi škodljivih substanc in do številnih psiholoških motenj (Hoel  2001, 26). 

 

Iz nakazanega je razvidno, da so v primeru mobinga ravno delodajalci ter menedţerji tako 

rekoč neposredno odgovorni vsaj v pomenu preprečevanja (če ţe ne povzročanja) 

viktimizacje zaposlenih ter za upravljanje deviantnega vedenja na delovnem mestu. Posledice 

za organizacijo, v kateri se poslovodstvo takoj ne odzive na take pojave čim jih zazna, so 

lahko večplastne. Na eni strani se razrasteta negativna organizacijska kultura in ozračje, ki 

zmanjšuje produktivnost in kreativnost, na drugi strani pa se sproţijo drage toţbe zoper 

organizacijo zaradi nasilja in agresivnega vedenja na delovnem mestu. V fazi, ko primeri 
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pridejo v javnost, pa trpi še ugled organizacije in posledično se pokaţejo teţave pri trţenju 

izdelkov ali storitev.  

 

Prav pri preprečevanju šikaniranja, kot najpogostejši obliki nasilja na delovnem mestu, 

menedţment naredi največ napak, ki imajo lahko za organizacijo daljnoseţne in zelo boleče 

posledice. Če poslovodstvo dovoli, da postane šikaniranje pogosta oblika komuniciranja, se 

zato lahko v zelo kratkem času spremenita organizacijska kultura in predvsem razpoloţenje v 

organizaciji. Tem problemom je posvečena  magistrska naloga. 
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2 METODOLOGIJA 

Glede na zelo zapleteno naravo problema, saj gre za novejši in še ne v zadostni meri raziskan 

problem v Sloveniji, mu je pravzaprav moč slediti samo interdisciplinarno in sicer na večjih 

področijh in ravneh ter parcialno. Shematično rečeno so glede na specifično naravo problema 

mobinga metode dela, ki sem jih uporabil, naslednje: 

 

1. Teoretično delo: 

 študij pojava mobing po obstoječi strokovni literaturi, 

 študij pojava mobing na osnovi maloštevilnih in ţe (parcialno) dostopnih v 

konkretnih  delovnih okoljih v Sloveniji, 

 interpretacija dosegljivih teoretičnih doseţkov. 

 

2. Empirično delo: 

 anketiranje oz. preučevanje dejanskega stanja v podjetjih (razširjenost mobinga, 

vzroki), 

 individualni pogovori z zaposlenimi v podjetjih, 

 anketiranje in intervjuji akterjev, ki se strokovno srečujejo s pojavom mobinga 

(sindikalisti, zdravniki, različni terapevti, odvetniki …).   

 izdelava sistema ustreznih rešitev za preprečitev pojava mobing v naši druţbi. 

 

3. Interpretativno in sintetično delo v pomenu poskusa zdruţevanja obstoječih teoretičnih in 

novejših izsledkov, vključno z lastnimi empiričnimi vpogledi.  

 

Na podlagi nakazanega empiričnega dela je razvidno, da bo zagotovljena tudi triangulacija in 

sicer posebej na ravni različnih akterjev empiričnega raziskovanja (v delovni organizaciji, z 

odvetniki delovnega prava in pa zdravniki splošne medicine). Vzorec je seveda v tem 

primeru lahko samo namenski, saj gre za izbiro ljudi (predvsem strokovnjakov) iz različnih 

sfer, ki triangulacijsko obsegajo področje, ki ga »pokriva« mobing. 

 

Predvidene omejitve pri delu: 

 

Kot nakazano, gre pri mobbingu za silno fluidno, zakrivajočo, nevidno in prikrito 

problematiko, ki proizvede skrajno nevarne, nerodne in lahko tudi uničujoče posledice za 

posameznico oz. posameznika. Drugače rečeno: 

 

1. narava problema samega, ki je v največji meri psihično nasilje, in je torej 

nekakšno »posiljevanje duše«, ima tudi temu primerne rezultate ter učinke: to je 
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dobesedno »raz-središčena«, »razduševljena«, razbita, ali »razklana« osebnost, 

kot temu reče psihološka literatura, 

2. posledično, torej glede na samo naravo problema, ki sem se ga tukaj lotil, je kot 

sestavino samega problema treba šteti elementarno dejstvo nepripravljenosti, če 

ne celo nezmoţnost ljudi, ki so bili predmet tega ravnanja in so ţrtve (to je ključ) 

le tega, na kakršno koli obliko sodelovanja pri raziskovanju tega problema in 

področja (sram, problem stigmatizacije, nezmoţnost, strah, obsojanje s strani 

okolja…), 

3. nezmoţnost in nepripravljenost ljudi, ki so bili ţrtve, da naredijo »coming-out«, 

kar pomeni, da jasno in glasno, javno spregovorijo o tem problemu (zelo podobna 

problematika, kot je tista v primeru raziskovanja posilstev v pomenu »spolnih 

deliktov«), 

4. obstoj izjemno majhnega števila tistih, ki so bili vprašani, ki so odgovorili, oz. 

njihovih pričevanj, je usodnega pomena za raziskovanje z vidika posploševanja; 

5. drugače rečeno, gre za problem, ki se ga izhodiščno ne da posplošiti  na celotno 

populacijo, in še posebej ne, ker je število tistih, ki so pripravljeni spregovoriti in 

pričevati o tem skrajno omejeno (posebej v takšnem okolju, kot je tranzicijska 

Slovenija), 

6. novost pojava in nepoznavanje problematike (pripisovanje krivde samim sebi, 

nerazumevanje delovnega okolja oz. zakonitosti v tranzicijski druţbi, visoka 

stopnja tolerance do različnih oblik nasilnosti in samonasilnosti…). 

 

Hipoteze: 

 

 mobing je nezaţelen pojav, ki je prisoten, odkar obstoja organizirano človekovo 

delo, vendar se zadnja leta širi z veliko hitrostjo: pribliţno sorazmerno s 

povečevanjem stopnje brezposelnosti oz. negotovostjo, ki se čedalje bolj veţe na 

problem zaposlitev/varnost (fleksibilnost), 

 osveščenost/seznanjenost strokovne in laične javnosti o prisotnosti pojava mobing 

v delovnih in drugih okoljih je razmeroma nizka, kar je eden od pomembnejših 

razlogov za to, da se še bolj intezivno širi, 

 pojav mobinga v delovnem okolju je velik problem tako za posameznika kot tudi 

za podjetje ter nenazadnje tudi za druţbo kot celoto, 

 obstoječi delovno-pravni sistem zaposlenim v Sloveniji ne nudi ustrezne/zadostne 

zaščite pred mobingom (podobno je v drugih tranzicijskih okoljih), 

 tarče/ţrtve mobinga so običajno zaposleni, ki jih iz delovnega okolja ni mogoče 

'odstraniti' z disciplinskimi postopki; mobing je nekaj, kar se ozko veţe na 

problematiko fleksibilnosti delovnega razmerja, 
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 ker je fleksibilnost nevralgična točka prehoda iz socializma v post-socializem 

(tranzicijska  druţba), je to tisto mesto, kjer se mobing rodi, se razvija in ga je 

treba tudi reševati. 

2.1 Prispevek k znanosti 

Znanje na področju zaznave mobinga danes narašča, vendar pa je zelo fragmetirano, z 

omejenim empiričnim preverjanjem in brez jasnih, širše sprejetih rešitev ali znanstvenih 

dejstev. Številni avtorji o mobingu ta dejanja le zaznajo in s tem enačijo koncept zaznanega 

mobinga z neprimernim ravnajem zaposlenih, kot smo navedli ţe v opredelitvi problema. 

Zato menimo, da bo zanstveni prispevek v razširitvi našega konceptualnega modela z 

vključevanjem različnih pogledov intervjujancev na mobing, prispeval k preprečvenju le 

tega. Model in upoštevanje različnih vidikov v njem, bo predstavljal pomemben prispevek k 

zanosti predvsem zato, ker bo sočasno zajel mobing z vidika prava, sociologije in 

psihologije. Rezultati raziskave bodo pokazali, kakšne posledice ima le ta na druţbo kot 

celoto. Prispevek k znanosti vidim tudi pri obravnavnju mobinga, saj je na tem področju 

manj empirično preverljivih raziskav, oziroma zasledimo jih šele v zadnejm času, torej je to 

področje, ki je precej slabo raziskano. Doprinos je tudi, da bo načrtovana raziskava 

pripomogla k bazi znanja o nastali škodi, ki nastane kot posledica mobinga in tako bodo 

odgovorni v podjetjih natančneje spoznali posamezne elemente mobinga in vzroke, ki 

vplivajo nanj. Kot pomeben prispevk k slovenski znanosti izpostavljam dejstvo, da bo 

raziskava v okviru magisterske naloge prva raziskava v slovenskem prostoru, ki bo 

preučevala značilnosti mobinga in podala vidike vseh udeleţencev mobinga, tako  

napadalcev, ţrtev, medicine in prava. S tem bo raziskava lahko pripomogla k odpravi 

nekaterih ovir, ki so prisotne pri preprečevanju, zmanjševanju in sankcioniranju mobinga. 
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3 OBDOBJE TRANZICIJE 

V srednji in vzhodni Evropi se je tranzicija pričela leta 1989 s padcem komunizma. To je 

torej proces prehoda od socialističnega samoupravnega sistema k trţnemu gospodarstvu. To 

je bilo obdobje velikih revolucionarnih sprememb za Slovenijo, kjer se je skladno s 

procesom osamosvajanja uvajal trţni način gospodarjenja in so se oblikovali vzvodi bistveno 

drugačne ekonomske politike, kot je veljala dotlej. Skupaj z izgubo nekdanjih 

vzhodnoevropskih trgov in s splošno recesijo, ki je na začetku devetdesetih vladala v vzhodni 

Evropi, je prišla tudi zamenjava ekonomskega sistema, lastninskega sistema in zakonodaje. 

Zaradi načela polne zaposlitve in neodpuščanja preseţnih delavcev ter varnosti zaposlitve, so 

bila v jugoslovanskem gospodarstvu podjetja velikokrat premalo ekonomsko učinkovita. V 

obdobju tranzicije pa so se začela odpuščanja odvečnih delavcev, vendar so hkrati z 

odpuščanji nastajala tudi nova delovna mesta, predvsem v zasebnem storitvenem sektorju. 

 

Obdobje tranzicije je bilo stresno predvsem za večino delavcev in zaposlenih, saj so se bali, 

da bodo izgubili delovno mesto, ki je bilo do začetka tega obdobja še relativno varno. Vse 

bolj pomembno  postaja ohraniti delovno mesto, saj  to pomeni moţnost ekistence v okolju, 

kjer je skorajda vse delo organizirano v organizacije. Mnogi med zaposlenimi  niso imeli niti 

dokončane osnovne šole, saj so vedeli, da bodo po starem sistemu dobili zaposlitev tudi brez 

nje, ob upokojitvi pa določeno pokojnino. Za vse to je skrbela socialistična drţava in s tem 

zaščitila delavce. Zato je nastala v obdobju tranzicije velika zmeda na tem področju, saj je 

bila čez noč revolucionarno ukinjena ... nič več in nič manj kot socialistična drţava z velikim 

delom svojih socialnim funkcij vred. 

 

V Jugoslaviji je Slovenija kot del nekdanje socialistične drţave razvila posebne politične, 

socialne in ekonomske strukture. Temeljno politično načelo je bilo ustavna pravica do dela s 

sredstvi v druţbeni lasti, načelo enakosti in solidarnosti, delavsko samoupravljanje, načelo 

delitve po rezultatih dela pa se je  uveljavljalo na trgu dela. Tranzicijski procesi k učinkoviti 

trţni ekonomiji so se v naši drţavi odvijali sočasno s procesom pribliţevanja k Evropski 

uniji. Slovenija je tudi ena izmed redkih drţav v tranziciji, za katero je poleg socialno 

gospodarskega prehoda značilen tudi prehod iz regionalnega v nacionalno gospodarstvo ter 

hkrati vzpostavitev suverene in samostojne drţave.  

 

Zagotovljena zaposlitev, razmeroma visoka ekonomska aktivnost in ideja o enakosti so vodili 

do sorazmerno nizkih plač in majhnih dohodkovnih razlik. Ena od temeljnih karakteristik 

pred tranzicijo je bila relativna enakost dohodkov v odnosu na izobrazbo zaposlenih. 

Uveljavitev upoštevanja izobrazbene strukture pri določitvi dohodka posameznika, je še 

posebno v začetnem obdobju tranzicije močno prispevala k neenakosti plač. Ugotovljeno je 
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bilo, da se je razlika med plačo univerzitetnega izobraţenega delavca in delavca z 

osnovnošolsko izobrazbo med leti 1989-1993 v nekaterih drţavah tranzicije podvojila 

(Rutkowski 2000, 15). Socialistične drţave so poskušale zanikati obstoj trga dela in sicer 

teoretično in pravno, z ukinitvijo privatne lastnine proizvajalnih sredstev. 

 

Za obdobje SFR Jugoslavije so veljale posebne značilnosti na trgu dela. (Prašnikar in Reščič 

1989, 104)  navajata temeljne elemente politike zaposlovanja v Jugoslaviji: 

 

 po podpisu pogodbe o zaposlitvi imajo novi delavci enake pravice kot ostali 

člani organizacije, 

 individualni delavci lahko svobodno iščejo delo, kakor lahko podjetja 

svobodno izbirajo nove člane preko sistema javnega razpisa, 

 nezaposleni delavci dobijo denarno nadomestilo, vendar izgubijo pravico do 

njega, če odklonijo ponujeno delo, ki ustreza njihovi izobrazbi in delovnim 

izkušnjam, 

 zaposleni delavci imajo zagotovljeno sluţbo. Odpuščeni so lahko le, če resno 

kršijo delovno disciplino. Organizacijo pa lahko tudi samovoljno zapustijo 

tako, da dajo odpoved. 

 

V času Jugoslavije so bile značilne institucionalne ovire na trgu dela (Ivančič  1999, 49) 

 

Načelo polne zaposlenosti 

V socialističnih drţavah je bilo delo opredeljeno kot temelj socioekonomskega poloţaja 

posameznika, zato ni bila samo pravica, ampak tudi obveznost osebe, ki je bila sposobna 

delati. V socialističnem obdobju je bila polna zaposlitev logična posledica ustavno 

zagotovljene pravice do dela na proizvodnih sredstvih v druţbeni lastnini. 

 

Načelo varnosti delovnih mest 

Ker je delovna organizacija v pogojih delavskega samoupravljanja kot prostovoljna 

asociacija svobodnih proizvajalcev, zaposleni v takšni organizaciji ne morejo izgubiti dela 

proti svoji volji. Podatki kaţejo, da do prehoda v trţno ekonomijo v Sloveniji praktično ni 

bilo neprostovoljnih prekinitev delovnega razmerja. 

 

Načelo  delitve po delu 

Socialna pravičnost se ne izraţa v enakosti deleţev, marveč v enakosti kriterijev, po katerih 

se določajo deleţi vsakega delavca in na načelih enakovrednosti dela (Glas 1986, 100). 

 

Trg dela danes 

Tudi danes ni vse brez napak in problemov, saj se nahajamo v stanju, ko je tempo bolj 

dinamičnen in se je potrebno vedno hitreje odzivati na spremembe. Trg dela sestavljajo kupci 
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dela, to so podjetja, ter na drugi strani ponudniki, ki jih imenujemo delavci. Oboji se 

srečujejo na trgu, kjer je ravnoteţno plačilo rezultat bilateralne menjave ali pa se trţni sili 

pogajata za neko vnaprej znano višino plačila in za neki vnaprej znan obseg zaposlenosti, ki 

pa sta odvisna od pogajalske moči in od strahu, da ne bi prišlo do škode zaradi njunega 

nesporazuma. V obeh primerih je rezultat pogodba, ki odreja plačilo zaposlenih delavcev na 

enoto dela, stopnjo nadzora nad zaposlenimi in trajanje zaposlitve (Prašnikar, Reščič 1989). 

Običajno gre za zaposlitve kratkotrajne narave. V tem odnosu med kupci in ponudniki na 

trgu dela se pojavlja še drţava, ki ureja delovanje trga s tem, da se zavzema za pravni red, 

stabilnost zaposlitve delavcev in stabilnost njihovih plačil. 

 

V svetu trend pričakovanj še posebej v EU, na področju človeškega kapitala in trga dela 

označuje šest značilnosti (Poročilo o človeškem razvoju 2002/03, 2003): 

 

 prvi je nizek deleţ aktivne populacije, do česar prihaja zaradi zmanjševanja 

rodnosti, podaljševanja ţivljenjske dobe in začetnega izobraţevanja, 

 druga značilnost je rast kakovosti človeških virov, s katero naj bi odgovarjali na 

izzive, ki temeljijo na znanju  gospodarstva in druţbe, 

 tretja značilnost je povečanje kakovosti delovnih mest v smeri naraščajoče 

zahtevnosti del, znanja in sposobnosti zaposlenih, 

 četrta značilnost so strukturna neskladja na trgu dela, ki se kaţejo zlasti v vrsti in 

zahtevnosti del na eni strani ter razpoloţljiv in znanjem na drugi strani, 

 peta je, da trg dela postaja eden izmed ključnih elementov učinkovitega 

gospodarskega razvoja in podjetniških reform, 

 šesta je nevarnost neenakega dostopa do znanja in dela ter povečanja socialnih 

razlik. 
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4  PRAVNI VIDKI MOBINGA 

Upravljanje človeških virov je s pravnega vidika veščina, s katero pristojni oragni 

delodajlaca zagotavljajo vključevanje posameznikov v organizacijo zaradi opravljanja dela, 

jim zagotavljajo ustrezno delo ter njihov stalni osebnostni, poklicni razvoj in napredovanje. 

Odločajo tudi o drugih prvinah pravnega poloţaja delavcev (Vodovnik 2002, 333). 

Osrednjega pomena so zakonska ureditev zaposlovanja, sklenitev pogodbe o zaposlitvi, 

ureditev prenehanja delovnega razmerja in ureditev varstva pravic zaposlenih ter reševanja 

sporov med organi organizacije ter delavci. Gre torej za interdisciplinarno druţboslovno 

disciplino, v okviru katere pravna stroka s svojega vidika prispeva opredelitevene prvine. 

 

Naloga prava v sodobni druţbi je zagotavljati pravno varnost, pravičnost in svobodo. V 

delovnih in socialnih razmerjih to med drugim pomeni omejitve delodajalčeve normativne, 

direktivne in disciplinske oblasti. Nadzor samostojno izvajajo posebej za to usposobljeni 

strokovnjaki, ki morajo pri tem upoštevati vse predpisane standarde in norme upravljanja s 

človeškimi viri (Vodovnik 2000, 19), hkrati pa zagotavljajo spoštovanje temeljnih 

človekovih pravic in svoboščin ter t. i. zaupanje v pravo. 

 

V organizacijah je delo zaposlenih vodeno in odvisno ter urejeno s pravili delovnega prava, 

torej je delovno pravo skupek norm za urejanje odnosov med delavci (zaposlenimi) in 

delodajalci. Namen delovnega prava je torej zaščita delavca in delodajalca. Delovno pravo se 

je razvilo z razvojem kapitalizma, kot intervencija drţave za zaščito delavcev. Drţava je 

začela sprejemati zaščitne norme na področju varstva pri delu, delovnega časa itd. Pogodbe 

delovnega prava  so se razvile iz civilnih pogodb, spori, ki nastanejo na področju delovnega 

prava (med delodajalci in delavci) pa se rešujejo v civilno-pravdnem postopku, če ni drugače 

določeno (Vodovnik 2004, 18) 

 

Zaradi mobinga se je tudi pravna znanost  na pojav ţe odzvala, čeprav je jasno, da rešitev ne 

gre iskati le v delovnem pravu, saj gre za večplasten problem. Brez ustreznih opredelitev tudi 

v delovnem pravu tega problema ni mogoče niti ustrezno spremljati ali preprečevati. Naj 

pripomnem, da pri nas ob zapleteni in dobrorazviti zakonodaji, raje promoviramo dobro 

prakso vendar »šele orjemo ledino«.  

4.1 Pravna ureditev preprečevanja mobinga v EU 

Direktive 

 

Zakonodaja EU vključuje kar nekaj direktiv in drugih dokumentov, ki se nanašajo na 

problem nasilja in nadlegovanja (tudi mobinga) na delovnem mestu. Med najpomembnejše 
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sodijo: 

 

 Direktiva 2000/43/ES (z dne 29. junij 2000) o upoštevanju načela enake 

obravnave oseb ne glede na njihov rasni ali etični izvor, 

 Direktiva 2000/78/ES (z dne 27. november 2000) o vzpostavitvi splošnega okvira 

za enake obravnave pri zaposlovanju in v poklicu,  

 Direktiva 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta (z dne 23. september 

2002), ki spreminja Direktivo Sveta 76/207/EGS (z dne 12. junij 1989) o uporabi 

načela enake obravnave moških in ţensk v zvezi z zaposlovanjem, poklicnim 

usposabljanjem, napredovanjem in delovnimi pogoji, 

 Direktiva Sveta Evrope 89/391/EGS (z dne 12. junija 1989) o vpeljavi ukrepov za 

izboljšanje varnosti in zdravja delavcev pri delu. 

 

Pravna podlaga za poseganje v mobing je 26. člen Evropske socialne listine. V obravnavi v 

Evropskem parlamentu sta tudi predlog resolucije o mobingu in navodilo Evropske komisije 

članicam EU, da preverijo in morebiti dopolnijo zakonodajo, ki zadeva preprečevanje stresa, 

mobinga in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. V prvi vrsti gre za enotno opredelitev 

samega pojma "mobing" (Bakovnik 2006, 5).  

 

Direktiva Sveta Evrope 89/391/EGS (z dne 12. junija 1989) o ukrepih za  izboljšanje varnosti 

in zdravja delavcev pri delu v 5. členu delodajalcu nalaga, da na vseh področjih, povezanih z 

delom, poskrbi za varnost in zdravje svojih delavcev. Pojavljala so se vprašanja, tudi v 

Sloveniji ali se ta direktiva nanaša tudi na psihično nasilje na delovnem mestu (Cvetko 2006,  

30). Na to pritrdilno odgovarja Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu in dodaja, da 

je treba predhodno oceniti tveganje za nastanek tovrstnega nasilja ter ustrezno ukrepati (Facts 

2002, 23). 

 

Direktiva 2002/73/ES dopolnjuje direktivo 76/207/EGS o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja moških in ţensk pri zaposlovanju, poklicnem izobraţevanju in napredovanju 

ter delovnih pogojih. Spolno nadlegovanje opredeljuje kot diskriminacijo na podlagi spola, 

definira posredno in neposredno diskriminacijo, članicam pa nalaga tudi integracijo načela 

enakosti spolov v vse sfere druţbenega ţivljenja. 

 

Evropska socialna listina 

 

To je dokument, ki ga je 18. 10. 1961 sprejel svet Evrope. V veljavo je prišel leta 1965. 

Zajema številne pravice v 19 členih, kasneje je dodaten protokol dodal še 4 člene. Listina je 

bila  revidirana, tako da sedaj vključuje vse zagotovljene pravice v enem dokumentu. 

Slovenija jo je ratificirala leta 1999. Listina je razdeljena na več delov. V prvem delu je 

zajetih 31 točk, v katerih našteva pravice in načela, glede katerih se pogodbenice zavezujejo, 

da jih bodo z vsemi sredstvi učinkovito uresničevale. V drugem delu so naštete pravice 
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konkretizirane in ta del je obvezujoče narave. Pomemben je 26. člen, ki govori o 

dostojanstvu na delu ter zavezuje drţave pogodbenice, da po posvetu z organizacijami 

delodajalcev in delavcev pospešujejo osveščanje, obveščanje in zaščito pred ponavljajočimi, 

graje vrednimi ali očitno negativnimi in ţaljivimi dejanji, usmerjenimi proti posameznim 

delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom in sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito 

delavcev pred takim ravnanjem (Cvetko 2003, 2). 

 

Evropski parlament je sprejel Resolucijo o nadlegovanju na delovnem mestu 2001/2339, s 

katero poziva socialne partnerje drţav članic, da pripravijo lastne pristope za boj proti 

»bullyingu« in nasilju na delovnem mestu. Glede na strategijo skupnosti o zaščiti pri delu za 

obdobje 2002-2006 je komisija pripravila nove smernice na področju promocije zadovoljstva 

pri delu. Socialni partnerji – evropska konfederacija sindikatov in delodajalci so leta 2006 

parafirali okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu. Evropski parlament 

je sprejel tudi številne smernice, ki napotujejo drţave članice k reševanju problema mobinga. 

Še vedno pa ni dovolj uzakonjenega pravnega varstva pred mobingom, saj je v mnogih 

drţavah članicah Evropske unije različna pravna ureditev tega problema, na kar opozarja tudi 

Evropski parlament in priporoča njenim članicam, da čim prej uredijo zakonodajo. Ţe dalj 

časa se v evropskem parlamentu zavedajo posledic mobinga, ki ga ima ta na zdravje ljudi in 

na gospodarstvo. V večini drţav članicah so ugotovili, da je vsaj tretjina vseh delovnih dni 

izgubljena zaradi bolezni, ki so posledica mobinga. Stroški so ogromni. Vendar pa drţave 

članice še vedno nimajo v celoti urejenega pravnega varstva pred mobingom. Priprava 

zakonodaje, ki bi učinkovito in uspešno preprečevala mobing, v prvi vrsti zahteva pravno 

definicijo mobinga (Mlinarič 2007, 34). 

 

Evropski sporazum o nadlegovanju in nasilju pri delu 

 

Evropski socialni partnerji (Evropska konfederacija sindikatov - ETUC, Evropsko zdruţenje 

delodajalcev - BusinessEurope, Evropska zveza malih in srednjih podjetij ter obrti - 

UEAPME in Evropski center javnih podjetij - CEEP), so 26. aprila 2007 podpisali  Evropski 

sporazum o nadlegovanju in nasilju pri delu, s katerim so vsa podjetja v EU zavezana k 

odpravi nadlegovanja in nasilja vseh vrst. Namen sporazuma je ozaveščanje zaposlenih, 

delodajalcev in njihovih zastopnikov o nasilju na delovnem mestu, saj le njihova primerna 

seznanjenost in usposobljenost zmanjšuje verjetnost za pojav takšnega nasilja. Podjetja bi 

morala zato podati izjavo o netolerantnosti do nadlegovanja in nasilja ter o postopkih, s 

katerimi bi obravavalo posamezne primere. Za vsak sproţen postopek pa omenja naslednje 

določbe: 

 

 Osebam, ki niso vpletene v zadevo, ne sme biti razkrita nobena informacija, 

 Pritoţbe je treba raziskati in se jih lotiti brez odlašanja,  

 Vsem vpletenim je treba zagotoviti nepristransko zaslišanje in pošteno obravnavo,  
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 Pritoţbe je treba podpreti s podrobnimi informacijami,  

 Laţne obtoţbe ne smejo biti tolerirane in se lahko končajo z disciplinskim 

postopkom, 

 Zunanja pomoč je lahko dobrodošla,  

 V interesu vseh strani je, da se postopa s potrebno obzirnostjo, in se zaščiti 

dostojanstvo in zasebnost vseh. 

4.2 Zakon o delavnih razmerjih – ZDR 

26. člen Evropske socialne listine (Uradni list RS, št. 7/1999) podpisnice zavezuje k 

pospeševanju ozaveščanja, obveščanja in zaščite pred ponavljajočimi se ali sistematičnimi 

negativnimi in ţaljivimi ravnanji in vedenji, usmerjenimi proti posameznim delavkam ali 

delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom, ter k sprejetju vseh ustreznih ukrepov za 

zaščito zaposlenih pred takim ravnanjem. Slovenija je zato spremenila in dopolnila Zakon o 

delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 103/2007), ki zdaj v 4. odstavku 6.a člena 

prepoveduje trpinčenje na delovnem mestu ter ga definira kot vsako ponavljajoče se ali 

sistematično graje vredno ali očitno negativno in ţaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno 

proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. 

Spremembam in dopolnitvam Zakona o delovnih razmerjih so botrovale predvsem 

predvolilne obljube o fleksibilnem trgu dela in s tem povečani konkurenčnosti slovenskega 

gospodarstva v okviru gospodarskih in socialnih reform, pa tudi opozorila pravnih 

strokovnjakov o nedorečenosti obstoječega zakona, nenazadnje pa tudi evropske direktive. 

Novi zakon na novo opredeljuje mobing in predvideva ustrezno pravno varstvo (Toš Zajšek). 

V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in 

drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Določa tudi, če delavec v 

primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je delodajalec ravnal v nasprotju s 

prejšnjim odstavkom, je dokazno breme na strani delodajalca. V primeru nezagotavljanja 

varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem v skladu s prvim odstavkom 

tega člena, je delodajalec delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega 

prava (Inšpektorat za delo). 

Zakon o delovnih razmerjih je stopil v veljo 1.1.2003 veljavo (Ur.l. 42/2002), in v nekaterih 

primerih se je delavčev poloţaj  nekoliko poslabšal. NAMEN zakona je zaščita delavca pred 

močnejšim delodajalcem. 

»Mobing« lahko privede tudi do diskriminacije delavca, pravzaprav je »mobing« lahko tudi 

ena izmed oblik diskriminacije. Mobing je urejen predvsem z mednarodnimi direktivami, 

Evropsko socialno listino, Ustavo RS, Zakona o delavnih razmerjih in drugimi zakoni.  
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Dovolj je, da vam predstavim 6.a člen Zakona o delavnih razmerjih, ki predstavlja podlago 

za uveljavljanje mobinga in pravi: 

1. Prepovedano je spolno in drugo nadlegovanje. Spolno nadlegovanje je kakršna 

koli oblika neţelenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja 

spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar 

gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovraţnega, poniţujočega, sramotilnega ali 

ţaljivega okolja. Nadlegovanje je vsako neţeleno vedenje, povezano s katero koli 

osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali 

ustvariti zastraševalno, sovraţno, poniţujoče, sramotilno ali ţaljivo okolje.  

2. Spolno in drugo nadlegovanje iz prejšnjega odstavka se šteje za diskriminacijo po 

določbah tega zakona.  

3. Odklonitev ravnanj iz prvega odstavka tega člena s strani prizadetega kandidata 

oziroma delavca, ne sme biti razlog za diskriminacijo pri zaposlovanju in delu.  

4. Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je 

vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in ţaljivo 

ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu 

ali v zvezi z delom«  (Mlinarič 2007). 

Zakon o spremembah in dopolnitvah  Zakona o delovnih razmerjih (2007) je prinesel 

spremembe tudi v 45. členu  Zakona o delovnih razmerjih, ki se po novem glasi: 

1. Delodajalec je dolţan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec 

ne bo izpostavljen neţelenemu ravnanju spolne narave, ki vključuje neţeleno 

fizično, verbalno ali neverbalno ravnaje ali drugemu na spolu temelječem vedenju, 

ki ustvarja zastrašujoče, sovraţne ali poniţujoče delovne odnose in okolje ter ţali 

dostojanstvo moških in ţensk pri delu, s strani delodajalca, predpostavljenih ali 

sodelavcev. 

2. Odklonitev ravnaj iz prejšnjega odstavka s strani prizadetega delavca ne sme biti 

razlog za diskriminacijo pri zaposlovanju in delu. 

3. Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je 

delodajalec ravnal v nasprotju s prejšnjim odstavkoma, je dokazno breme na stani 

delodajlca  (Uradni list 2007, 103). 
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5 MOBING 

5.1 Definicija mobinga 

Glede na neprimerljivo niţje številke še pred nekaj leti (10-20.000) spletni brskalniki danes 

za klučno besedo "mobbing" ponujajo kar 10 milijonov in več zadetkov. Kje je vzrok? Ga je 

vedno več ali ga prej nismo poznali? 

 

Danes celo v strokovnih krogih velja prepričanje, da definicija mobinga ni enotna. Pa to 

nikakor ne drţi, le vsi obrazi mobinga niso razkriti. Ljudje nasploh so s pojavom slabo 

seznanjeni, večina, če sploh, le s pomočjo površnih poljudnih prispevkov v popularnih 

občilih. Raznovrstnim prizadevanjem navkljub, zakonodaja nikoli ne bo zaţivela v praksi, če 

se ljudje ne bodo zavedali razlogov za nastanek škode in predvsem svojih človeških pravic.  

 

Naj takole pojasnim problem: vsi vemo kaj je to sarma, vendar posamezne sestavine: listi 

zelja, riţ, meso in začimbe ne pomenijo nič, dokler niso sestavljene skupaj. Kakor so recepti 

posameznika posebni, ravno tako je pri mobingu. Osnovne sestavine mobinga pa so vedno 

iste: konflikt, odnosi v organizaciji, vodenje, pomanjkanje delovnih mest, diskriminacija 

itd… Razlika vsakega pa je v začimbah. Zato je tudi teţko določiti, kdaj gre za mobing in 

katere so njegove oblike. Tega bi se morali zavedati vsi, ki so v ta pojav vpleteni. Predvsem  

je tukaj poudarek na osebah in institucijah, ki naj bi mobing preprečevale. Tudi sodišča naj bi 

prepoznavala, da je skupek kršitev, ki se skrivajo v posamičnih, dejanjih mobing. 

 

Naloga predstavlja mobing tudi z vidika delodajalca, od samega pojava mobinga do reakcije 

nanj. Prav tako je v nalogo po temeljiti analizi skozi teoretični okvir mobbinga umeščena 

zgodba osebe, ki je bila sama ţrtev mobinga.V vsej literaturi, ki sem jo zasledil, prebral, je 

izrazov in oblik mobinga ogromno. Sam sem se osredotočil na Leymanna in njegovih 45 

dejanj mobinga  (Leymann 1993, 33-34). Na podlagi le teh sem  v podjetju izvedel tudi 

anketo. 

 

Beseda mobing v slovenskem slovarju tujk ne obstaja, a zlahka bi jo lahko izpeljali iz lat. 

»mobile vulgaris«. V prevodu bi to pomenilo nestalna, neobrzdana mnoţica, sodrga, drhal, 

svojat. Mobilis predstavlja gibljiv, prenosljiv, premičen moment. Hkrati, v najglobljem 

pomenu, stanje pripravljenosti za bojni pohod, za vojskovanje. Če ţe samo besedo preučimo 

s te plati, postane jasno, kako zelo škodljiva in dolgoročno uničujoča, je lahko takšna 

naravnanost posameznika ali skupine proti okolici. Sam izvor besede mobing se pojavi v 

angleškem samostalniku mob, ki naj bi pomenilo »drhal, sodrga«. Če pa zadevo mislimo v 

glagolski obliki to mob, pa ţe dobimo natančnejši opis besede in dejanj mobinga »planiti na, 

napasti, lotiti se koga«. Ta izraz je prvotno opredelil Konrad Lorenz v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja, s katerim je opisal medsebojno ţivalsko, napadalno vedenje. Kasneje, v 
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sedemdesetih, pa ga je za predstavitev uničevalnega vedenja med skupino otrok uporabil 

Peter-Paul Heinemann. V osemdesetih letih ga je za opis podobnih odnosov na delovnem 

mestu uporabil Heinz Leymann (Leymann, 2007). Mobing je konfliktov polna 

nekomunikacija, onemogočena komunikacija na delovnem mestu med delavci ali med 

podrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem poloţaju (v konfliktu) in 

izpostavljena sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom 

in/ali posledico izrina iz sistema, pri čemer pa napadena oseba to občuti kot diskriminacijo 

(Lymann 1993, 21). 

 

Kakor so različni avtorji, (Leymann 1996, Zapf 1999, Namie 2003, Hoel in Cooper 2000), 

tako so različne tudi definicije mobinga. Ker sem se v magistrski nalogi odločil raziskati ta 

pojav predvsem s psihološkega in sociološkega vidika in pa iz perspektive diskriminacije, 

sem temu primerno poskušal izbrati  in vsaj nakazati številne definicije,  ki vsebujejo temu 

primerne elemente. 

 

Na splošno mobing opredeljujemo kot psihično in/ali fizično nasilje na delovnem mestu, 

dejansko pa na osnovi mnenj strokovnjakov obstaja cela vrsta različnih definicij in celo 

poimenovanj tega pojma. Tako v angleško govorečem okolju poznajo izraz "bullying", pri 

nas pa od šikaniranja, teroriziranja, do sovraţnega obnašanja, čustvenega nasilja, ipd. V vseh 

teh primerih gre za ravnanja, ki vsako na svoj način povzroča čustvene poškodbe in 

negativno vpliva na duševno zdravje zaposlenega (Cvetko  2003, 895-906). 

 

Mobbing kot sovraţna in neetična komunikacija je največkrat uperjen proti posamezniku, 

izvaja pa ga lahko tudi več oseb hkrati, običajno pogosto in v daljšem obdobju. Ţrtev se 

kmalu znajde v vsaj navidez brezizhodnem poloţaju, pojavijo pa se lahko tudi resne 

psihosomatske motnje in celo bolezni, v skrajnem primeru pa jo mobing na koncu poţene v 

socialno bedo (Leymann 1996,  36). 

 

Zaradi kompleksnosti mobinga in njegovih vplivov na posameznika ga je dr. Noa Davenport 

s soavtorji poimenovala "mobing sindrom", definicija pa je: »Mobing sindrom je zlonamerni 

poizkus, da z neupravičenimi obtoţbami, poniţevanjem, splošnim nadlegovanjem, čustveno 

zlorabo in/ali terorjem prisilijo osebo, da zapusti delovno mesto. Začne ga formalni ali 

neformalni vodja/vodje, organizacija, nadrejeni, sodelavec ali podrejeni, ki sistematično 

napeljuje druge k pogostemu mobiranju. Ker organizacija ignorira, opravičuje ali celo 

spodbuja takšno vedenje, lahko rečemo, da je ţrtev navidezno nemočna proti močnejšim in 

številnim nasprotnikom, zares mobirana. Rezultat je vedno poškodba: fizične ali psihične 

teţave ali bolezen, socialna beda in zelo pogosto tudi izključitev iz delovne organizacije« 

(Davenport et al 1999,  40). 
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Pomembno je torej, da gre za sovraţno in neetično (ne) komunikacijo, pravzaprav 

onemogočaje komunikacije, ki je namerna, usmerjena in načrtovana, ter ima jasen cilj: 

uničenje ţrtve. Se pravi, povzročiti ji mentalne, psihosomatske in socialne posledice, ter jo 

prisiliti, da zapusti delovno sredino (Kostelić-Martić 2005, 11−12). Neprimernega vedenja, 

ki nima namena drugemu v organizaciji povzročiti škode, ne moremo opredeliti kot mobing, 

ampak zgolj kot neprimerno vedenje. 

5.2 Oblike mobinga 

Ena izmed opredelitev vrst mobinga pravi, da gre za konfliktno (ne)komunikacijo na 

delovnem mestu med sodelavci (mobing) ali pa za načrtno šikaniranje vodilnih nasproti 

podrejenim (bossing), kjer nadrejeni kaţejo svojo moč in oblast z zatiranjem podrejenega, 

onemogočanje in preganjanje sodelavca ali sodelavcev, pri čemer so "dovoljena" vsa 

sredstva. Posebna oblika mobinga, kjer se skupina podrejenih zdruţi, da bi onemogočili ali se 

znebili nadrejenega, pa je "stafing" (Bakovnik 2006). 

 

Glede na to, kdo je napadalec in kdo ţrtev, ločimo dve vrsti mobinga. Razdelitev na 

horizontalni ali vodoravni in vertikalni ali navpični mobing. Znotraj slednjega se pojavljata 

še strateški mobing in »staffing« (Kostelić-Martić 2007, 27-28). 

 

Vodoravni (horizontalni) mobing se izvaja med zaposlenimi na isti hierarhični ravni. Tu 

gre lahko za primere, ko se zaposleni z raznimi dejanji mobinga skuša znebiti drugega 

zaposlenega, torej sodelavca, ki mu je glede na poloţaj v podjetju načeloma enakopraven. 

Napadalec se namreč počuti ogroţenega s strani posameznika, ki je verjetno bolj uspešen kot 

on. Meni, da ga le-ta poklicno ovira oziroma ogroţa njegovo napredovanje in razvoj kariere v 

organizaciji. Zato je neprivoščljiv in ljubosumen na kakršnakoli dejanja in uspehe sodelavca, 

nad katerim nato izvaja psihično nasilje (Kostelić-Martić 2007, 27-28). Tukaj bi kazalo 

dodati vsaj to, da je v današnjih časih bolj prisoten boj za obstanek na delovnem mestu, kot 

pa boj okoli uspešnosti sodelavca. 

 

V drugih primerih vodoravnega mobbinga pa skupina zaposlenih v podjetju izvaja nasilje 

nad enim izmed članom te skupine, ki ga izberejo kot ţrtveno jagnje. Razlogi za tovrstni 

mobing so podobni kot v zgornjem primeru, torej z nasilnimi dejanji ţelijo uničiti ţrtev, saj 

se počutijo ogroţene, navdaja jih zavist in nevoščljivost. S tem, ko poniţujejo, ţalijo ali kako 

drugače psihično nadlegujejo posameznika, pravzaprav poveličujejo sami sebe in izţivijo 

lastne frustracije ter si skušajo dokazati, da so močnejši in sposobnejši od njega. 
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Značilnost in elementi ter vrste horizontalnega mobinga:  

 

 nepriljubljenost potencialne ţrtve zaradi osebnostnih lastnosti, nacionalnosti, 

telesnih značilnosti, priljubljenosti pri vodji,  

 ţrtev pomeni potencialno groţnjo drugim zaradi svoje sposobnosti, delavnosti,  

 jeza nad sodelavcem, ker je prevzel naloge, ki jih je prej opravljal nekdo drug,  

 delovanje po zgledu vodje (če tudi ta izvaja mobing).  

 

Poznamo tri vrste mobinga med sodelavci, in sicer: 

 

 posameznik proti posamezniku,  

 skupina proti skupini in 

 skupina proti posamezniku.  

 

O navpičnem (vertikalnem) mobingu govorimo, kadar se psihično nasilje dogaja med 

nadrejenim/i in podrejenim ali skupino podrejenih. Torej gre za nasilna dejanja, ki se vršijo 

med zaposlenimi na različnih hierarhičnih ravneh (Kostelić-Martić 2007, 27-28). Pri tem ima 

vlogo napadalca in vlogo ţrtve enkrat en, drugič pa drugi. To pomeni, da mobing lahko 

izvaja nadrejeni, ţrtev pa je v tem primeru podrejeni ali skupina podrejenih. Takrat govorimo 

o strateškem mobbingu. Moţna pa je tudi obratna situacija, in sicer, da je skupina podrejenih 

tista, ki vrši psihično nasilje nad nadrejenim, ki je v tem primeru ţrtev mobinga. Takšno 

vrsto nasilja na delovnem mestu imenujemo staffing (Bakovnik 2006, 4). 

 

Značilnosti vertikalnega mobinga navzdol:  

 

 zaposleni je nadpovprečno sposoben, med sodelavci je priljubljen, v kolektivu 

prevzema neformalno vlogo vodje, oziroma ogroţa poloţaj vodje,  

 vodja ščiti svoj poloţaj, čeprav ga ne obvladuje, da zaposleni ne bi prepoznali 

njegovih šibkosti, jih graja, preobremenjuje, premešča in podobno,  

 vodja mora zmanjšati število zaposlenih in namesto uporabe zakonitih postopkov 

med zaposlenimi izbere dovolj občutljivo osebo in jo z mobingom prisili v odhod 

(Kostelić-Martč 2005, 16). 

5.3 Strateški mobing 

Pri strateškem mobingu gre za to, da nadrejeni skuša odstaviti nekoga na niţjem delovnem 

mestu. Slednji lahko zanje predstavlja preseţek, kot posledica reorganizacije podjetja, 

prevzema ali zdruţitve podjetij, lahko se zgodi, da se enostavno ne more prilagoditi na 

spremembe, ki so bile izvedene v podjetju in se ne more vključiti v novo okolje. Kot tak je 

zaposleni seveda nezaţelen, zato se s sistematičnim izvajanjem psihičnega nasilja nad njim 
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ţeli doseči njegovo odpoved. Pri tem se nadrejeni načrtno posluţuje nasilnih dejanj, 

podrejenega ţali in poniţuje in se ga na ta način skuša znebiti (Kostelić-Martić  2007, 27- 

28). 

 

Za razliko od strateškega mobinga, kjer je napadalec nadrejeni in ţrtev podrejeni, poznamo 

tudi obratno situacijo, pri čemer gre prav tako za navpični mobing. V takšnem primeru so 

akterji nasilnih dejanj podrejeni, ţrtev pa je nadrejeni. Nekateri to vrsto mobinga imenujejo 

tudi »staffing« (Bakovnik 2006, 4). Zanj slovenskega prevoda še ni, lahko pa bi ga 

imenovali na primer skupinski mobing, obratni mobing ali mobing navzgor. Takšni 

primeri so sicer redki, saj predstavljajo le majhen deleţ vertikalnega mobinga, vendar se 

pojavljajo, predvsem v tistih primerih, ko se zaposleni ţelijo znebiti svojega nadrejenega. 

 

Vendar pa praktiki, ki delujejo na področju mobinga, ocenjujejo in opozarjajo, da kot 

pobudniki mobinga zavzemajo bistveno večji deleţ nadrejeni in sicer kar 70%. Nadrejeni se 

namreč pogosto posluţujejo mobinga kot sredstva, da se znebijo zaposlenega, ki je v njihovih 

očeh nezaţelen in predstavlja preseţno delovno silo. S psihičnim nasiljem na delovnem 

mestu se skuša doseči njegovo odpoved in s tem zmanjšati stroške podjetja (Tkalec 2006,  9). 

5.4 Razlika med mobingom in bullyngom 

Tukaj se ne bi preveč osredotočal nad sam izraz in kje ga kako imenujejo. Predvsem se mi 

zdi zanimivo, da se s tem pojmom navadno označuje maltretiranje učencev v šoli, ki ga 

izvajajo drugi učenci ali učitelj (Kostelić-Martić 2005, 12), ki pa se glede na osebne lastnosti 

izvajalca mobinga dokaj enostavno prenese iz šolskih klopi v delovno okolje. 

 

Pojem mobing se pogosteje pojavlja v švedski, nemški, skandinavski in italijanski literaturi, 

medtem ko izraz bullying, ki označuje ista dejanja, pogosteje najdemo v angleško govorečih 

deţelah. S tem pojmom se navadno označuje maltretiranje učencev v šoli, ki ga izvajajo 

drugi učenci ali učitelj (Kostelić-Martić 2005, 6). Nekateri avtorji menijo, da je mobing tesno 

povezan s psihologijo skupine in skupinske dinamike in zajema celoten skupinski proces ter 

druţbeno prepričanje, medtem ko se bullying bolj nanaša na posameznikovo vedenje oz. 

posamezna agresivna dejanja. Ravno tradicionalna povezanost izraza bullying s šolskim 

okoljem, je tudi eden izmed razlogov, zakaj so se določeni avtorji odločili za uporabo 

termina mobing, ko so preučevali pojav na delovnih mestih (Davenport et al 1999, 5−27). 

 

Tudi Leymann se ni  odločil za izraz bullying, saj je menil, da vsebuje preveč fizične 

komponente, medtem ko je pri pojavu, ki ga opisuje, poudarek na psihičnem trpinčenju. Zato 

se je raje odločil za termin mobing. 

 

Goršičeva navaja še dve pomembni razliki:  
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 prvič, pri obeh pojavih obstaja moţnost izločitve ţrtve iz sistema ali skupine, s 

tem da je pri mobingu izločitev cilj teh dejanj, pri bullyingu pa je to le način 

izraţanja premoči oz. nasilja nad ţrtvijo, 

 drugič, medtem ko pri mobingu govorimo o pogostosti in sistematičnosti dejanj, 

se pri bullyingu dejanja izvajajo občasno, brez sistematike (Goršič 2006, 22). 

 

(Di Martino et al  2003, 6) navaja, da se termin mobing povezuje z agresijo »skupine ljudi, 

naperjene proti posamezniku, bullying pa se navezuje na situacijo, ko je agresor en sam 

človek (Di Martino et al 2003, 6). Vendar se to pojmovanje ne sklada z našo osnovno 

definicijo, ki pravi, da je tudi pri mobingu lahko v vlogi napadalca ena sama oseba. Še eno 

zanimivo razlago v razlikovanju pojmov mobing in bullying lahko najdemo v delu Hartigove 

in Froschove. Avtorici sta zapisali, da se bullying navezuje na agresivno vedenje bolj 

vplivnega posameznika proti šibkejši in manj vplivni osebi. Poudarek je torej na neenakosti 

moči in osebnih značilnostih napadalca ter ţrtve. Pri mobingu pa je poudarek na 

organizacijski disfunkcionalnosti in procesu, ki vodi do psiholoških poškodb (Hartig in 

Frosch 2006, 203). 

 

Nekateri pa oba izraza enačijo. Ena izmed definicij bullyinga pravi, da gre za trpinčenje, 

ţaljenje, socialno izolacijo ali negativno vplivanje na posameznikove delovne naloge. Da bi 

določeno aktivnost, interakcijo ali proces označili kot bullying (ali mobing), se mora 

periodično ponavljati določeno daljše časovno obdobje in se stopnjevati. Ţrtev bullyinga  

konča v podrejenem poloţaju. Za bullying pa ne moremo označiti posameznih konfliktov, če 

sta vanj vpletena dva pribliţno enako močna nasprotnika (Einarsen v McCarthy in Mayhew 

2004, xiii). 

 

V tej definiciji torej oba pojma zajemata napadalno vedenje, pri čemer poskuša napadalec z 

maščevanjem ter na krut, zloben in poniţevalen način spodkopati posameznega delavca ali 

skupino delavcev. Stalni negativni napadi na njihovo zasebno in poklicno delovanje so 

nepredvidljivi, iracionalni in pristranski (Di Martino et al 2003, 6). Enako lahko tudi v 

slovenski literaturi najdemo oba izraza, ki opisujeta podoben pojav. V knjigi Kadri in 

management izraz workplace bullying prevajajo kot ustrahovanje na delovnem mestu, 

workplace mobbing pa kot šikaniranje na delovnem mestu (Pagon et al 2004, 274). 

 

Za nasilje na delovnem mestu sta najpogostejša dva izraza, mobbing in bullying, a njun 

pomen ni povsem enak. Pri mobingu gre za psihično nadlegovanje med sodelavci, kar 

vključuje ponavljajoče se negativne opazke, stalno kritiziranje, socialno izoliranje, širjenje 

neresnic ter govoric, ipd. Bullying pa je poniţevalno vedenje s strani nadrejenih do 

podrejenih, namen pa je izkazovanje premoči in nadvlade nad zaposlenim ali skupino le-teh. 

Običajno se pojavi takrat, ko nadrejeni začuti ali opazi, da so podrejeni pri svojem delu boljši 

in sposobnejši od njega samega. Kaţe se kot neupravičeno kaznovanje, neprestano 
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kritiziranje, prikrivanje informacij, ki so nujne za uspešno delo, pa tudi kot zmanjševanje in 

odvzemanje odgovornosti ter nepopustljivo vztrajanje pri svojem prav. 

 

Strokovnjaki za zdravstveni management na univerzi v nemškem Bielefeldu so zdaj to 

odvisnost empirično dokazali. Za svojo raziskavo z naslovom Socialni kapital - temelj 

zdravja in uspešnosti podjetja so anketirali vec kot 2500 usluţbencev ter analizirali več študij 

primerov (Manager, 2008). Zato avtorji raziskave zahtevajo vozniški izpit za šefe. Predlagajo 

celo, naj zdravstvene zavarovalnice nagradijo tista podjetja, ki vlagajo v dobro počutje svojih 

zaposlenih in s tem v svojo konkurenčnost. Podjetja, ki s slabim slogom vodenja povzročajo 

bolniške odsotnosti in prezgodnje upokojevanje, pa bi bilo treba kaznovati. Članek je 

objavljen v reviji Manager, november 2008. UK National Workplace Bullying Advice Line  

navaja, da je pri obravnavanju tega pojava dobro pomniti, da je cilj »bullyinga« skriti 

neustreznost, in ljudje, ki izvajajo to obliko nasilja in skrivajo svojo neustreznost, so zelo 

pogosto tudi nekompetentni. 

 

Bully je oseba, ki:  

 se nikoli ni naučila prevzeti odgovornost za svoje vedenje, 

 ţeli uţivati v ţivljenju odraslih, vendar je nesposobna in tudi ne ţeli sprejeti 

odgovornosti, ki so predpogoj bivanja v svetu odraslih, 

 zanika odgovornost za svoje vedenje in tudi njegove posledice (odpovedovanje in 

zanikanje sta pogosti potezi bullyinga), 

 je nesposoben in ne ţeli spoznati učinka svojega vedenja, ki ga ima na druge, 

 Ne ţeli poznati katere koli druge vedenjske oblike. 

 

»Bullying« je obsesivno in kompulzivno vedenje; serijski bully preprosto mora imeti nekoga, 

nad katerim lahko izvaja nasilje in ni sposoben preţiveti brez trenutne tarče. 

 

Taki ljudje, imajo slabo samozavest in samospoštovanje in se ne počutijo varne. Nizka 

samozavest je dejavnik, ki je v središču vseh študij o bullying-u. Ti ljudje so neprimerni in 

nesposobni izpolniti svoje dolţnosti in obveznosti  (vendar brez oklevanja sprejmejo plačo). 

Strah jih je, da bi jih odkrili. Ta strah po razkritju pogosto meji na paranojo. Bullies so 

opremljeni z občutki maščevalnosti, zagrenjenosti, sovraštva in jeze, in pogosto imajo veliko 

predsodkov kot sredstvo za valjenje jeze na druge. »Bullies« ţenejo občutki ljubosumja in 

zavisti. Zavrnitev je močni motivator za bullying. Bullies so ljudje, ki se niso naučili lekcije 

posledic (npr. za slabo vedenje so slabe posledice kot npr. kazen).  

../../../Users/Zlata/Desktop/Mladen_mag/klik.php%3fartid=230634&url=http:/www.finance.si/manager%3fy=2008&m=10
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5.5 Vzroki za mobing 

Ţe na začetku je treba poudariti, da proces mobinga ni rezultat le enega, temveč večjega 

števila vzrokov. Izvira namreč iz kombinacije vzrokov, ki vključujejo posameznika, delovno 

okolje, pogoje dela, način interakcije med sodelavci, način interakcije med klienti in 

delavcem ter interakcijo med managerji in delavci. Te razlike pa verjetno niso povezane le z 

različno pogostostjo problema, temveč tudi s kulturnimi razlikami, na podlagi katerih se 

mobing različno zaznava in o njem poroča. 

 

Med tri glavne skupine vzrokov za mobing štejemo strokovne, osebne in poslovne vzroke. Za 

strokovne vzroke lahko opredelimo pomanjkljivo usposobljenost, vodstveno nesposobnost, 

neustrezna hierarhija v organizaciji, itd. Osebni vzroki so lahko ljubosumje do sodelavcev, 

nezrelost, nesamozavestnost,... Poslovni vzroki pa izvirajo največkrat iz kadrovskih, 

finančnih in drugih poslovnih teţav, ki jih ima delodajalec. 

 

Najpogostejši vzroki za pojav mobinga izvirajo iz vodstvenih struktur in so predvsem slabo 

vodenje in neustrezna organizacija dela in jih je podrobneje opredelil ţe Leymann. Obstajajo 

tudi mnogi drugi vzroki za nastanek mobinga, ki jih detajlno opisujejo ostali avtorji raziskav 

o mobingu. (Kostelič-Martičeva 2007, 34) meni, da mobing obstaja ţe, odkar obstaja 

človeški rod in njegova ţelja po vladanju, potreba po poniţevanju drugih, ljubosumje, zavist, 

sovraštvo itd. Prav našteta čustva ljudi štejemo med vzroke za začetek mobinga. Zapf 

poudarja pomen organizacijskih, socialnih in kulturoških dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in 

nastanek pojava v določenem okolju. Dejstvo je, da so številne raziskave pokazale, da so 

vzoki mobinga večplastni, kompleksni ter hkratni in da se je enoplastnih razlag o vzrokih 

nastanka pojava potrebno izogibati ( Zapf 1999, 78 ).  

5.5.1 Organizacijska kultura 

Raziskovalci nedvomno ugotavljajo, da obstaja močna povezanost med organizacijsko 

kulturo in psihičnim nasiljem na delovnem mestu, saj je psihično nasilje nemalokrat 

uveljavljen ali celo v osnovi priporočljiv in sprejemljiv način vodenja v organizaciji 

(Wheatley v Kogelnik 2002, 57). Po Davenportovi, Schwartzu in Elliottu lahko povzamemo, 

da je mobbing ravnanje v smislu neresničnih obtoţb, poniţevanja, vsesplošnega 

nadlegovanja, ipd., katerega namen je, da ţrtev čimprej za vselej zapusti svoje delovno 

mesto. 

 

Organizacije, ki spodbujajo mobing, imajo naslednje karakteristike, ki so bistveni del njihove 

organizacijske kulture: 
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 slabo vodstvo, npr. uporaba praks, kot so: do discipline preko nadlegovanja, 

politike za zaprtimi vrati (closed-door policies), odsotnost ali neefektivnost 

raznolikosti izobrazbe ali odsotnost timskega dela, 

 stresno okolje, kjer se mobing lahko pojavi v večih smereh, npr. od sodelavcev 

proti tistim, ki jih ˝drţijo nazaj˝; od nadzornikov proti zaposlenim, ki niso kos 

tempu dela; mobing proti nadzornikom, ki zahtevajo preveč, od glavnih 

direktorjev proti managerjem, ki ne producirajo, 

 dolgočasje, ki se pojavi tam, kjer se delovni procesi ponavljajo in v pisarnah, kjer 

ljudje nimajo dovolj dela, 

 v podjetju prevladuje mnenje, da se nekaterih stvari ne da nadzorovati, tako da je 

vedenje tistih, ki izvajajo mobbing, v nekaterih primerih obravnavano kot nekaj, 

ki se lahko pričakuje in kot nekaj, česar se ne da popraviti; prav zato se taka 

dejanja namenoma ignorira, 

 zniţevanje števila zaposlenih, restrukturacija, zdruţevanja podjetij, pri katerih se 

lahko pojavi mobing z namenom odstraniti druge, preden bomo eliminirani sami; 

restrukturacija lahko zaposlenega postavi celo v situacijo, v kateri predstavlja 

groţnjo svojemu nadrejenemu, 

 kultura nadlegovanja in ˝grešnih kozlov˝, itd…(Duun 2002). 

 

Resh navaja naslednje pomanjkljivosti pri organizaciji delovnega procesa, ki, ko nastopijo 

kot del organizacijske kulture, vodijo v mobing (Resh  1997, 18): 

 

 nezasedena delovna mesta,  

 časovna stiska,  

 toga hierarhija z nezadostnimi moţnostmi komunikacije (enosmerna 

komunikacija),  

 visoka odgovornost, a nizka moţnost odločanja,  

 podcenjevanje sposobnosti zaposlenih,  

 podcenjevanje dela zaposlenih.  

 

Leymann navaja, da bi k pojavu mobinga lahko pripomogli tudi nesposoben management 

(Davenport et al. 2002, 65-69). V to skupino pa  vštevamo naslednja stanja:  

 

 pretirana usmerjenost k zniţevanju stroškov dela,  

 visoko hierarhična struktura,  

 ni politike odprte komunikacije, 

 šibki komunikacijski kanali,  

 slabe moţnosti reševanja konfliktov brez predpisanih procedur,  

 mentaliteta iskanja »grešnega kozla«,  
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 slabo vodenje,  

 malo ali nič timskega dela,  

 izobraţevanja ni ali pa je neučinkovito.  

 

Tudi splošne druţbene vrednote in norme ter ekonomski poloţaj vplivajo na organizacijsko 

kulturo. Največ teţav zasledimo v okoljih, kjer so temeljne vrednote denar, moč, oblast, ipd. 

Ravno tako mobing spodbujajo gospodarske teţave, na primer v organizacijah, kjer so 

napovedana odpuščanja  (Mrevlje 2007).  Poznamo celo t. i. sistemsko nasilje, ki se pojavi 

tam, kjer se medsebojno prepletata globalni trţni kapitalizem in postmoderna kultura, 

prenaša pa se tudi v nasilno organizacijsko kulturo (Mayhew 2004, 24). Kadar je 

zagotovljeno sovraţno zunanje okolje ter zaposleni v podjetju, ki ta negativni zunanji pritisk 

sprejemajo in ga npr. kot nerazumne zahteve prenašajo na svoje sodelavce oz. podrejene, sta 

zagotovljena oba predpogoja za sistemsko nasilje. 

 

Naraščanje zunanjih pritiskov praviloma pomeni tudi povečan pritisk nadrejenih do 

podrejenih, kar pa ne bi smel biti izgovor nadrejenih, da ti svoja dejanja sicer največkrat 

opravičujejo s preţivetjem podjetja oz. organizacije. Vendar pa stalni ekonomski pritiski ne 

smejo biti razlog, da se ljudje vedejo neprimerno, ţaljivo, nasilno ali protizakonito (Mayhew 

2004, 35−36). 

 

V to skupino poslovnih vzrokov sodijo predvsem pomanjkljivosti v organizaciji delovnega 

procesa, kot so nejasna navodila, premalo zaposlenih v določenih oddelkih, časovna stiska, 

zunanji pritiski. Vse to povzroča disfunkcionalni konflikt tako med posamezniki kot 

skupinami na različnih ravneh ali med ravnmi. Iz navedene skupine ţrtev mobinga so tukaj 

zastopani tisti, ki dela ne opravijo dovolj dobro in tisti, ki so zelo uspešni pri svojem delu. 

Nezasedena delovna mesta, nezadostne moţnosti komuniciranja, visoka odgovornost, a nizka 

moţnost odločanja, podcenjevanje sposobnosti zaposlenih, podcenjevanje dela zaposlenih, so 

še nekateri vzroki konfliktov v okviru organizacije dela. 

 

Psihičnemu nasilju na delovnem mestu so izrazito izpostavljene organizacije, v katerih 

prevladuje avtoritativno, brezosebno in tekmovalno okolje, pri tem pa se ravnanja, značilna 

za mobing, tolerira ali celo spodbuja. Pomembni elementi mobinga so v veliki meri tudi 

organizacijskega značaja. Med njih štejemo slabo organiziranost, medsebojno (ne)zaupanje, 

nerazreševanje sporov, nejasne cilje in strategije, zanikanje pravic in dolţnosti, ipd. Mobing 

pogosto povzročajo negativno in stresno delovno okolje, nerazgibane in nezanimive delovne 

naloge, nejasni delovni cilji in vloge zaposlenih v organizaciji, negotovost glede moţnosti 

napredovanja ali varnosti zaposlitve pa tudi uvajanje sprememb v organizacijo, kot so 

prestrukturiranje, tehnološke spremembe, zamenjava lastnikov ipd. (Di Martino et al. 2005, 

20-21). 
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Organizacijske spremembe porajajo negotovost in z njo strah, z njimi pa se povečuje 

moţnost pojava mobinga. Take spremembe so različna prestrukturiranja organizacij, menjave 

vodstva ali lastnikov, tudi menjave na niţjih vodstvenih poloţajih. Najbolj problematične so 

hitre spremembe, ki se zgodijo brez sodelovanja zaposlenih, ti pa jih zato lahko razumejo 

napačno, tako med delavci in nadrejenimi pride do neusklajenosti kar pa prej ko slej pripelje 

do mobinga. 

 

Kadar spremembe v organizaciji zadevajo temeljne cilje in vrednote podjetja, se pojavi 

teţava pri identifikaciji s podjetjem. Običajno gre za konflikt vrednot pri tistih zaposlenih, ki 

so bili dotlej najbolj predani, na koncu pa so oţigosani kot nesposobni prilagajanja. Postopek 

se največkrat začne z zamenjavo uprave, ta pa sproţi nadaljne spremebe, kot so nov način 

vodenja, zmanjševanje stroškov, pomanjkanje ustreznih moralnih načel, ... Nizka stopnja 

morale je povezana s pripravljenostjo za šikaniranje (Leymann 1993, 173). Vodstvo lahko 

nastali problem konstruktivno rešuje s pomočjo ustreznih tehnik vodenja na podlagi visokih 

moralnih načel.   

 

Najbolj pomemben dejavnik, ki določa, kakšne spremembe bo uvedel novi menedţer in kako 

pravilni so njegovi prvi ukrepi, so njegove minule funkcijske izkušnje. Menedţer, ki ţe ima 

izkušnje v panogi, v kateri prevzema delovno mesto, bo izvedel več sprememb kot novinec 

in hitreje. Stvari bo imel prej pod nadzorom. Poznavalec panoge ne bo le izvedel 

obseţnejšega prvega vala sprememb kot nepoznavalec, temveč bodo njegove spremembe 

običajno tudi strukturne. Menedţerji, ki morajo delovati v kriznih razmerah poslovnega 

preobrata, so pod večjim pritiskom, da izboljšajo poslovanje in bodo zato uvedli več 

sprememb, imajo zaradi izrednih razmer na splošno tudi večjo moč kot drugi in ne naletijo na 

tolikšno tekmovalnost in odpor pri najpomembnejših delavcih, ki so bili tudi sami morda 

kandidati za njihovo delovno mesto (John Gabarro 2008). 

5.5.2 Delovni čas 

Večina zaposlitev v današnjem času zahteva nadurno delo. Dolge ure dela vplivajo na 

psihično in fizično zdravje zaposlenih. Zaradi nadurnega dela pogosto prihaja tudi do 

konflikta v druţini. Evropska raziskava (Eurofound) ugotavlja, da je delo v Sloveniji najbolj 

intenzivno v vsej EU, plače pa so niţje le v šestih drţavah EU. Pri vrhu smo tudi v zvezi z 

(ne) zadovoljstvom z delovnimi razmerami. 

 

V Sloveniji delamo najbolj intenzivno in imamo največ odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih 

teţav v vsej Evropski Uniji, ugotavlja najnovejša raziskava o delovnih razmerah v Evropi, ki 

jo vsako leto izvede Evropska fundacija za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer iz 

Dublina. Pri vrhu smo tudi pri dolţini dela, (ne)usklajenosti delovnega in prostega časa ter 

stopnji ustrahovanja in nadlegovanja na delovnem mestu. Po drugi strani ima samo šest 
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članic niţje plače kot Slovenija ( Dernovšek 2007). 

 

Na lestvici intenzivnosti dela za leto 2005 (delo pri zelo veliki hitrosti, kratki roki) je 

Slovenija med vsemi drţavami EU na 1. mestu, pred Finsko in Švedsko. Občutek 

intenzivnosti dela je pri nas dvakrat večji kot v Latviji. Leta 2000 je bila Slovenija po 

intenzivnosti dela na zadnjem, 27. mestu, v petih letih pa se je občutek intenzivnosti več kot 

podvojil. Podobnega skoka ne beleţijo nikjer drugje. Še najbliţji so nam Grki, ki pa 

zaznavajo pribliţno trikrat niţjo rast intenzivnosti dela kot Slovenci. Takšna intenzivnost, naj 

bo objektivna ali subjektivna, nujno pušča posledice. Po odsotnosti z dela zaradi 

zdravstvenih teţav smo Slovenci prav tako na 1. mestu v EU. Povprečna odsotnost na 

zaposlenega v Sloveniji znaša skoraj devet dni na leto, kar je dvakrat več, kot je povprečje 

EU. Poleg tega več kot 60 odstotkov Slovencev meni, da delo negativno vpliva na njihovo 

zdravje. Slabši občutek imajo le še v Grčiji, na Poljskem in pa v Latviji. 

 

Brez dvoma je glavni vzrok za stres na delovnem mestu delovna preobremenjenost, kar 

pomeni nadurno delo, spreminjanje načina dela in hiter napredek v informatiki. Pomembno 

pa je vedeti, da je premajhna delovna obremenjenost prav tako lahko stresna, kot prevelika 

obremenjenost z delom. Za optimalno delovno uspešnost je potrebna določena raven 

stimulacije (stresnih učinkov iz okolja). Pri optimalni uspešnosti so zaposleni kreativni, 

umirjeni in motivirani, zato svoje delo lahko dobro opravljajo (Sutherland in Cooper 2000, 

66-67). Preveč dela oziroma preobremenjenost z delom pomeni, da ima zaposleni toliko 

delovnih obveznosti, da jih ne uspe sproti opravljati  (Pettinger 2002, 62-63). Če so prisotni 

tudi časovni pritiski, je velika verjetnost, da se pri zaposlenih pojavi stres. Stres povzroča 

tudi prepričanje zaposlenega, da ni kos nalogam ali pa so naloge neprijetne, čeprav v resnici 

dejansko ni preobremenjen z delom. V podjetju določena oseba napreduje in s tem so mu 

dodeljene nove delovne naloge, med katere spada tudi ocenjevanje podrejenih, ki so bili prej 

njegovi sodelavci na isti ravni. To, da mora ocenjevati ali celo kaznovati bivše sodelavce, 

lahko predstavlja precejšen stres, čeprav v resnici ne gre za količinsko preobremenjenost z 

delom (Sutherland in Cooper 2000, 68-69). Ločimo kvantitativno in kvalitativno 

preobremenjenost z delom.. Pri kvantitativni gre za dejansko preobremenjenost z delom, 

kvalitativna pa definira posameznikovo usposobljenost za opravljanje dela (Cartwright and 

Cooper 1997, 16). 

 

Premalo dela (zaposleni nima dovolj delovnih zadolţitev) vpliva na posameznikovo 

psihološko stanje. Zaposleni se dolgočasi in postaja otopel. Premajhna obremenjenost se 

pojavi tudi v primeru, ko zaposleni ne more uporabiti in pokazati svojih sposobnosti. 

Delovne spretnosti in znanja zaposlenega so torej neuporabljene, zaposleni v svojem delu ne 

vidijo izziva ali imajo občutek, da njihovo delo ni dovolj cenjeno. S svojo zaposlitvijo so 

nezadovoljni in slabo motivirani, sluţba jih ne zadovoljuje in v njej ne vidijo nobenega 

smisla (Cartwright and Cooper 1997, 68- 69).  Nekateri poklici so ţe sami po sebi bolj stresni 
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od ostalih. Prav tako je v določenih organizacijah ţe samo okolje bolj stresno, kot drugje. 

Mnogo poklicev zahteva delo v izmenah (dvo- ali celo večizmensko) in to vpliva na ritem 

spanja, druţinsko ter druţabno ţivljenje. V kolikor je delo hkrati še rutinsko in monotono ter 

zaposleni v njem ne vidijo izziva, je prisotnost stresa precejšnja (Cartwright and Cooper 

1997, 15). 

 

Dejanja, ki lahko pomenijo šikaniranje so raznovrstna in odvisna od konkretne situacije. 

Šikaniranje lahko pomeni tudi, da se delavcu razporedi delovni čas drugače oz. manj ugodno 

kot drugim delavcem, da se mu edinemu odredi opravljanje nadurnega dela in deţurstva ipd 

(Inšpektorat za delo). 

 

Delovni čas in soodločanje pri razporejanju delovnega časa pomembno vplivata na 

obremenjenost. V osnovnem organizacijskem modelu mora biti delovni čas opredeljen. 

Neformalno podaljševanje delovnega časa in njegova slabo načrtovana vnaprejšnja 

razporeditev lahko povzroči občutke preobremenjenosti. Tudi po EUROSTAT-ovih podatkih 

za leto 2007 je 55 % delavcev ocenili, da ne more vplivati na razporeditev delovnega časa. 

To povzroči občutke preobremenjenosti in posledično zniţa motiviranost za delo. 

Razporejanje delovnega časa je vezano na osnovno vsebino dela. Nove oblike delovnega 

časa, deljen delovni čas, podaljševanje v čas prostega časa pri večini delavcev v storitvenih 

dejavnostih bistveno vplivajo tudi na motiviranost. Poseben delovni pogoj sta izmensko in 

nočno delo. Obseg nočnega dela se je v čistih proizvodnih dejavnostih zmanjšal, povečuje pa 

se v storitvenih dejavnostih, ki so vezane na globalne gospodarske tokove. V teh dejavnostih 

se delovni čas podaljšuje ali pa se pojavlja čisto izmensko delo (Čili za delo 2007e). 

5.5.3 Strah 

Se je v tranzicijskem obdobju to okolje spremenilo? Je res postalo manj prijazno? Seveda se 

je spremenilo. Razlika med socializmom in kapitalizmom je med drugim namreč tudi v 

motivaciji. Kadar govorim o teh stvareh, rad uporabim primer mame. Socialistična drţava je 

mama, ki brezpogojno ljubi svoje otroke. Poskrbi za njihovo zdravstveno oskrbo, jih šola in 

jim, če pridejo na vrsto, celo da stanovanje. A ta mati ima mnogo otrok in je zato revna. 

Kapitalistična drţava pa je bolj kot mati mačeha. Ona ljubi bolj pogojno. Zanjo si dober 

samo, če delaš in upoštevaš dogovorjena pravila igre, drugače je ne zanimaš. Dodatni 

motivator v kapitalizmu pa je strah. Kapitalizem v neki bistveni dimenziji namreč temelji 

ravno na strahu in ustrahovanju. 

 

Pri mobingu je v ozadju neprestano prisoten strah za lastno preţivetje. In tega se nekateri 

delodajalci zelo dobro zavedajo in s tem spretno manipulirajo. Ne vidijo pa ali pa nočejo 

videti posledic, ki vseeno s tem pridejo - slabo vzdušje na delovnem mestu, verbalno nasilje, 

nizka storilnost, nizka stopnja motivacije za delo, nezainteresiranost, visoka stopnja 
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fluktuacije, visok odstotek bolniške odsotnosti... Zdi se mi, da nekatere delodajalce zaboli 

edino bolniška odsotnost, kar pa potem rešujejo s še večjo represijo: če si bolan, potem nisi 

upravičen do deleţa pri dobičku, ki se ga deli vsem in podobno. In kaj smo s tem naredili? 

Samo potlačili smo problem.  

 

Poudariti je treba, da lahko mobing zavestno izvajajo tisti, ki se bojijo, da bi sami postali 

ţrtve. Ali pa tisti, ki so prepričani, da gre za običajen del delovnega procesa. Nekateri pa 

zgolj iz potrebe po uveljavljanju moči in zadovoljstva ob tem. Večini naštetih pa je skupno, 

da o resnih posledicah svojih dejanj sploh ne razmišljajo. 

 

Številne raziskave so pokazale, da je mobing pogostejši v organizacijah, kjer ni ali se ne 

spodbuja timskega dela, kjer je delo slabo organizirano in razporejeno med zaposlene, tako 

da ti nimajo dovolj dela ali pa so z njim preobremenjeni, v primeru uvajanja velikih 

sprememb, kot so zdruţitve in prevzemi, groţnje po odpuščanju zaposlenih, v delovnem 

okolju, kjer je prisotno veliko stresa ter malo čustvene inteligence med zaposlenimi (Dunn, 

2002). Mobing pogosto povzročajo negativno in stresno delovno okolje, nerazgibane in 

nezanimive delovne naloge, nejasni delovni cilji in vloge zaposlenih v organizaciji, 

negotovost glede moţnosti napredovanja ali varnosti zaposlitve, pa tudi uvajanje sprememb v 

organizacijo, kot so prestrukturiranje, tehnološke spremembe, zamenjava lastnikov ipd  (Di 

Martino et al. 2005,  20-21). 

 

V trţnem gospodarstvu so prestrukturiranja, kot je npr. zdruţevanje podjetij ali pa 

racionalizacija poslovanja v smislu odpuščanj, povsem običajen pojav. Zato se jih je treba 

vedno lotiti premišljeno, saj kaj kmalu pride do mobinga. Po eni strani zaradi dejstva, da se 

zaposleni oklepajo svojih sluţb, delodajalec pa to lahko izkoristi v obliki nalaganja več dela 

za manj plačila. Po drugi strani pa se zaposleni v negotovosti šikanirajo med seboj, to pa nas 

pripelje do veriţnega mobinga.Vendar pa stalni ekonomski pritiski ne morejo biti zadosten 

razlog, da se ljudje vedjo neprimerno, ţaljivo, nasilno ali protizakonito (Mayhew 2004, 35-

36). 

 

Četrtina Slovencev se boji, da bo v kratkem izgubila sluţbo. Predstavniki evropske fundacije 

za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmerij (Eurofound) so na tiskovni konferenci 

opozorili, da je intenzivnost dela v Sloveniji med najvišjimi v Evropi. Povprečje EU je za 16 

oziroma 5,5 odstotka niţje. Direktor fundacije Jorma Karpinnen ocenjuje, da je visoka 

intenzivnost dela v Sloveniji povezana predvsem z dobrimi ekonomskimi rezultati in visoko 

ambicioznostjo slovenskih podjetij. Takole pravi: »če bodo predstavniki slovenskih oblasti in 

socialni partnerji ţeleli izkoristiti ugodne razmere ter ohraniti konkurenčnost, se bodo morali 

spoprijeti z izzivi, ki jih povzročajo visoka intenzivnost dela, nizka stopnja avtonomije pri 

delu in zdravstvene teţave«  (Dernovšek 2007). 
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Posledice visoke delovne intenzivnosti se praviloma in celo nujno kaţejo v zdravstvenih 

teţavah. Skoraj vsak drugi zaposleni Slovenec ima bolečine v hrbtenici, četrtina ima pogoste 

glavobole, štirje delavci od desetih pa trpijo zaradi bolečin v mišicah. Povprečja v EU so 

občutno niţja. V primerjavi s preostalimi Evropejci smo Slovenci tudi bistveno manj 

zadovoljni na delovnem mestu. Več kot četrtina se jih boji, da bodo v prihodnjih treh 

mesecih izgubili sluţbo, manj kot tretjina pa jih meni, da so za svoje delo zelo dobro plačani. 

 

Plusi in minusi delovnih razmer v Sloveniji: 

 

 plusi; visoka stopnja uporabe računalnikov in elektronske pošte, mnogo ţensk na 

trgu dela in na vodstvenih poloţajih, moţnosti usposabljanja, ki ga plačajo 

delodajalci, visoka stopnja solidarnosti in pomoč pri delu, 

 minusi;  izjemno visoka intenzivnost dela, vse manjša stopnja samostojnosti pri 

delu, visoka stopnja mobinga in spolnega nadlegovanja, nadpovprečne 

zdravstvene teţave kot posledica dela (Dernovšek 2007). 

 

Bistveno je poudariti, da strah povzroči v telesu določene negativne reakcije, telo izloči 

hormone, zaradi katerih pride v telesu do določenih novih reakcij. Ta proces traja kar nekaj 

časa, dokler se v telesu ponovno ne vzpostavi ravnovesje. Posebej problematične so te 

reakcije pri mobingu. Tukaj se ţrtev srečuje z osebo, ki nad njo izvaja mobing večkrat 

dnevno. Ţe sama predpostavka, da osebo čaka neprijetna situacija, povzroči, da telo izloči 

hormonski koktajl, ki se dnevno večkrat ponovi. Ker se ti dogodki ponavljajo, se telo ne 

more tako hitro povrniti v normalno stanje, zato se razvije stres, ki povzroči številne 

psihosomatske bolezni (Mlinarič 2006, 19). 

 

Na kratko po Battsionu (Battison 1999, 45) povzemamo dejavnike, ki nakazujejo na 

prisotnost stresa v delovnem okolju. Dejavniki stresa v delovnem okolju: 

 

 napeti odnosi s sodelavci, 

 postavljanje nerazumnih delovnih zahtev, 

 večkrat preverjen potek našega dela, 

 sprejemanje odločitev v afektu, 

 neurejeno delovno mesto, 

 neudoben delovni prostor, 

 izpostavljenost predirljivim zvokom in bleščanju računalnika, 

 nimamo zasebnosti, 

 odrezani smo od sodelavcev, 

 delamo v več izmenah in dolgo brez odmora, 

 nadrejeni nam nalagajo nepotrebna opravila, 
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 naše delo ni varno, 

 bojimo se novosti, 

 naše sposobnosti so premalo upoštevane, 

 naše delo je površno opredeljeno, 

 teţko usklajujmo delo in zasebne obveznosti, 

 smo ţrtev nacionalističnih predsodkov, nestrpnosti ali spolnega nadlegovanja, 

 zatirajo nas in ustrahujejo, 

 pri delu smo preveč ali pa premalo nadzorovani. 

 

V današnjem gospodarstvu je skrb za sluţbo izredno velika. Trg delovne sile je postal bolj 

fleksibilen, delovna mesta so manj zanesljiva. Majhna napaka ali trenuten upad pozornosti 

(koncentracije) na delovnem mestu, se torej kaţe tudi v vzponih in padcih zaposlenih. Če je 

delovno mesto nezanesljivo ali je nestalno, to povzroča stres. Ta pa povzroča tudi veliko 

odgovornost in malo pooblastil pri odločanju ter s tem premalo moţnosti napredovanja na 

višje poloţaje (Johnson 1995, 15).  

 

Čeprav je nadzor zaposlenih potreben in nujen, predstavlja ocenjevanje uspešnosti izvor 

stresa tako za tistega, ki ocenjuje, kot za tistega, ki je ocenjevan. Ocenjevalec je izpostavljen 

napetostim zaradi občutka odgovornosti do tistih, na katere se bo ocena nanašala. Prevelika 

kontrola in ocenjevanje povzroča pri zaposlenih nemir in zato pri opravljanju nalog niso 

sproščeni. To vodi v napake in s tem v stres (Johnson 1995, 17). 

 

Nenazadnje je glede na moje izkušnje tu še neka bistvena pravna dilema. Vsa ta leta mi kot 

objektu mobinga vsi svetujejo (tudi pravniki) bodi lepo tiho, hodi v sluţbo, delaj kot 

mravljica in mogoče boš ostal v sluţbi. Ne hodi preveč na malico, delaj, delaj, delaj in bodi 

priden. Seveda se sam teh načel zvesto drţim. Sedaj sem pred pravno dilemo, za katero 

verjamem, da je doţivi vsak. Kako naj  dokaţem in rečem, da so mi vsa ta leta kradli pri 

plači,  me goljufali pri napredovanjih in koeficenith, kršili  mi pravico do izobraţevanja, niso 

mi zagotovili niti osnovnih delovnih pogojev itd... Če bom to sedaj, povedal na glas oz. če 

bom to dal na sodišče, bom toţbo izgubil. Očitno je, da vsak, ki izgubi sluţbo, potem to 

govori in dokazuje. In jasno je tudi, da vsak odvetnik dokaţe, da se take kršitve dogajajo 

samo tistim, ki jih delodajalec ne mara in jih meče na cesto. Vsi ostali so pač še naprej tiho in 

delajo naprej. Kako naj razrešim to pravno dilemo. Seveda bi moral toţiti in zadevo peljati na 

sodišče za vsako nepravilnost in vsako šikaniranje in ţaljenje na delovnem mestu, samo kam 

pa potem pridemo. Kar se pa tiče moje sluţbe, zelo dobro vem, da je naša kadrovska povsem 

nemočna. Če bi se obrnil nanjo in če bi slučajno kdo upal kaj pripomniti na to temo, potem je 

to tako, kot da bi se tisti sam prijavil za naslednjo tarčo! To je osnovni princip mobinga! In 

tisto o deklarativnih izjavah v firmah, da vsi skrbijo za zaposlene... kako je to daleč od 

resnice! Skrbijo za profit in to je menda vsem jasno! Papir pa itak marsikaj prenese. 
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5.5.4 Preobremenjenost 

V informacijski dobi in vedno večji globalizaciji postaja človek čedalje bolj odtujen in 

obremenjen. Dobri medsebojni odnosi in pristna medčloveška komunikacija sta prisotna 

vedno manj, bitka s časom, delovnimi obveznostmi in normami je prezahtevna. V ta 

nenormalen tempo ţivljenja in prenasičenost ter vsakodnevne dolţnosti in obveznosti smo 

ujeti popolnoma: miselno, čustveno in telesno. Moderno delovno okolje se torej spreminja, 

tempo postaja hitrejši, za človeka v veliki meri uničujoč. 

 

Zanimiva teorija, ki jo je v svoji knjigi razvila Kostelić-Martićeva, pravi, da je izvor oz. 

povod mobinga sama ţrtev, ki je pod stresom. Zato ne izpolnjuje pričakovanj, ne spoštuje 

pravil in norm, ovira druge v kolektivu, s tem pa izzove nasilne reakcije sodelavcev in 

nadrejenih (Kostelič-Martič 2005, 24). 

 

Vsak voznik ve, da ne more pričakovati, da mu bo avto dobro sluţil, če z njim ne bo skrbno 

ravnal. Marsikateri manager pa od svojih podrejenih pričakuje tisto, kar celo od svojega 

vozila nikoli ne bi zahteval - polno zmogljivost kljub slabi negi. Doslej je prevladovalo 

prepričanje, da odvisnost dobrih poslovnih rezultatov od zdravega ozračja in dobrega vzdušja 

v podjetju ni merljiva. Strokovnjaki za zdravstveni management na univerzi v nemškem 

Bielefeldu so zdaj to odvisnost empirično dokazali.  

5.5.5 Poseben socialni položaj mobiranih 

Zaposleni imajo med seboj in organizacijo psihološko pogodbo, ki jo je treba spoštovati. 

Psihološka pogodba zajema tri vrste vprašanj:  

 o enakopravnosti vseh zaposlenih - da bodo plačani glede na delo, 

 o pravičnosti organizacije - da ne bo razlikovanja in neetičnosti,  

 o potrebah - vsak človek ima svoje potrebe (Kostelič-Martič 2005, 24). 

 

Osebnostne značilnosti zaposlenega, ki so povezane predvsem z njegovim socialnim 

poloţajem, lahko sproţijo proces mobinga. Pri tem gre za to, da napadalca moti 

posameznikova drugačna rasna, politična, verska, spolna ali kakšna druga lastnost ali 

usmerjenost, ki odstopa od povprečja, za kar pa seveda ne gre kriviti ţrtve same. Torej v 

skrajnih primerih ţe lahko govorimo o različnih oblikah diskriminacije (Tkalec 2001, 91). 

 

Človek vstopa v sistem s svojimi sposobnostmi, osebnostnimi lastnostmi in psihofizičnimi 

zmoţnostmi. V ocenah tveganj so identificirane ţelene lastnosti delavca. Čim manjša je 

razlika med človekovimi zmoţnostmi in zahtevami delovnega mesta, tem višja je moţna 

razpoloţljivost delavca. Delavec, ki ima ustrezne osnovne lastnosti, ima potencialno 

razpoloţljivost za učinkovito delo (Čili za delo 2007). Tukaj je treba poudariti, da se pri 
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ţrtvah mobinga poskuša te osnovne lastnosti ţrtvi odvzeti. Tu bi predvsem poudaril osebne 

lastnosti ţrtve, ki pa so povod za trpinčenje. Terorista lahko pritegne narodnost, vera, spol, 

barva koţe ali pa kaka druga osebna lastnost ţrtve. Kar se pa zopet izkaţe, da je to prikazano 

še v ( ZDR 6. člen) kot diskriminacija. Zato je nujno treba iskati vzroke in nastanek, zaradi 

katerih se je pričel mobing.  

 

Šikaniranje največkrat prizadane socialno šibkejše, zelo pogosto pa so to matere 

samohranilke. Razlog bi lahko bili otroci, saj so večkrat na bolniški zaradi njih. To je tudi 

povezano s tem, zakaj delodajalci ne zaposljujejo ţensk, ki še niso rodile. Druga kategorija 

so invalidi. Po neki Švedski študiji je v podjetju, ki zaposljuje tudi invalide, bilo trpinčenih 

4% normalnih zaposlenih (Leymann 1993, 98) med invalidi pa je stopnja znašala 21,5% 

(Resh 1997, 18). 

 

Socialni poloţaj torej lahko sproţi mobing dejanja, pri čemer tukaj upoštevamo predvsem  

osebne značilnosti posameznika. Napadalci se posluţujejo mobing dejanj zaradi različnih 

razlogov, da uveljavijo svojo moč, zaradi straha pred izgubo sluţbe ali pa zato, da zaradi 

ţrtve ne bodo napredovale. Ostali razlogi so lahko tudi zniţevanje stroškov organizacije, 

sproščanje agresije zaradi napetosti na delovnem mestu ali v zasebnem ţivljenju 

posameznika. 

5.6 Dejanja mobinga 

(Mlinarič 2006, 19) opozarja na še bolj prefinjene in domišljijske oblike mobinga na 

delovnem mestu, ki lahko psihično, čustveno, socialno, informacijsko ali poslovno 

onemogočijo sodelavca. Te izvajajo predvsem šefi, ki so presegli prag svoje sposobnosti in 

zasedajo delovno mesto, ki ga več ne obvladujejo, zato so ponavadi pripravljeni storiti vse, 

da  bi svojo teţko pridobljeno pozicijo zavarovali. To delajo na način, da zadrţujejo 

informacije in odvzemajo sposobnim kadrom delovne naloge, omalovaţujejo njihovo znanje 

in izkušnje ter jim onemogočajo poslovne stike. 

 

Ker bi s to nalogo ţelel ozavestiti in preprečiti nadaljnje širjenje mobinga, bom le te odnose 

skušal predstaviti, tako z vidika novo zaposlenega delavca, kakor tudi vodje, saj se v nalogi 

zaradi specifičnost problema prepletajo med različnimi poglavji tudi ostali, ţe zaposleni. 

 

Leymann je v svojih raziskavah navedel 45 dejanj mobinga (Leymann 1993, 33-34). Razdelil 

jih je v pet kategorij; napadi na moţnost izraţanja : omejevanje moţnosti komuniciranja s 

strani nadrejenega/sodelavcev, večkratno prekinjanje govora, jemanje besede, 

kričanje/zmerjanje, konstantno kritiziranje dela/osebnega ţivljenja, nadlegovanje po telefonu, 

verbalne/pisne groţnje, izmikanje stikom brez navedb razloga, odklonilne geste/pogledi, 
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dajanje nejasnih pripomb. Ţrtev izgubi vsako moţnost, da bi se s sodelavci ali z nadrejenim 

pogovorila o problemu. 

5.6.1 Napadi na možnost izražanja 

V prvi skupini so dejanja, ki prizadenejo komuniciranje ţrtve. To so groţnje v ustni in pisni 

obliki, onemogočanje komunikacije s strani vodstva ali sodelavcev, kritiziranje dela in 

zasebnega ţivljenja, ipd. Vsakršen poskus razreševanja nastalega problema je praviloma 

obsojen na neuspeh. 

 

Ţrtev ne more uveljavljati svojih stališč, nima dostopa do ustreznih informacij in se 

posledično napačno odloča. To pa izkorišča izvajalec mobinga, ki vse to obrne sebi v prid. 

Ker se vodstvo dostikrat ne ukvarja s spori med zaposlenimi in ne posreduje, se ţrtev pod 

pritiskom kaj hitro zlomi, saj jo izolirajo in ji onemogočijo komuniciranje z namenom 

omejitve problema. 

 

Ţrtev ima običajno tri moţnosti. Lahko se podredi in sprejme obstoječe stanje, lahko zapusti 

delovno mesto in podjetje, lahko pa se bori za vzpostavitev prvotnega stanja, vendar je to 

zadnje redko izvedljivo, saj tako skrhanih odnosov ni moč kar tako popraviti (Leymann 

1993, 23−24). 

 

Ker mu je odvzeta vsaka komunikacija, se ţrtev ponavadi zateče v komunikacijo s samim 

sabo. Temeljna raven človekovega komuniciranja je osebna (intrapersonalna), na kateri 

interpretiramo sporočila in jih tudi oblikujemo. To je komunikacija samega s seboj. Vsako 

komuniciranje je tudi predstavitev sebe, svoje mikrokulture. To po definiciji pravzaprav še ni 

komunikacija, vendar naša intrapersonalna komunikacija določa komunikacijo. Ta naš temelj 

pa se ne projecira neposredno pri interpersonalni komunikaciji. Pri interpersonalni 

komunikaciji se prilagajamo socialnemu okolju, se vključujemo v kulturo odnosov in se 

pojavljamo v različnih vlogah  (Trček  1998, 57). V tem obdobju ali poloţaju je značilno, da 

ţrtev neprestano ponavlja dogodke v sebi in se samobtoţuje, da je za situacijo kriv sam. 

 

Pri odnosih med ljudmi se vedno soočamo s teţavami in neetičnostjo v komuniciranju. Tako 

je tudi v organizacijah. V komuniciranju se namreč resnica lahko prikriva, pove se jo le del, 

se jo olepšuje. Komuniciranje je lahko sredstvo prevare in samoprevare. Informacije so 

dandanes izredno dragocene, kdor ima informacije, je močnejši, in kdor je močnejši, 

zmaguje. Dobro informiran, ima moč  (Trček 1998, 162–164). Moč je torej fenomen, ki se 

mu niti v druţbi, niti v organizaciji ne moremo izogniti. Problematična postane moč takrat, 

ko omejuje posameznika ali organizacijo. Temeljno vprašanje je torej, ali moč deliti, 

udejaniti participacijo zaposlenih ali vztrajati pri obstoječih razmerjih moči. Ker je delitev 

moči za njene nosilce groţnja, se ponavadi ne zgodi (Berlogar  1999,  173), da pride do njene 

prerazporeditve. Poleg tega je teţava tudi v tem, da imajo organizacije notranje 
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komuniciranje za nekaj nujnega in ne za nekaj, kar ţelijo  in kar je potrebno početi. Vendar 

to ni problem etičnosti komuniciranja. Filtracija informacij pa bi bila ţe lahko ţelja po 

prevladi, po ohranjanju skrivnosti in moči ter s tem etično problematična. Tudi neustrezna 

distribucija informacij je način ustvarjanja negotovosti in ohranjanje dominacije. Informacija 

je torej moč in managerji so bolj nagnjeni k zadrţevanju kot razširjanju le te. Moţnost 

kontroliranja je odvisna od informacij, ki jih drugi nimajo. Zato se neka informacija lahko, 

kljub temu, da je dana, ustavi na katerikoli hierarhični stopnji (Berlogar 1999, 117). 

 

Etično komuniciranje je pomemben pogoj za uspešnost posameznika in organizacije. Torej bi 

lahko rekel, da je komuniciranje etično, če daje informacije, potrebne za presojanje ter izbiro 

in odločitev. Etično komuniciranje z ustreznostjo informacij pomaga posamezniku pri 

pomembnih odločitvah, neetično pa z laţmi in prevarami ter prikrivanjem informacij to 

onemogoča. Komuniciranje je etično, če pokaţe spoštovanje osnovnega dostojanstva človeka 

in če z njim spodbuja razvoj vseh njegovih potencialov. Da bi bilo tako, pa mora biti dana 

moţnost udeleţbe vsem, ki si to ţelijo. Z etiko organizacijskega komuniciranja je povezano 

tudi dejstvo, da na etičnost vplivajo individualni vrednotni sistemi, vrednotni sistemi 

organizacije. Zaposleni imajo svoje vrednote, s katerimi presojajo etičnost komunikacijskega 

vedenja. Vendar absolutna presoja vedenja ni mogoča, posameznikove in organizacijske 

vrednote ter presoje se namreč razlikujejo. Konflikti, ki nastajajo pri soočanju različnih 

pojmovanj etičnosti komuniciranja, so v organizaciji pogosti (Berlogar 1999, 213-214). 

5.6.2  Napadi na socialne stike 

Oganizacijska  socializacija je proces, skozi katerega se zaposleni naučijo o kulturi njihove 

organizacije in prenašajo to znanje ter razumevanje na druge (Moorhead 2001, 500). 

Organizacijska socializacija pomeni, da je prevzemanje vrednot in obnašanja za novo 

zaposlene potrebno zato, da preţivijo in uspejo v organizaciji. Novinci se v tej fazi soočijo z 

nekakšno ceno vstopa v organizacijo. Tukaj nastopi faza, ko kandidat vstopi na dno 

organizacijske hierarhije. Dodeljen je v določeno delovno skupino, kjer se prične proces 

prilagajanja na določeno vlogo, funkcijo  (Luthans 1992, 528).  Običajno novo zaposlenemu 

dodelijo več nalog, kot jih zmore sam opraviti, včasih tudi preko njegovih sposobnosti. 

 

Namen je vsebovan v sporočilu, da je, čeprav po eni strani pameten, še vedno v vrtcu v 

smislu poznavanja te organizacije. Cilj je tudi v tem, da pripravnika, ki je stopil v novo 

kulturo, naučijo o pomembnosti občutka poniţnosti, da postane ranljiv in se bolj čustveno 

zbliţa z svojimi sodelavci, kar povečuje skupinsko vezljivost (Luthans 1995, 506-507). V 

zadnji fazi v procesu organizacijske socializacije pomeni prehod iz funkcije pripravnika v 

kvalificiranega nosilca funkcije. To se zgodi takrat, ko pripravnik dobi prvo operativno 

nalogo izven delovne skupine. Ta faza socializacije zmanjšuje udoben občutek biti znotraj 

skupine in pomoči njenih članov in izpostavlja pripravnika kompleksnosti in dilemam v 
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resnični organizaciji. Ta faza pomeni asimilizacijo nove funkcije identitete in sistema vrednot 

(Luthans 1992, 528). 

 

Posamezniki in skupine so vključeni v prevladujoče načine ţivljenja skozi sodelovanje v 

ključnih virih, institucijah in mehanizmih, preko katerih potekajo civilno, ekonomsko, 

socialno in medosebno vključevanje v druţbo. V sodobnih trţnih druţbah so ključni viri 

(izobraţevanje, zaposlitev, stanovanje, socialne storitve,...) relativno redki, zato je za 

druţbeno vključenost pomembno, kakšen je dostop do teh virov. Nesodelovanje ali delno 

sodelovanje v ključnih virih, institucijah in integrativnih mehanizmih privede do 

marginalizacije skupin in posameznikov, ki so tako izločeni iz ţivljenjskih vzorcev, 

pričakovanih in prevladujočih v posamezni druţbi. Za opisovanje sodobnih 

marginalizacijskih procesov in stanj se uveljavlja izraz socialna (druţbena) izključenost, pod 

katerim razumemo kopičenje izključenosti oziroma omejenega sodelovanja v ključnih virih, 

institucijah in mehanizmih (Trbanc 2006, 2). 

 

Socialna izključenost izhaja iz konteksta širše, splošne socialne politike, vendar jo lahko 

poveţemo tudi s konceptom kakovosti ţivljenja. Le-ta izhaja iz nadzora nad viri, z uporabo 

katerih lahko posamezniki zadovoljujejo svoje potrebe na različnih področjih. Slaba kakovost 

ţivljenja je posledica omejitve pri uporabi različnih virov oziroma slab nadzor nad njimi, saj 

posamezniki tako ne morejo ustrezno zadovoljevati svojih potreb. Pri socialni izključenosti 

gre za kopičenje izključenosti iz različnih virov, zato lahko sklepamo, da jo spremlja tudi 

kopičenje slabe kakovosti ţivljenja na teh področjih. S preučevanjem socialne izključenosti, 

torej posredno opazujemo tudi kopičenje slabe kakovosti ţivljenja in omejitve pri 

zadovoljevanju potreb posameznikov.      

 

Delovne skupine, ki so pod pritiskom, so bolj nagnjene h konfliktom, zato se poveča tudi 

nevarnost razvoja mobinga. Kljub temu lahko te skupine pod pritiskom razvijejo notranje 

ravnoteţje, ki temelji na homogenosti mnenj in odnosov. Če ţelijo homogenost ohraniti, si ne 

morejo privoščiti drugačnega vedenja svojih članov. Vsak, ki s svojim vedenjem odstopa, 

hitro postane grešni kozel. S tem, ko se zdruţijo vsi proti enemu (drugačnemu) članu, si 

utrdijo občutek povezanosti in pripadnosti skupini  (Leymann 1993, 136−139). Če bi se hotel 

znebiti vseh oziroma jih nagnati iz podjetja, bi si naredil veliko škodo. Zato imajo zaposleni 

moţnost, da drug z drugim sočustvujejo ter si nudijo vzajemno (druţbeno) podporo, kar 

lahko močno ublaţi stres. Psihične posledice in zdravstvene teţave so zato manjše (Zapf 

1999, 3). Pri mobingu pa ima ravno socialna izolacija, ki jo doţivi ţrtev, toliko močnejši 

učinek. Nenadoma se z ţrtvijo nihče več ne pogovarja, ko ţrtev koga ogovori, ga le ta 

ignorira, premestitev v pisarno daleč od drugih, sodelavcem je prepovedano komunicirati z 

ţrtvijo, predvsem pa splošna ignoranca v podjetju. 
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V vsakem primeru spremembe v ekonomskem poloţaju vplivajo na razvoj mobinga. Upal bi 

trditi, da je v naši drţavi po osamosvojitvi leta 1991 prišlo do take situacije v gospodarstvu, v 

gospodarskih druţbah, tudi v delovnih razmerjih, da se je število mobinga bistveno povečalo. 

Vendar pa to ne pomeni, da je naša tranzicija edini razlog za mobing. Ker je stopnja 

sprememb višja, je praviloma tudi pojavnost mobinga ali psihičnega nasilja na delovnem 

mestu višja. Vsaka sprememba prinese določeno negotovost. Pri nas so tudi mogoče 

negotovosti delovnih mest, česar v preteklosti še nismo bili vajeni. Tudi ta vidik je treba 

upoštevati pri razširitvi mobinga v Sloveniji. Tisti, ki izvajajo psihično nasilje na delovnem 

mestu, si od tega obetajo zase boljše delovno mesto. Neko laţno prepričanje vlada, češ, če se 

bomo nekoga znebili z delovnega mesta, kar je končni cilj tistih, ki to izvajajo, bomo pa sami 

prišli na to pozicijo ali pa je nekdo izmed naših znancev, kolegov in kaj podobnega. Temu 

ponavadi ni tako. Gre za dobesedno povečano tekmovalnost v delovnih okoljih. Včasih gre 

celo za potrebno po črni ovci. Ko gre podjetju slabo in  je nekoga treba okriviti zato, da gre 

podjetju slabo, iščemo krivca zunaj sebe in poiščemo najšibkejšega in ga obsodimo. Mislim, 

da je ob tem treba omeniti, da prihaja do močne socialne razslojenosti v druţbi. Ali do tega 

prihaja s trdim delom, s tem, da se nekdo izobraţuje in tvega? Če pride takrat do socialnih 

neenakosti, se v tem sistemu vsi strinjamo, da je to prav. Če pa prihaja do socialne 

razslojenosti z nekimi negativnimi druţbenimi dejanji, kriminalom, klientelizmom, 

lobiranjem, podkupovanjem, pa tudi z mobingom, če si s tem psihičnim nasiljem nekdo 

ustvarja prednost, kariero in premoţenje, je pa to narobe. In navadno bomo v prihodnosti 

ugotavljali, da je mobing imel, ima in bo imel, če ne bomo kaj naredili, močno vlogo pri 

razslojevanju (Polnočni klub 2007). 

5.6.3 Napadi na socialni ugled 

V tretji skupini so dejanja, ki zadevajo socialni vidik ţrtve. Pojavljajo se kot norčevanje, 

obrekovanje, širjenje laţi, nalaganje poniţevalnih opravil, opazke glede zdravstvenega stanja, 

vere, narodnosti, ... Taka dejanja načenjajo ţrtvino samozavest in zmanjšujejo njen ugled v 

delovnem okolju in tudi izven njega. 

 

Pri nas bi mogoče teţko govorili o rasi kot dejavniku mobinga, tukaj bi mogoče veliko bolj 

pršilo v poštev mobing - diskriminacija, nad delavci nekdanje skupne drţave in pa 

homoseksualcev, lezbijk, vere, ki so ključni dejavniki v naši druţbi, saj je dnevno časopisje 

le tega polno. In kar se v druţbi dogaja, se avtomatično prenese tudi v delovno okolje. 

 

Podrejen poloţaj ţensk je bil v preteklosti nekaj povsem običajnega v druţbeni zavesti. 

Oporo je imel predvsem v cerkvenih naukih, obstoječih lastninskih odnosih in celo v pravnih 

in etičnih normah. Osvobajanje in druţbeno uveljavljanje ţensk se je pričelo v 19. stoletju, 

vendar pa le-to ni potekalo spontano in samodejno, temveč kot premagovanje ukoreninjene 

miselnosti o podrejenosti ţensk. Enakost moških in ţensk na trgu dela se je torej začelo s 



 

38 

 

priznanjem pravice do dela vsem, moškim in ţenskam, saj je prav delo pogoj za uveljavitev 

človekove osebnosti in njegove osamosvojitve (Jogan e tal 1986, 84). 

 

Usposabljanje na delovnem mestu bi po klasifikaciji na tekočo in preteklo diskriminacijo 

teţko uvrstili v katerokoli od skupin. Tako usposabljanje je namreč ena od oblik investicij v 

človeški kapital, ki je moţna šele potem, ko posameznik ţe vstopi na trg dela, njene 

posledice pa se pokaţejo v prihodnosti: kot slabše moţnosti za napredovanje zaradi slabše 

usposobljenosti ali pa kot teţave pri iskanju novih zaposlitev, ki so prav tako povezane z 

manjšo zalogo človeškega kapitala, ki jo je posameznik pridobil na prejšnjih delovnih mestih 

(McConnel, Brue 1995, 315). 

 

Prepričan sem, da je najhujše gojišče psihičnega nasilja ravno to, da se mobing še javno 

skriva in se ga sploh ne priznava kot relevanten pojav. Skriva se tudi tako, da se maskira v 

navadne konflikte na delovnem mestu, ki pa  nimajo neposredne zveze z mobingom. A to je 

najhujše zlo, saj gre za načrtno izmikanje, postopno uničevanje posameznika, zatajitev 

njegovega delovnega prispevka in s tem za postopno psihično propadanje takega delavca. 

Ker se oblastniškemu šefu upa le malokdo ugovarjati, je tak posameznik prepuščen sam sebi. 

Pri takih metodah psihičnega nasilja podlega pritiskom, ki z leti postanejo tako osebno 

pereči, da posameznik izgublja samoiniciativnost, samozavest, samopodobo in sčasoma 

izgubi voljo do dela. Ko z leti zaradi načrtnega nasilja postane razvalina in pade njegov 

delovni prispevek, je še laţja tarča oblastniškega nasilneţa. In ko je posameznik ţe dodobra 

uničen, se zapije ali tako ali drugače zapusti ali zaradi psihičnih teţav izgubi sluţbo, je to 

zmaga oblastneţa, ki drugim s tem dokazuje svojo oblastniško generalno prevencijo in neko 

normalno vodenje, a kruto strahovlado nad podrejenimi v času svojega vladanja - v imenu 

rezultatov.  

 

Ţrtev mobinga v takem nesocilanem delovnem okolju nevede postanejo tudi tisti, ki niso 

neposredna ţrtev mobinga. S takim nastopom vsi ostali počasi spoznavajo, da nimajo 

moţnosti zoperstavljati se svojemu nadrejenemu. Raje se pustijo poniţevati in spregledovati 

psihično nasilje in nepravilnosti, kot se boriti zase. To pa je povsem razumljivo, saj 

nedodelani sistemi posameznikom s poloţajem omogočajo, da prevzame vlogo učitelja, 

zdravnika, psihiatra, svetovalca in rablja - strokovnjaka za vse; takemu človeku dajejo totalno 

nadvlado nad niţjim delovnim kadrom. In dokaz tega je, da ljudje pišejo anonimke, da se na 

sestankih ne oglašajo, ne dajejo predlogov, ne komentirajo, ne kritizirajo…  

5.6.4 Napadi na kakovost delovne in življenjske situacije 

S spreminjanjem tehnologije in gospodarskih razmerij na globaliziranem trgu, se spreminja 

tudi vsebina osnovnega dela, z njo pa tudi potrebe po stalnem prilagajanju. Spreminjanje 

vsebine dela zahteva od zaposlenih ves čas prilagajanje vzorcev vedenja novim pogojem, 

novim vsebinam, novim razmeram in novim sodelavcem. Posledično zahteva to ohranjanje 
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visoke ravni fleksibilnosti in pripravljenost učenja novih vsebin. Rigidna osebnost, ki ni 

zmoţna tega prilagajanja, lahko takšne zahteve doţivlja kot stresne in obremenjujoče (Čili za 

delo 2007). 

 

Pomankljivosti v organizaciji dela, kot so nejasna ali nasprotujoča si navodila, 

preobremenjenost, časovna stiska, premalo komunikacije, premalo zaposlenih, visoka 

odgovornost in nizka stopnja odločanja ter podcenjevanje sposobnosti zaposlenih (Tklalec 

2001, 916-919).  Ţrtve bodo v takih primerih tisti, ki odstopajo od povprečja v negativni ali 

pozitivni smeri. Torej tisti, ki zaradi preobremenjenosti svojega dela ne bodo opravili dovolj 

dobro ali pa tisti, ki bodo svoje delo opravili nadpovprečno uspešno in si s tem nakopali 

ljubosumnost koga od zaposlenih. Kaj se je zgodilo? V delovnem okolju, kjer so zaposleni 

samo takšni ljudje, vlada nezdrava tekmovalnost, individualizem, nesodelovanje in laţna 

prijaznost, ki v trenutku groţnje zlahka pride v mobing. Tako delovno oklje postaja s časom 

podobno zaprtemu zaporniškem sistemu, ki mu tudi najboljša klimatska naprava ne bo 

vdihnila duše in ţelje po kreativnem, strpnem in učinkovitem sodelovanju. Tvorci takšne 

gladiatorske delovne miselnosti se danes soočajo z vsemi njenimi slabostmi in škodljivimi 

učinki. Ti so dobro merljivi v številkah, še posebej rdečih. Posameznik ne dobiva novih 

delovnih nalog, odvzete so mu vse delovne naloge in sicer v tolikšni meri, da si ţrtev še sama 

ne more izmisliti kakšne naloge, dodelovanje nesmiselnih delovnih nalog, dodeljevanje nalog 

daleč pod sposobnostjo ţrtve, določevanje vedno novih delovnih nalog (več kot ostalim), 

dodeljevanje nalog, ki ţalijo dostojanstvo, dodeljevanje nalog daleč pod nivojem kvalifikacij, 

z namenom diskreditacije (Mlinarič 2007, 26-32). 

 

Napadi na kakovost dela so dejanja, s katerimi se zmanjšuje kvaliteto dela zaposlenega. To 

pomeni, da je ovirano ali celo onemogočeno kakovostno opravljanje njegovega dela. 

Posledica tega so napake pri delu, neopravljene ali nepopolno opravljene delovne naloge, 

zamude rokov ipd. S tem se poslabšajo posameznikova delovna storilnost, uspešnost in 

učinkovitost pri delu. To pa je navsezadnje tudi cilj napadalca, ki na ta način dobi dober 

razlog oziroma izgovor, da se zaposlenega znebi. Napadi na kakovost dela lahko nastopijo v 

naslednjih oblikah (Leymann 1996): 

 

 posamezniku se ne dodeljuje delovnih nalog ali pa so le-te nepomembne in 

pod nivojem njegove klasifikacije,  

 dodeljevanje prezahtevnih nalog, ki jih zaposleni ne more izvršiti, saj nima 

ustreznega znanja in usposobljenosti,  

 oviranje pri izvrševanju nalog s tem, da se ne posreduje sredstev ali 

informacij, ki so bistvene za njeno izvršitev,  

 drugim zaposlenim je dodeljeno bistveno več nalog,  

 posamezniku se dodeli nerazumno velika količina dela, z namenom, da ga le-

ta ne bo uspel opraviti v dogovorjenem roku,  
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 nizke ocene in kazni za opravljeno delo,  

 nenehno kritiziranje dela zaposlenega,  

 stalno spreminjanje delovnih nalog,  

 prevelik nadzor nad opravljanjem delovnih nalog. 

 

Ljudje so najpomembnejši sestavni del organizacije. So nekakšna mehka spremenljivka, ki v 

največji meri vpliva na uspešnost in njihov razvoj. Ta dejavnik pridobiva glede na druge vire 

organizacije vedno večjo vlogo in pomen. Motivirani kadri z nadpovprečnim znanjem so 

odločilni za njihovo uspešnost. Razumljivo je, da si organizacije zato prizadevajo pridobiti 

najboljše kadre. So kadri, ki odstopajo od povprečja res vedno zaţeleni ali pa predstavljajo 

našim tranzicijskim managerjem tudi potencialno nevarnost za njihov poloţaj? Se pa tukaj 

takoj pojavi vprašanje diskriminacije, nepotizma in korupcije. Pri samem zaposlovanju in 

tudi napredovanju. V nekaterih raziskavah je bilo dokazano, da se mobing pojavlja pogosteje 

med visoko izobraţenimi kadri. Glede na stopnjo izobrazbe se tudi moţnost napredovanja 

proti vrhu zmanjšuje, saj je število vodilnih delovnih mest vse manj. Zato se danes ljudje 

posloţujejo tudi mobinga za dosego teh ciljev. Še večji paradoks, ki se pojavlja, je to, da 

drţava spodbuja izobraţevanje, vendar ne ustvarja novih delovnih mest in zato ta visoko 

izobraţen kader opravlja dela, ki zahtevajo niţjo stopnjo izobrazbe. Ker gre tukaj za 

nezadovoljstvo visoko izobraţenih, takoj potegne za sabo dejanja mobinga, ki je lahko 

prisoten iz obeh strani.  

5.6.5 Napadi na zdravje 

V zadnji skupini pa so dejanja, ki so nevarna za ţrtvino zdravje. Med njih štejemo fizično 

nasilje, vključno s spolno zlorabo, nalaganje zdravju škodljivih del, namerno povzročanje 

materialne in psihične škode, znani so celo primeri mobinga, ki so se končali z umorom, 

čeprav hudih fizičnih napadov vendarle ni veliko (Leymann 1993, 27−32). 

 

Danes je stres v delovnem okolju zelo razširjen pojav. Kljub temu se v naših podjetjih 

posveča premalo pozornosti tej problematiki. S stresom se več ali manj srečujemo vsi, ki smo 

zaposleni, ne glede na poloţaj, ki ga imamo v podjetju. Na splošno je dokazano, da si ljudje, 

ki prenesejo veliko stresa v delovnem okolju, izberejo stresne poklice. Če je človek v svojem 

poklicu občasno preobremenjen s stresom in takšnih poklicev je veliko, se zmanjša 

prilagodljivost organizma in se utegnejo uveljaviti tudi takšni stresni dejavniki, ki jih je 

organizem dotlej drţal v ravnoteţju. Posledica tega je bolezen. Najpogosteje se znajdejo v 

stresni situaciji malenkostni, občutljivi, pa tudi častihlepni ljudje, ki se na vsak način ţelijo 

prebiti v ospredje. Vodilni ljudje so bistveno manj ogroţeni. Ti so v glavnem svoj cilj ţe 

dosegli in sedaj drugim odrejajo s stresi obremenjene obveznosti  (Lindemann 1982, 89).  
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Mobing torej ni nič novega. Na dejanja, ki so značilna zanj, morda sprva nismo dovolj 

pozorni, pač pa šele tedaj, ko se dalj časa ponavljajo in ţe lahko govorimo o mobingu, ki ob 

neukrepanju človeka pahne v eksistencialno krizo in ga na koncu zlomi. 

5.7 Dinamika mobinga 

Dinamika mobiga  poteka skozi več faz. Ponavadi govorimo o 4 fazah, nekatere se med seboj 

prepletajo in ni nujno, da potekajo v tem zaporedju kot jih tukaj opisujem. Označujem le 

specifično obliko obnašanja na delovnem mestu, kadar posameznik ali skupina 

posameznikov sistematično maltretira oziroma poniţuje drugo osebo ali druge z namenom, 

da škodi ugledu, časti, človeškemu dostojanstvu in osebni integriteti kar lahko privede tudi 

do prenehanja delovnega razmerja. Tako obnašanje negativno vpliva na psihično, socialno in 

ekonomsko stanje posameznika, poleg tega pa povzroča tudi psihične in psihosomatske 

motnje. 

 

Kostelič-Martičeva je razvila model mobinga v šestih fazah, s predfazo, imenovano situacija 

nič. V tej predfazi gre za (pred)konfliktno stanje tekmovalnosti, ki je prisotno v mnogih 

podjetjih, a še ne predstavlja resnih groţenj za posameznika. 

 

Pred faza - situacija 0: 

 

1. ciljni konflikt 

2. začetek mobinga 

3. prvi psihosomatski simptomi 

4. destruktivni ukrepi kadrovskega oddelka 

5. resno poslabšanje psihičnega in fizičnega zdravja ţrtve 

6. izključitev iz delovne sredine 

 

Ostalih šest faz je kombinacija Leymannove in Egeujeve teorije o fazah mobinga (Egeu v 

Kostelič-Martič 2005, 69−70). 

5.7.1 Ciljni konflikt 

Konflikti se v delovanju posameznika vedno znova porajajo in jih je v vseh dimenzijah 

nešteto,  kar dokazuje, da lahko še najmanjši neozdravljeni problem znotraj druţbe, resno 

ogrozi obstoj celotne druţbe. Konflikt namreč nastopi kot opozorilo, da je potrebno uvesti 

spremembe v dosedanje delovanje ali pa je začetek razkroja znotraj podjetja. V kaj od tega se 

konflikt razvije, je odvisno od njegovih udeleţencev. Pojavi se vprašanje skladnosti 

osebnosti, tolerance, kompromisov, prioritete ciljev in pravilnega vodenja.  
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Na vsebino konflikta ločimo realistične in nerealistične konflikte. Pri realističnem konfliktu 

gre za neko realno dobrino, pri nerealističnem pa za sproščanje napetosti pri posamezniku. 

Pomembno je vprašanje, kakšen vpliv imajo konflikti na druţbene odnose in na njihov 

razvoj. Po eni koncepciji imajo konflikti predvsem negativne, po drugi pa pozitivne 

posledice. V prvem primeru konflikt enačimo z boleznijo, v drugem primeru pa je konflikt 

tisti, ki vzpodbuja druţbeni razvoj. 

 

Negativne  posledice na posameznika, organizacijo in druţbo v celoti: 

 

 povzročajo napetost med skupinami, 

 zbujajo sovraţna čustva, 

 razbijajo enotnost sistema, 

 odvračajo pozornost od ciljev, 

 oteţujejo doseganje ciljev, 

 onemogočajo normalno komunikacijo med ljudmi. 

 

Pozitivne posledice: 

 

 konflikt oblikuje skupino in jo razmejuje od drugih, 

 konflikt prispeva k vzpostavljanju ravnoteţja v skupini, 

 če so skupine v stalnem boju z nasprotnikom, si gradijo večjo notranjo trdnost, 

 konflikt omogoča realno merjenje moči, 

 konflikt povzroči oblikovanje novih povezav. 

 

Naloga vodstva v vsakem podjetju je obvladovaje konflikta, kar pomeni, da je potrebno 

konflikt uravnavati tako, da najbolje koristi podjetju (Kavčič 1996, 23-24). V kolikor se v 

podjetju ne pristopi k reševanju konflikov ta preide v faze: 

 mobing se prične,  

 prve posledice,  

 reakcija delodajalca (ukrepi), 

 izključitev. 

 

Mobing se razvije celo do te mere, da gre pri dejanjih, značilnih zanj, ţe za povsem 

samoumeven sestavni del medsebojnih odnosov. Na tej ravni je značilno, da prvotni konflikt 

sploh ni več aktualen, pač pa je v ospredju osebni spor, tak odnos pa izrazito vpliva na 

psihosomatsko stanje posameznika, kar povečuje število bolniških odsotnosti. Oseba, ki 

zapusti tako okolje, se zaradi psihičnih in/ali fizičnih teţav večinoma ni več sposobna 

vključiti v drug kolektiv (Cvetko Aleksej 2003, 18). 
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Konflikti se razvijajo po naslednjih stopnjah:  

 

1. Razglašenost - eden ali oba kasnejša involviranca delujeta razglašeno, vendar se 

ne pogovarjata o razlogih za njune teţave. Prihaja do blaţjih oblik izraţanja 

agresije, opredeljevanja krivde, omejene negativne komunikacije, do 

pomanjkljivosti pri sodelovanju. Konflikta se deloma zaveda le ena od obeh 

strani, kar pa ne pomeni, da je zanj kriva.  

 

2. Razprava ali konstruktivni spor – komunikacija med obema stranema je ţe 

preţeta z negativnimi čustvi. Pričenja se tekmovanje in obe strani se trudita doseči 

prednost. Obe strani branita svojo pozicijo in zaznavata dejstva črno belo. Ena od 

strani lahko (če si upa) načne razpravo o problemu in lahko pride do vzpostavitve 

normalnega stanja. 

  

3. Prekinitev kontaktov – če je bilo do te faze sodelovanje med obema stranema še 

mogoče, pa prihaja v tej fazi eskalacije do motenj pri sodelovanju. Obe strani 

delujeta tako, da povzročata druga drugi teţave, posledica pa je zmanjšanje njune 

učinkovitosti. Na tej stopnji lahko stranki le steţka rešita spor brez tuje pomoči. 

Medtem, ko lahko sprte strani spor, ki se nahaja v eni od predhodno navedenih 

faz, rešijo tudi brez tuje pomoči, pa je moţna rešitev spora, ki se nahaja v eni od 

naslednjih šestih faz, le z vključitvijo nevtralne osebe (spor, ki je v sedmi do 

deveti fazi, pa je mogoče rešiti le z maksimalnim angaţiranjem vseh strani).  

 

4. Iskanje zavezništev – sprte osebe začnejo iskati zaveznike, pogosto neodvisno od 

njihove volje. Oblikujeta se nasprotujoči si skupini, ki se zavedata, da je spor med 

njimi teţko rešljiv. Prvi sprti osebi ne komunicirata več.  

 

5. Razvijanje strategije – sprti skupini delujeta konspirativno, agirata ena proti 

drugi, si poizkušata škoditi ali ena drugo diskreditirati. Zaradi sovraţnega 

delovanja obe skupini izgubljata svojo kredibilnost. Od te faze so stroški spora 

zelo visoki, saj udeleţenci v sporu večji del svoje energije porabijo za nabiranje 

prednosti pred nasprotno stranjo. V tej fazi je nujna vključitev strokovnjaka za 

konfliktni menedţment, trenerja, moderatorja ali mediatorja, ki pomagajo sprtim 

stranem odkriti dejanske razloge za spor in razlike v interesih ter potrebah.  

 

6. Odkrita agresija – klima med sprtima stranema je preţeta z agresijo in odprtimi 

groţnjami. Ţe davno je pozabljeno, kaj je bil dejanski razlog za spor. Nova 

dejstva takoj vključijo v staro shemo delovanja. Sodelovanje med skupinama je 

tako teţavno, da se nekateri sami ali pa pod pritiskom, odločijo najti novo 

zaposlitev.  
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7. Vojna – na tej stopnji se obe strani trudita povzročiti nasprotni strani čim večjo 

škodo. Udeleţenci sprtih strani pričnejo odkrito kršiti pravila in so čustveno v 

stanju zasledovalne obsedenosti. Skupine, ki so v sporu, so sposobne izvajati 

hujše ukrepe, kot bi jih bili sposobni izvajati posamezniki. Spor je moţno rešiti le 

z velikim angaţiranjem oseb izven podjetja. 

  

8. Napad – na tej stopnji spora se udeleţenci v njem napadajo še pogosteje in 

odkritejše kot dotlej. Prihaja do vojne ţivcev, do sabotaţ in oviranj, z edinim 

namenom uničiti moč nasprotnika.  

 

9. Popolno uničenje – spor vključuje vedno več oseb, nastala škoda je zelo velika in 

delno nepopravljiva. Osebe, vključene v spor, se ne zavedajo več, da bodo z 

nasprotnikom uničile tudi sebe. Če so bile osebe, vključene v reševanje, šele v tej 

fazi spora, je treba oblikovati novo kulturo reševanja konfliktov ali povsem novo 

strukturo (Stabus 2007, 13). 

5.7.2 Začetek in uveljavitev mobinga 

Začetni konflikt je torej v tej fazi ţe zabrisan, nasilje pa se ne nanaša več na ţrtvino delo, pač 

pa na njeno osebnost in dostojanstvo. Pojavi se agresivna manipulacija, ki privede do 

stigmatizacije posameznika, ki je lahko plod izmišljotin ali pa k njej pripomore tudi ţrtev 

sama s svojim spremenjenim obnašanjem in odnosom do dela, kar je posledica poprejšnjega 

mobinga. 

 

V tej fazi raziskovanja sem prišel do spoznanja, da je to pravzaprav faza stigmatizacije, ki se 

kaţe v ţelji po izločitvi posameznika. V ta namen je napad usmerjen v tarčin značaj, 

osebnost in ne še toliko na njegovo delo. Saj tarča poskuša pokazati, da je priden delavec, 

dela še veliko več in se s tem poskuša braniti. Priljubljeni sodelavec postane izobčenec, 

moteni so medsebojni odnosi, pride do izgube občutka varnosti. Nato se začnejo kritike, ki so 

osredotočene na delo. Naenkrat ni več opravljeno dovolj dobro, krivdo za splošno 

nezadovoljstvo se vali na ţrtev. Konflikt, ki izhodiščno ni bil rešen, je v tej fazi potisnjen v 

ozadje.  Tarča napadov postane osebnost in delo napadenega, sodelujoči pa si načrtno 

izmišljajo in izvajajo dejanja, ki mu škodujejo. 

 

Vsak proces mobinga se prične z konfliktom, ni pa nujno, da se bo konflikt razvil v mobing. 

Konflikt se lahko reši tako, da vpleteni najdejo skupno rešitev, a pri mobingu  najpogosteje  

pridemo do rezultata, ko ţrtev ponavadi izgubi. Medtem, ko se proces mobinga razvija, 

postaja začetni konflikt vedno bolj drugotnega pomena in iz strokovnega konflikta nastaja 

osebni spor  (Lymann 1993, 59). To dokazuje tudi anketa, ki sem jo izvedel, ki pa je bila v 
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začetku izvedena le kot izhodišče za nadaljne raziskovanje, a se je izkazalo, da se popolnoma 

ujema z dognanji/modelom Lymanna. Da bi napadeni spet postal normalen, bi potreboval 

občutek varnosti in podpore s strani sodelavcev, vendar pa se dogaja prav nasprotno: ker se 

je zaradi mobinga spremenil in deluje drugače, se od njega odvračajo tudi tisti sodelavci, ki v 

proces mobinga niso bili direktno vključeni ( Leymann 1993, 60). 

 

Komunikacija je prekinjena, delo oteţeno, govorice se širijo. V tej fazi procesa mobinga je 

opaziti strašljive spremembe v kratkem času. Iz priljubljenega in spoštovanega sodelavca 

mobirani postane outsider, s katerim nihče noče več imeti opravka. S tem je bil doseţen cilj, 

saj se ţrtev ne more obrniti na ostale. Tudi ostali sodelujoči se spremenijo – postanejo 

neprijazni, muhasti, nezaupljivi, celo agresivni. Nekateri  trpijo potihem in delujejo 

potlačeno. Naštete reakcije so po konfliktu čisto normalne, vendar pa se zaradi dlje časa 

trajajočega mobinga izoblikujejo v vedenjske vzorce. V tej fazi so opazne prve motnje med 

mobiranim in njegovim delovnim okoljem (Leymann 1993, 60). 

 

V drugi fazi, ki preraste v psihoteror,  osebnost ţrtve postane tarča napadov, sodelujoči si 

načrtno izmišljajo in izvajajo škodljiva dejanja za ţrtev. Z ţrtvijo nihče noče imeti opravka. 

Dlje časa trajajoči napadi preidejo v vedenjske vzorce, kar se najprej kaţe v motnjah med 

ţrtvijo in njegovim socialnim okoljem. Ţrtev ni več sposobna vzpostaviti stika z ljudmi v 

svojem delovnem okolju. Nekako po šestih mesecih se pričnejo kazati resnejše 

psihosomatske motnje ter psihične teţave. Te označujemo s pojmom post-travmatski stres, ki 

kaţe na zapoznelo reakcijo na obremenjujoč dogodek, ki je posameznika močno ogroţal, 

ponavljajoče se spomine, čustveno zaprtost (Tkalec 2006, 8). 

 

Namen mobinga je izločitev ţrtve iz delovnega okolja. Ker ta tega sprva ne uvidi ali ne 

razume, v kasnejših fazah začne trpeti zdravstvene posledice, ne premore več dovolj 

samozavesti, izgublja stik s socialnim okoljem, pojavi se vsesplošno nezaupanje, zato ji 

največkrat na koncu obrnejo hrbet še tisti, ki pred tem niso mobirali, saj tudi z njimi ni več 

sposobna vzpostaviti normalnega stika. 

 

Tukaj naj bi ločili dve vrsti konfliktov. Posameznik proti posamezniku ali pa skupina proti 

posamezniku. Na ţalost se dogaja, da se konflikt posameznika proti posamezniku sprevrţe v 

skupino proti posamezniku, predvsem, če je pričel s tem vodja ali pa neformalni vodja. 

Ponavadi jih nastavijo sami nadrejeni, da tako pridobivajo informacije, do kateri sami ne bi 

mogli priti. Tudi, ko je en sam napadalec, se ostali sodelavci distancirajo, v mnogih primerih 

pa tudi podpirajo, saj se vedenje mobiranca močno spremeni, tako terorist še laţje izvaja 

teror nad ţrtvijo (Kostelić-Martić 2007, 27-28). 

 

Izolacija posameznika se jim zdi pozitivna, saj se tako izognejo neljubim dogodkom, skupina 

pa je s tem še bolj povezana in dobiva moč. Ukrepi v taki situaciji so zelo neučinkoviti, ker 
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se večinoma ubadajo le z ţrtvijo, ne pa globalno z vprašanjem, zakaj  je do mobinga prišlo. 

Med izprašanimi je bilo 34% takih, ki jih je trpinčila ena oseba, 40% trpinčenih so napadale 

dve do štiri osebe in 27% so trpinčile več kot štiri osebe (Tkalec 2001, 918). 

 

Včasih bi izvajalci mobinga na račun ţrtve radi naredili prostor za svojega sorodnika ali 

znanca. Tudi zato destruktivno in sovraţno vedenje stigmatiziranih posameznikov velikokrat 

prikaţejo kot vzrok in ne posledico mobinga. Tako vedenje je izraz napetosti, jeze in strahu 

ţrtve, kaţe pa se kot površnost, neučinkovitost pri delu. Takega sodelavca ostali zaradi tega 

pogosto izobčijo, do njega pa so tudi agresivni. 

 

Zavedati se moramo, da ţrtve nasilja zelo pozno zaznajo, da se nad njimi izvaja psihično 

nasilje. Narava tega nasilja je namreč v tem, da ţrtev v začetni fazi misli o sebi in svojem 

delu najslabše in se trudi, da bi bil čim boljši. Nadgradnja tega nasilja je, ko nadrejeni 

zlonamerno podcenjuje dobro delo svojih podrejenih, ga noče opaziti in nagraditi. Nasprotno 

– ţrtvi raje beleţi drobne napake njegovega dela in ko je to zanj potrebno, kadar ocenjuje 

našo delo (nihče se ne vpraša ali je usposobljen za to – ali je sploh lahko kot subjekt resnično 

objektiven) in se ţeli maščevati, ker je bila ţrtev preglasna, prepametna ali se popolnoma ne 

podreja njegovim idejam, predstavlja boljše idejne zasnove ipd.  

 

Z raznimi nizkotnimi pritiski in kritikami, ki jih evidentira le tistim, ki jih ţeli pokoriti, izvaja 

svoje oblastništvo, medtem ko svoji eliti napak ne beleţi ali pa jih ustno opozori med štirimi 

očmi, s tem pa jim hoče tudi pokazati, da jim je naredil uslugo in koliko so mu dolţni, da jim 

je napake spregledal. Tako izvaja selekcijo, zlorablja svoj poloţaj, ki mu je bil zaupan z 

dobrimi nameni. Nadrejeni tako mimo normalne zakonske in človeške logike nagrajuje in 

povzdiguje tiste, ki jih izbere, jim omogoča delovne nagrade in večje zasluţke, saj mu to 

dovoljuje trenutni sistem, ki tako tiho kultno gradi novodobno suţenjstvo – hierarhično 

diktaturo. 

 

Prihaja tudi do tega, da svoji eliti pove, kaj in kako naj delajo, da bodo izstopali in bili bolj 

opazni, da jim bo lahko javno nagrajeval in jim omogočil napredovanje, s tem pa imel 

argumente, s katerimi bo dokazoval svojo odločitev. Naj se ozremo, kamor koli ţelimo, 

povsod se najdejo eni in drugi, ki se zaradi ranljivosti svojih podrejenih počutijo večvredni, 

nedotakljivi in rastejo v vedno hujše pošasti. 

 

Psihično nasilje je pereč problem vsake druţbe. EU ga obsoja in z resolucijami ter 

direktivami pritiska na drţave članice. Ker ga sami zaradi neznanja še molče podpiramo, s 

tem poglabljamo socialne probleme in svojim nadrejenim širimo manevrski prostor, da lahko 

na vodilne poloţaje kadrujejo ljudi iz svoje elite. Zaradi tega tisti, ki so bili tako kadrovani, 

uporabljajo enak vzorec vodenja in obnašanja do podrejenih na svojem delovnem mestu.  
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5.7.3 Psihoteror: psihosomatski učinki 

V tej fazi je tarča pod skoraj vsakodnevnim pritiskom sodelavcev, pričnejo se teţave pri delu. 

Postane površen, raztresen, ni osredotočen na delo, manj učinkovit, pogosteje se zateka v 

bolniški staleţ. Zaradi zmanjšane storilnosti postane problem organizacije in v problem 

poseţe nadrejeni. Začne se zbirati (če je potrebno tudi umetno povzročene) obtoţbe. V 

personalni mapi se zbirajo obremenjujoči dokumenti.  

 

V tej fazi se pojavljajo tudi psihosomatske motnje: v prvi fazi so to predvsem razdraţljivost, 

potrtost, nejevoljnost, izčrpanost, občasna slabost, glavobol, motnje spanja, ţelodčne teţave, 

napadi znojenja, teţave z krvnim obtokom ter pospešeno bitje srca  (Resh 1997, 23). 

 

Po pribliţno šestih mesecih postajajo psihosomatske motnje vedno resnejše, razen njih pa se 

pričnejo kazati tudi resnejše psihične teţave. Te označujemo s pojmom poststrevmatski stres, 

pod katerim razumemo: 

 

 zapoznelo reakcijo na obremenjujoče dogodke, ki so posameznika močno ogroţali 

(na primer ţrtve posilstev), 

 neizogibne, ponavljajoče se spomine ali ponovitev dogodka v spominu ali sanjah, 

čustveno zaprtost, otopitev čustev, izogibanje draţljajem, ki bi jim lahko priklicali 

spomine na travmo ( Resh 1997, 22). 

 

Če trpinčenje traja leto ali dve, se psihični in fizični simptomi intenzivirajo. Prizadeti 

poročajo o depresijah, o občutku nesmiselnosti svojega početja. V iskanju instance, ki bi jim 

lahko pomagala, vedno znova pripovedujejo svojo zgodbo. V tej fazi se poveča nevarnost 

zlorabe medikamentov ali pa o odvisnosti le teh. Tudi alkoholizem je v tej fazi pogost. Ob 

koncu te faze je običajna akutna suicidnost ( Resh 1997, 22). 

Disciplinske ukrepe, premestitve na drugo delovno mesto, ali celo prekinitev delovnega 

razmerja delodajalec pogosto izvede na hitro in v odsotnosti prizadetega. Ta mora nato hitro, 

pod stresom sprejeti nove pogoje, brez predhodnega posvetovanja, s tem pa si naloţi novo 

psihično breme, delodajalec pa gre s tem bolj na roko storilcu kot pa ţrtvi. 

 

V tej fazi dejstvo, da ţivimo v pravni drţavi, ne deluje nič kaj pomirjujoče. Pravni sistem je 

namreč tog, na normah sloneč sistem, ki nima posluha za teţke in raznolike probleme, kot je 

mobing, tako da rešitve ni moč in ne gre iskati v delovnem pravu. V morebitnem postopku 

pred sodiščem je večinoma teţko dokazljiv, še teţje pa je dokazati njegovo pravno 

škodljivost znotraj pravnih norm. Tako se pogosto zgodi, da postopek pred delovnim 

sodiščem vodi do novih nepravic do ţrtve (Tkalec 2001, 912). 

 

Primer mobinga postane javen, ko se vanj vključi delodajalec. Tudi tisti, ki prej takega 

ravnanja niso opazili, sedaj vedo zanj. Večinoma pa ne pokaţejo kaj prida razumevanja za 
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ţrtev, ki se zato le steţka znebi svoje stigmatiziranosti. Obstajajo tudi drugi načini in pristopi 

pri izvajanju psihičnega nasilja, ki si jih vsak vodilni posameznik prikroji po svoje. Še 

posebno je to opazno na takih delovnih mestih, kjer je konkurenca zaposlenih velika in kjer 

se nekateri posamezni delavci ne strinjajo z delovno politiko vodstva in jih opozarjajo na 

napake. Nadrejeni jim to vračajo z nizkimi delovnimi ocenami, montiranimi ali za lase 

privlečenimi disciplinskimi ukrepi, premeščanjem, manipulativnimi deli ipd. Nekaterim 

pametnejšim je tudi interes, da človeka spravijo ob ţivce, da dejansko naredi kakšno 

neumnost.  

5.7.4 Destruktivni ukrepi kadrovskega oddelka  

V tej fazi se ţrtev bori za svoj socialni obstanek. Pojavlja se sindrom izgorelosti (burn- out), 

psihosomatske in depresivne motnje. Zdravnik bi moral prepoznati naravo teţav oziroma 

postaviti pravo diagnozo. Če tega ni, običajno zdravljenje ni uspešno zaradi izgube delovnih 

navad in motivacije, pri daljšem zdravljenju je tudi nevarnost izgube delovnih zmoţnosti in 

vrnitve na trg delovne sile. 

 

Vsak delovni proces se začne pri posamezniku, se nadaljuje v skupinah, sodelovanje le-teh 

pa tvori delovanje same organizacije. Zato se mora s to problematiko ukvarjati kadrovski del 

organizacije. Ključnega pomena za preprečevanje mobinga pa je, da zaposleni opozarjajo na 

njegov pojav, nadrejeni pa prisluhnejo in ustrezno reagirajo. S tem je pot do delovnih 

uspehov in vsestranskega zadovoljstva odprta. 

 

Prvi fazi prinašata posledice, ki vplivajo tudi na prisotnost na delovnem mestu, saj se ţrtev 

vedno bolj zateka v bolniško odsotnost, poleg tega posledice negativno vplivajo tudi na njeno 

delo. Zaposleni ima slabe delovne rezultate, slabšata se njegova koncentracija in delovna 

storilnost, postane neučinkovit in neproduktiven. Zaradi vse pogostejših in daljših bolniških 

odsotnosti ter slabšega dela, delodajalcu ne preostane drugega, kot da ukrepa (Cvetko 2003, 

901). 

 

Prvi ukrep nadrejenega bo verjetno opomin, ki bo zaposlenega opozoril na napake in vedno 

slabše rezultate pri delu. Ena izmed posledic oziroma začetnih ukrepov je lahko tudi zniţanje 

plače (Cvetko 2003, 901). V tej fazi nadrejeni pogosto oblikujejo svoje mišljenje o nastali 

situaciji na podlagi govoric in predsodkov, ki so se izoblikovali ţe v predhodnih fazah in 

bremenijo zaposlenega. Razloge za teţave največkrat iščejo v ţrtvi sami, v njeni osebnosti 

oziroma osebnostnih značilnostih in ne v delovnem okolju, kjer ta dela in prihaja v stik z 

drugimi zaposlenimi. Takšni ukrepi nadrejenega, situacije ne bodo izboljšali, temveč jo bodo 

le še bolj zaostrili. Ţe tako poniţan posameznik se bo sedaj soočal s še slabšim druţbenim 

ugledom in tudi tisti, ki prej morebiti niso opazili sprememb pri njem, jih bodo sedaj gotovo, 

saj s temi ukrepi primer sedaj postane javen (Brečko 2006, 14). Zaposleni bo postal 
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nezaţelen delavec tudi v očeh nadrejenega. Pri tem se nadrejeni lahko ali pa ne zaveda, da se 

sooča s pojavom mobinga v podjetju. Torej z disciplinskimi ukrepi nezavedno prispeva k 

poslabšanju situacije ţrtve in s tem nehote sodeluje z napadalcem. Lahko pa se problema 

prav dobro zaveda, saj je nadrejeni tisti, ki izvaja psihično nasilje in situacijo izkoristi sebi v 

prid, torej se na prikrit način z razlogom slabih delovnih rezultatov zaposlenega, slednjega 

skuša znebiti. Po enem ali dveh letih trajajočem psihičnem nasilju nad posameznikom, 

slednji občuti katastrofalne posledice, tako fizične kot psihične, ki lahko uničijo njegovo 

zasebno in socialno ţivljenje. Posameznik namreč postane popolnoma obupan in depresiven, 

kar lahko privede do alkoholizma in drugih odvisnosti, v skrajnem primeru celo do 

samomora (Gogič 2004, 26). 

 

Ker gre za resen problem v organizaciji, je nujno potrebna rešitev. Prvi korak je prepoznava 

samega mobinga, drugi pa priznavanje in ne zanikanje. Da bi naredili ta dva koraka, je treba 

najti pravno podlago za reševanje problema, ki pa pri nas še ni dorečena. Zato še vedno 

vodstva pogosto odreagirajo napačno, tako da se znebijo ţrtve. Kar pa niti ni nenavadno, če 

vemo, da stigmatiziranec s svojim spremenjenim vedenjem in ravnanjem daje vtis, da je on 

vzrok za nastale teţave, ne pa storilec. 

 

Podjetja in institucije se vedno bolj posluţujejo novih načinov izvajanja pritiskov in 

manipuliranja z ljudi. Ta način nasilja se izvaja s pozicije moči tistih, ki zasedajo določen 

poloţaj za to, da s svojo strokovnostjo in sposobnostjo vodijo, organizirajo in za svoja dela 

prevzemajo odgovornosti. Ker tega niso sposobni storiti, se neodgovorno in nastopaško 

vedejo do tistih, ki jim kot ljudje in niţji sodelavci niso po volji. Načrtovano na njih valijo 

krivdo in tako pred svojimi nadrejenimi skrivajo svoje napake za nestrokovno delo in 

vodenje in valijo krivdo na niţji nesposoben kader. Dogaja se, da si vodilni med podrejenimi 

izberejo elito, ki jim odgovarja. To sicer niso tisti, ki so najbolj marljivi in sposobni, ampak 

gre za ljudi, ki so vodilnim po zvezah ali svojem obnašanju in karakterju bliţe oz. po meri. 

Te ljudi si izberejo in iščejo poti, kako bi jih zrinili mimo normalnih metod nagrajevanja in 

napredovanja. Za to uporabljajo svoje metode (psihično nasilje ali mobing), da manipulirajo 

s konkurenco - s skupinami ali ponavadi s posamezniki. Dogaja se tudi, da ţelijo koga tako 

izriniti ali premestiti z delovnega mesta, saj imajo zanj nastavljenega ţe svojega kandidata. In 

če si upaš kaj reči in opozarjati, si na spisku za mobing. In če še opravljaš sluţbo, kjer so 

konfliktne situacije vsakodnevne, ti nadrejeni zelo lahko nastavlja pasti, da te diskvalificira, 

išče moţnosti za disciplinske ukrepe in te neprestano omadeţuje.  

 

Zaradi vsega omenjenega ni čudno, da se je izoblikovalo neko sovraštvo do vodilnih, ki pa se 

glede na strukturo in strokovnost ne bi smelo ne zgoditi, ne čutiti. Ţal  nekateri vodstveni 

delavci ţe desetletja zlorabljajo institut vodenja tako, da s pozicije moči z ustrahovanjem 

(mahanje z delovno knjiţico, z disciplinskimi ukrepi, zloraba instituta napredovanja in 

kadrovanja itd...), psihičnim nasiljem in manipuliranjem povzročajo sovraţno nastrojenost 
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večine svojih podrejenih sodelavcev. Dosegli so, da so s takim vodenjem zrušili načela in 

vrednote normalnih človeških odnosov in z vztrajanjem na starih načinih vodenja posegli v 

podzemlje človeških odnosov in vrednot. 

 

Vsi, tudi najbolj odgovorni v upravi, poznajo in vedo za tak način vodenja, a ga vsekakor 

zanikajo in ne prepoznavajo. Ko so se desetletja nazaj in tudi danes ukvarjali s podobnimi 

primeri, so posameznike kazensko ali kadrovsko premeščali, ker je tako ravnanje bilo 

odobreno kot vzvod kaznovanja neposlušnih in vzdrţevanje discipline. 

 

Vzrok vsega so naši strokovnjaki iskali vedno v podrejenem in nediscipliniranem 

posamezniku, nikoli pa ne v sistemu. Zato je vsakdo stremel po čimprejšnjem napredovanju 

in izobraţevanju, da bi mu bil podeljen privilegij, da se iz ţrtve prelevi v karierista. 

5.7.5  Izključitev iz delovnega življenja 

Če in ko mobing doseţe zadnjo fazo, je posledica največkrat prekinitev delovnega razmerja. 

Pri tem je pobudnik lahko sama ţrtev ali pa delodajalec, ki konča delovno razmerje na 

podlagi slabih delovnih rezultatov in vedno daljših bolniških odsotnosti zaposlenega. Lahko 

pa slednji zaradi pritiskov kar sam privoli v sporazumno prekinitev delovnega razmerja. 

Takšno travmo tudi v Sloveniji doţivlja vse več predvsem starejših delavcev, ki bi se jih 

delodajalci radi znebili. Pri tem uporabljajo različne metode, ki se znajdejo pod skupnim 

imenovalcem mobinga. Ukrep disciplinske komisije oz. lastna odpoved je danes v praksi 

najlaţje izvedljiva tako, da se ukine delovno mesto ali pa se te naloge naloţi drugemu 

zaposlenemu, kar zopet privede do preobremenjenosti. Zdravstvene posledice in zmanjšana 

delovna zmoţnost ostanejo. Bolezni postanejo kronične, tarča je vse bolj nagnjena k 

samomoru. Ţrtev ima tukaj vsaj teoretične moţnosti uveljavljati svoje pravice iz delovnega 

razmerja pri pristojnem delovnem sodišču, vendar so moţnosti, da bo lahko uspela dokazati 

mobing minimalne. To velja tako na sodišču pri nas kot drugje po svetu. 

 

Zaradi zdravstvenih in duševnih poškodb mora ţrtev poiskati pomoč ustreznih 

strokovnjakov. Teţave pa se kljub temu nadaljujejo. Posameznik lahko zaradi mobinga 

oziroma njegovih posledic postane trajno nesposoben za opravljanje dela. Ponovna 

zaposlitev je zanj malo verjetna, saj na novem delovnem mestu ne bi bil sposoben vzdrţati 

pritiskov, ki so sicer normalni in s katerimi se človek spopada vsakodnevno. Posledice so 

lahko tako resne, da je edina rešitev invalidska upokojitev. Sicer pa posameznika pri ponovni 

zaposlitvi ovira tudi njegov okrnjen ugled, kar je prav tako posledica psihičnega nasilja na 

prejšnjem delovnem mestu (Tkalec 2001, 912). 

 

Zaradi mobinga se bistveno poslabša splošna kakovost ţivljenja ţrtve. Najprej 

zdravstvenega, kar je posledica fizičnih in psihičnih teţav, s katerimi se spopada tudi po 
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prekinitvi delovnega razmerja in ko nima več stika z izvajalci psihičnega nasilja ter 

nenaklonjenim delovnim okoljem, nato pa tudi socialnega ţivljenja, saj je osebni in druţbeni 

ugled posameznika bistveno slabši, zaradi osebnih teţav ima lahko tudi teţave pri 

vzpostavljanju stikov in komunikaciji z drugimi ljudmi. Za ţrtev pa so resne tudi ekonomske 

posledice, saj se zaradi prisiljene upokojitve ali majhnih moţnosti za ponovno zaposlitev in 

uspešnih delovnih rezultatov, zaradi niţjih osebnih dohodkov poslabša tudi njeno ekonomsko 

stanje.  

 

Socialna izolacija je začetek zadnje faze mobinga, po ameriški raziskavi pa v kar 77% vodi k 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Naime 2007, 16). Le-to lahko odpove delodajalec ali 

delavec, slednji pa običajno zaradi hudih pritiskov to sprejme brez pripomb. 

 

Izolacija med drugim pomeni nezmoţnost komunikacije, odvzem delovnih nalog in zato 

posledice na psihičnem stanju ţrtve. Ta se nato prične sovraţno in cinično obnašati, večkrat 

tudi v zasebnem ţivljenu. Za delodajalca je ena od rešitev, ki se takrat ponuja, premestitev na 

drugo delovno mesto. 

 

To se običajno zgodi takrat, ko delavca iz različnih razlogov ni mogoče odpustiti. Vendar pa 

lahko v raltivno kratkem času pride do večkratnih premestitev ali do premestitev, s katerimi 

se delavec ne strinja. To spet negativno vpliva na zaposlenega, kar se kaţe v bolniških 

odsotnostih, ki so v zadnjih fazah mobinga vedno daljše. Statistični podatki so zaskrbljujoči, 

saj je po raziskavah v Avstraliji kar 70% ţrtev bolniško odsotnih, kar četrtina njih dlje od 

dveh mesecev (Thomson 1997, 46). V ZDA je tretjina teh, ki trpijo zaradi posledic mobinga, 

odsotnih več kot eno leto (Namie 2007). Po irski raziskavi (Di Martino et al 2003, 61) ima 

40% ţrtev psihosomatske motnje, a jih le četrtina išče zdravniško pomoč. Psihične teţave pa 

ima 43% ţrtev, večina njih pa poišče psihiatrično pomoč. 

 

Zaradi zmanjšanega ugleda ţrtve in sumov, da je z njo nekaj narobe, ima ta praviloma velike 

teţave pri ponovni vključitvi v kolektiv oziroma pri iskanju nove zaposlitve. Pri vseh 

raziskavah strokovnjakov, ki jih premoremo, se nihče resno ne ukvarja z notranjim javnim 

mnenjem, z fenomenom nezadovoljstva, z uravnavanjem medsebojnih odnosov in iskanju 

harmonije in ravnovesja. Iščejo se grešni kozli.  

 

Čeprav premoremo veliko magistrov in doktorjev in njihovih zahtevnih diplomskih nalog in 

strokovnih razprav ter cel kup diplomiranih sociologov, pa ni znanja ali volje, da bi preučili 

fenomen nezadovoljstva večine svojih delavcev. Očitno marsikomu izobrazba ne pomeni 

znanja oz. ne pomeni napredka strokovnih razseţnosti, ampak le poloţaj in še večji institut 

moči, za izvajanje preventivnega ali represivnega notranjega nasilja (mobinga).  
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5.8 Posledice mobinga 

5.8.1  Posledice za podjetje  

Najprej je bilo ugotovljeno, da mobing vpliva na delovno vzdušje v gospodarski druţbi in da 

se zato storilnost in uspešnost bistveno zmanjšata. To pomeni za ostale zaposlene poleg 

slabega vzdušja na delovnem mestu tudi slabši zasluţek, kar je tudi prvi znak zmanjševanja 

socialne varnosti zaposlenih. Pri tem seveda ne smemo spregledati, da lahko zmanjšanje 

storilnosti in uspešnost gospodarske druţbe hitro pripelje do gospodarskih teţav, kjer zaradi 

poslovanja z ekonomskimi teţavami lahko sledi likvidacja gospodarske druţbe, prisilna 

poravnava ali celo stečaj, kar je povezano z nepopularnimi ukrepi odpuščanja delavcev 

(Cvetko 2003, 901). 

 

Zagotovo so na prvem mestu finančne posledice. Zakaj? Zato, ker naj bi enostavno 

posameznik, nad katerim se izvaja psihično nasilje, po nekaterih raziskavah celo od 50 do 60 

% delovnega časa namenil kovanju obrambnih strategij (kako naj se temu uprem, kako naj se 

izvlečem iz tega, kako naj končam to zgodbo?). Dejansko vodi v to, da postane neučinkovit. 

In če postane posameznik neučinkovit, nosi posledice organizacija. Če se ga organizacija 

hoče na vsak način znebiti, ta proces traja izjemno dolgo. Se pravi, da v tistem času izgublja 

prav tako na produktivnosti, po drugi strani pa mora zaposliti novega. Najhujši stroški 

nastanejo predvsem v zmanjšanju produktivnosti celotne organizacije. Zato, ker se tudi strah 

naseli v podjetje. V strahu pa ni moče dobro delati. Posledično je manjša učinkovitost vseh 

zaposlenih. Potem se zaposleni začnejo spraševati: Kaj pa, če se bo to začelo dogajati tudi 

meni? Takrat delajo pod nekimi pritiski in celotno ozračje v kolektivu se spremeni. Klima 

lahko postane včasih tudi neznosna, kar povzroča tudi fluktuacije ljudi. Ljudje, če le imajo 

moţnost, v takem primeru raje odidejo drugam, v boljšo delovno sredino. Tudi finančno se 

da izmeriti, kaj to pomeni (Polnočni klub 2007). 

 

Bolezenska odsotnost z dela predstavlja osrednji problem podjetja, tako operativni kot 

finančni. Soočanje s problemom odsotnosti v podjetju je drago in zapleteno. Za omejevanje 

in uravnavanje odsotnosti je potrebno: (1) neprestano spremljati odsotnosti zaposlenih 

(ugotovljeno odsotnost z dela je potrebno kategorizirati in se nanjo ustrezno tedensko 

odzivati), (2) neprestano razvijati postopke in veščine, ki zmanjšujejo odsotnost, (3) znati 

pridobiti in hrabriti zaposlene, (4) zaposlovati prave ljudi in vanje verjeti. 

 

Posledica mobinga je zatekanje v bolniško odsotnost in iskanje pravic iz invalidskega 

zavarovanja. Če bi se teţave lahko reševale tudi na drug način, bi to pomenilo dodatne 

stroške gospodarske druţbe, stroške prizadetega sklada in zmanjšanja sredstev za preţivljanje 

prizadetega delavca in njegove druţine. Zatekanje v bolniško odsotnost je v nekaterih 
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primerih lahko povsem upravičeno, saj lahko pomeni samo začasen beg iz delovnega okolja, 

ki je za delavca- tarčo sovraţno okolje. 

 

Posledice mobinga so za podjetje uničujoče, podjetje se  počasi dezintegrira in pride do: 

 zmanjšanja kvalitete in kvanitete dela,  

 neprijetnih odnosov med zaposlenimi, prekinitev  odnosov med zaposlenimi, 

 prekinitev komunikacije in timskega dela, 

 povišane fluktuacije,  

 povišanja števila odsotnosti z dela zaradi bolezni,  

 izgube ugleda, kredibilnosti podjetja, 

 stroškov zunanjih svetovalcev,  

 odpravnin, odškodnin,  

 stroški pravnih postopkov,  

 stroška zmanjšanje storilnosti. 

 

Absentizem 

 

Absentizem  pomeni  vsako pomanjkanje fizične prisotnosti zaposlenega na delu, kadar zanjo 

obstajajo socialna pričakovanja. Takšna definicija nam dopušča proučevanje odsotnosti, ki 

nastane kot posledica širokega spektra dejavnikov, kot so: bolezni, slabih navad, 

pomanjkanje motivacije, osebnih vrednot, maksimizacije koristnosti delavcev, organizacijske 

kulture podjetja, navade delavcev itd (Martocchio, Jimeno 2003, 230). 

 

Absentizem s seboj prinese negativne posledice za podjetja, zaposlene in celotno 

gospodarstvo. Kaţejo se kot zmanjšana produktivnost, izpad prihodkov in predvsem veliki 

stroški zaradi plačanih bolniških dni, iskanja in plačevanja nadomestnih delavcev, itd. Tudi 

sama ţrtev trpi posledice v obliki niţje plače, oteţenega napredovanja in teţav ob vrnitvi na 

delo (Harrison, Martocchio 1998, 339). 

 

Večjim obremenitvam in pritiskom (stresu) so izpostavljeni tudi tisti, ki nadomeščajo 

bolniško odsotnost ţrtve, saj teţko opravljajo delo dveh. Neizogibna posledica je zmanjšana 

učinkovitost kolektiva, z njo pa tudi slabša klima v podjetju. Pogosto odsotni zato praviloma 

ni deleţen razumevanja, ima različne psihične teţave (manjvrednostni kompleks ipd.) in ni 

več sposoben učinkovito komunicirati s sodelavci in nadrejenimi. 

 

Vrtimo se v začaranem krogu, ko je mobing vzrok neki teţavi, ta teţava povzroča novi stres, 

temu sledi zopet posledica itd. Vzrok za odsotnost z dela je uradno koriščenje bolniškega 

staleţa, ki pripada zaposlenemu zaradi bolezni. Vendar pa je povodov za odsotnosti z dela 

več in je le ta ponavadi posledica mnogih na videz obrobnih dejavnikov, saj zaposleni, ki 
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zaprosi za bolniški dopust, ni nujno tudi bolan, prav tako ni nujno, da je hipohonder ali 

simulant. Na ta način lahko zaposleni izraţa svojo nestrinjanje s stanjem v svojem delovnem 

okolju. Beţi od delovnega okolja in z njimi povezanimi teţavami, od katerih si ţeli odpočiti 

na bolniškem dopustu. 

 

Skratka, psihično nadlegovanje na delovnem mestu ima tudi za organizacijo številne 

negativne posledice, med katerimi so najpomembnejše zmanjšana produktivnost, motnje v 

delovnem procesu zaradi zamenjavanja osebja na določenih delovnih mestih, zdravstvene 

zahteve in druge (Jogan 2001, 157). Vse te posledice pa organizaciji prinašajo bistvene 

stroške. 

Žvižgači 

Kdo pravzaprav so ţviţgači? Ko zaposleni odkrije neetično, nezakonito ali nemoralno 

dejanje, se najprej sooči z vprašanjem, kaj narediti. Z izrazom ţviţgači označimo ljudi, ki 

razkrijejo takšne informacije medijem ali drţavnim uradnikom. Lahko gre tudi za notranjega 

ţviţgača, v tem primeru pa informacije pove nadrejenemu (England 2005). Po definiciji 

Petersa in Brancha je to dejanje razkritje kakršnekoli informacije, za katero je zaposleni 

prepričan, da je dokaz za zlorabo zakona, pravila, korupcijo, zlorabo oblasti ali nevarnost za 

zdravje in varnost na delovnem mestu (Vinten 1993, 55). Problem ţviţgačev je tako del 

notranjega kot tudi zunanjega komuniciranja. 

 

Problem pomanjkanja poštenosti na delovnem mestu pomeni hudo neskladje med delavci in 

delovnim okoljem. Poštenost v sluţbi pomeni izkazovanje spoštovanja do drugih. 

Nepoštenost se najbolj očitno kaţe v postopkih ocenjevanja in napredovanja, prav tako pa 

tudi v neenaki obremenjenosti z delom ali uporabi goljufije za napredovanje. 

 

Organizacijska kultura je v mnogočem pogojena z vedenjskimi kulturnimi normami. Nizka 

stopnja morale je v tesni povezavi z nizkim vedenjskim pragom, saj takrat ljudje o etičnih 

načelih sploh ne razmišljajo (Leymann 1993, 173). V podjetjih, kjer so neetična dejanja 

nekaj običajnega, pogosto prihaja do mobinga. Zaposlene, ki opozarjajo na nepravilnosti, je 

treba namreč utišati, da se ohrani dobro ime podjetja (Davenport et al 1999, 68). Da je 

mobing ravnanje, ki ga je treba obsoditi tudi z moralnega vidika, pa je izjavila tudi Evropska 

agencija za varnost in zdravje pri delu leta 2006. 

 

V tem in takšnem kontekstu se pojavlja dilema ali je zaposleni dolţan razkriti nepravilnosti v 

podjetju ali dolguje podjetju lojalnost in ne bi smel razkrivati niti najbolj neetičnih dejanj. Če 

se še bolj poglobimo v etičnost ţviţgačev, lahko začnemo z Bowiejem in Bokom (Fisher 

1999),  ki oba trdita, da dolguje zaposleni podjetju zvestobo. Bok pravi, da ţviţgač upa, da 

bo ustavil igro, ker pa ni niti sodnik, niti trener in zaţviţga lastni ekipi, je njegovo dejanje 
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sprejeto kot izdaja zaupanja. Vendar pa zvestoba do organizacije naj ne bi bila absolutna. 

Obstajajo določene okoliščine, v katerih je zvestoba lahko postavljena ob stran. Te okoliščine 

so (Fisher, 1999): 

 

a) če ţviţgačevo dejanje izhaja iz moralnega motiva preprečiti škodo drugim, 

b) če ţviţgač najprej poskuša problem rešiti znotraj organizacije, 

c) če ima ţviţgač dokaze, ki bi prepričale razumnega človeka, 

d) če ţviţgač zazna resno nevarnost, ki izhaja iz problema, 

e) če ţviţgač deluje v skladu s svojim prepričanjem o razkrivanju in preprečevanju 

etičnih nepravilnosti, 

f) če imajo ţviţgačeve aktivnosti moţnost za uspeh. 

 

Duska pa zavrača pristop, ki ţviţgačevo dejanje dojema predvsem kot dejanje nezvestobe. 

Pravi, da organizacija ni oseba in zato ne zasluţi zvestobe. Zvestoba naj bi obstajala le med 

ljudmi in zahtevala tudi ţrtvovanje. Podjetje je zgolj inštrument s specifičnim namenom 

pridobivanja dobička (Fisher, 1999). 

 

Vsekakor pot ţviţgačev ni enostavna in pojavi se fenomen čebeljega ţela. Posameznik ima le 

eno ţelo (razkritje informacij) in, če ga uporabi, lahko to pomeni konec kariere. V raziskavah 

so pokazali, da usode ţviţgačev niso dobre. Ponavadi namreč to dejanje pripelje do 

ekonomskih in osebnih teţav (Vinten 1993, 83). V tej situaciji je torej dejanje ţviţgačev 

dejanje velikega poguma. Torej, če bodo ţviţgači ostali odvisni le od posameznikove zavesti, 

ţelje po pravičnosti in samoţrtvovanja, bodo ostali le redki. Posameznikova ţelja po 

pravičnosti bi morala biti potrjena in razširjena tudi iz okolja, iz različnih organizacij. Torej 

bi se moralo spremeniti dojemanje ţviţgaštva iz dejanja nezvestobe v dejanje kreposti 

(Fisher 1999). 

5.8.2 Posledice za družbo 

Odsotnost z dela je kompleksen pojav in zato predmet proučevanja različnih disciplin. 

Pomembna je za zdravstvo, ki z njo prikazuje splošno zdravstveno stanje, za psihologijo, ki 

išče psihološke vzroke in za sociologijo, ki jo skrbi splošno socialno stanje. Bolezenska 

odsotnost se ne zrcali le na ravni posamezne organizacije, ampak tudi na splošnem 

gospodarskem in socialnem stanju v drţavi. 

 

Mobing je pomemben za celotno druţbo, saj  s svojimi vplivi presega okvire podjetja in 

posega tudi v ţivljenje drugih ljudi, predvsem druţine ţrtve, pa tudi celotne druţbe. Prva 

takšna posledica izhaja iz načetega zdravja ţrtve mobinga, ki mora  zaradi zdravstvenih teţav 

iskati pomoč pri zato usposobljenih strokovnjakih. Takšno zdravljenje je ponavadi drago in 

dolgotrajno, kar seveda povečuje stroške zdravstvenega sistema v drţavi. Druga posledica 



 

56 

 

mobinga pa so izgube v pokojninskem sistemu. Zdravje posameznika se lahko tako 

dramatično poslabša, da slednji ni več sposoben za delo in se je prisiljen predčasno in 

invalidsko upokojiti (Kostelić-Martić 2007, 30). Poleg tega se zaradi posledic mobinga 

poveča brezposelnost v drţavi, problem pa predstavlja tudi manjša produktivnost celotne 

druţbe, zaradi izgube perspektivnih delavcev, ki bi bili v normalnih okoliščinah visoko 

produktivni. Reševanje socialnih stisk prek skladov zdravstvenega, pokojninskega, 

invalidskega zavarovanja ali skladov za primer brezposelnosti brez res utemeljenega vzroka, 

je za druţbo najdraţja oblika reševanja teţav posameznika, pa tudi gospodarskih druţb 

(Kostelić-Martić 200, 31). 

 

Okolica tarče, njegovi sodelavci in nadrejeni, morda sindikalni zaupniki ali pa tudi 

pooblaščeni zdravnik se vse premalokrat vprašajo, kje so resnični vzroki, da se delavec, ki 

objektivno ne bi smel imeti teţav, zateka v iskanje pravic iz socialnega zavarovanja, namesto 

da bi si socialno varnost zagotavljal z delom. Pri tem se ponavadi pozablja, da je v takem 

primeru najprej potreben pošten pogovor in ustrezno ukrepanje v delovnem okolju in ne 

iskanje pravic prek institutov socialnega zavarovanja (Cvetko 2003, 902). 

5.8.3 Posledice za posameznika 

Mobing povzroča ali prispeva k psihopatološkim, psihosomatskim in vedenjskim teţavam. 

Ni znano, koliko je ţrtev mobinga, ki ta stanja dejansko razvijajo in imajo posledice  na 

zdravju. To je verjetno odvisno od trajanja in intenzivnosti stresnih draţljajev (Cassitto in 

sodelavci 2003, 16). Mobing se običajno začne kot vrsta posameznih navidezno nedolţnih 

dejanj, ki v prizadeti osebi puščajo sledove, ki se nabirajo in se jih oseba zave šele, ko 

nastopijo posledice in je za preprečevanje psihičnih poškodb ţe dokaj pozno. Posledice 

mobinga so raznolike in nespecifične, odvisne od osebnosti ţrtve in njenega načina soočanja 

z problemom. Lahko se kaţejo kot glavoboli, nespečnost, ţelodčne teţave, bolečine v kriţu, 

kot napadi strahu, motnje storilnosti, motnje spomina, ţivčni zlomi, depresije, preganjavice 

in kot samomorilnost. Dolgotrajna izpostavljenost mobingu ima za posledico kopičenje 

drobnih zdravstvenih teţav, ki se lahko razvijejo v veliko okvaro. Prav to pa izkoriščajo vešči 

preganjalci ţrtev, vedoč, da čas dela zanje in ruši samozavest ţrtve, ki se vse teţje brani in se 

vse bolj zateka v motnje in moteče vedenje. Prav tu se pa pokaţe vsa sprevrţenost mobinga. 

Vedenje, ki ga je preganjalec z mobingom izzval pri ţrtvi, zdaj praviloma uporabi kot 

utemeljitev za svoje vedenje do ţrtve. Dalj časa trajajoče teţave in s tem povezane bolezni 

povzročijo pri prizadetem odpor do dela, posledice so pa velikokrat brezposelnost (Sinesis 

2007). 

 

Poleg fizičnih so dokazana tudi psihična obolenja in pa psihosomatska obolenja kot so stres, 

depresija, nezadostno samospoštovanje, samoobtoţevanje, fobije. Pri ţrtvah so zelo 

razširjena posttravmatska  stresna obolenja. Zanje je značilno podoţivljanje dejan oz. 
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dogodkov, izogibanje spominom na dogodke, izogibanje krajem, prostorom in ljudem, ki so 

povezani z dogodki. Druge posledice so še socialne osamitve, teţave v druţini. Psihično 

nasilje lahko pogosto načne ekonomsko stabilnost ţrtve in njene druţine, če pride do 

dolgotrajne bolniške odsotnosti, odpovedi delovnega razmerja ali zamenjave sluţbe. Niso pa 

tudi redki razpadi druţin, se pravi partnerske zveze, saj je s tako osebo s spremenjenim 

vedenjem zelo teţko shajati (Čili za delo 2007). 

 

Pri vsej tej zadevi v zvezi z mobingom gre za resne psihične poškodbe. Seveda so tudi 

telesne poškodbe, ki jih povzroča stres, povzročen z mobingom. Tukaj govorimo o psihičnih. 

Posledice psihičnega nadlegovanja za ţrtev lahko razdelimo po skupinah vpliva (Jogan 2001,       

156-157). 

 

Posledice psihičnega nadlegovanja na delo ţrtve: 

  

 niţja morala,  

 absentizem,  

 zmanjšanje zadovoljstva z delom,  

 zmanjševanje predstave o enakih moţnostih,  

 škodovanje medsebojnim odnosom,  

 zapustitev oziroma odpustitev z delovnega mesta.  

 

Psihične in fizične posledice za ţrtev:  

 

 zaskrbljenost,  

 strah (anksioznost),  

 depresija,  

 motnje spanja,  

 stres, glavoboli.  

 

Del trpinčenih pa trpi za tako močnimi psihosomatskimi obolenji, da so za delo trajno 

nesposobni in se upokojijo iz zdravstvenih razlogov (invalidska upokojitev) (Lymann 1993, 

61). 

 

Kadar telo slabi zaradi vseh stresnih obremenitev, se lahko pojavi tudi t.i. kumulativni stres. 

Ljudje postajajo neobčutljivi in teţje zaznajo učinke nadaljnjega stresa. Človek je ujet v 

začarani   krog in to lahko pomeni telesno in duševno propadanje (Kezele 1995, 34). Stres je 

za vsakega (zaposlenega) sila neprijeten. Ravno tako za delodajalca, saj delavci pod stresom 

delajo manj, slabše, tudi manj varno. V interesu obeh je torej, da se vzroke za stres prepozna 

in odpravi ali pa sploh prepreči njihov pojav. Bolniški dopust pri teh delavcih je zelo dolg, 

tudi do pet let. Zdravnik takšnega človeka ne more poslati ponovno na delo, ker se zgodba 

pogosto ponovi. Po nekaterih delnih raziskavah je v Sloveniji problem večji kot drugje, 

čeprav v diagnozah za bolniški dopust tega ni zaslediti, saj je psihično nasilje skrito v drugih 

diagnozah. V 27 članicah EU je na bolniški 32 odstotkov delavcev na leto, pri čemer pride na 
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enega takega delavca v povprečju 21 bolniških dni. V Sloveniji gre na bolniško 40 odstotkov 

delavcev na leto in so v povprečju odsotni 32 dni (Čili za delo 2007). 
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6  MOBING KOT: DISKRIMINACIJA, KORUPCIJA IN NEPOTIZEM 

V celotni nalogi sem se izogibal fizičnega in spolnega nadlegovanja kot obliko mobinga. 

Velik poudarek sem dal na psihološke pritiske, dejanja mobinga povezanega z delom in pa 

posledicam, ki jih prinese  mobing, tako ţrtvi, kakor agesorjem. A tukaj ne morem mimo 

tega, da se ne vprašam ali sta mobing in diskriminacija enaka oblika nasilja. Glede definicij 

pojavov to ni mogoče opredeliti, je pa značilno, da sta povezana ali še bolje, upam si trditi, 

da hodita skupaj z roko v roki. 

 

Problem definicij posameznega pojava, ki jih bom skušal povezati kot skupek pojavov, ki so 

tesno povezni z mobingom, ni samo terminološki problem, ampak veliko več, sploh pa če gre 

za pojave z negativnimi vrednostmi predznakov, zoper katere se določeno okolje bori na 

takšen ali dugačen način. To je pri obravnavanih pojmih prav poseben problem, saj teorija in 

praksa poznata aktivno in pasivno stran istega dogajanja in ostaja stalo odprto vprašanje, 

koga je treba bolj preganjati. Na primer pri korupciji ali tiste, ki podkupnine dajejo, ali tiste, 

ki jo sprejemajo  (Kpk-RS). 

 

Pri mobingu se vprašam ali tiste, ki mobirajo ali tiste, ki dopuščajo, da to le ti počnejo, 

predvsem vodstvo, ki se načeloma posluţuje mobinga za odstranitev viška kadrov ali 

nezaţeljenih delavcev. Velikokrat tukaj ţe nastopi načelo ti si naš pri napredovanjih, na novo 

zaposlenih ali lobiranju in zopet preidemo v drug pojav klientilizem, nepotizem. 

 

Kot sem ţe v uvodu dejal,  je mobing skupek nekih dejanj prefinjenih oblik. Ne  morem se 

izogniti še dvema pojavoma, ki sta močno vpletena v mobing, to sta korupcija in pa 

klientilizem, nepotizem. Vsi ti pojavi dajejo sliko pravega mobinga v najhujši obliki, ki je 

tako postavljen  v vse veje oblasti, druţe, etike, morale. Mobing je teţko dokazati, 

dokazovati, pojasnjevati, opredeliti, pojasniti, pa ne le na sodišču ampak  pri vsakem 

sogovorniku, pa naj si bo to pri zdravnikih, zaupnikih ali še najbolje drţavi in njenih 

predstavnikih. Posamezna dejanja je treba, razčleniti do podrobnosti  z različnih vidikov 

laikov in stroke, ki je v to vpletena, in jih nato skupaj povezati in definirati kot mobing. Vsak 

primer je treba obravnavati individualno, kljub temu, da so znane določene univerzalnosti. 

Paziti se je treba stereotipov, ki tukaj ne vzdrţijo – tudi ta ne, da je podrejeni vselej ţrtev. 

6.1 Diskriminacija 

Beseda diskriminacija izhaja iz latinske besede discriminatio, le-ta pa iz discrimen, 

discriminis, kar pomeni meja, razlika. Diskriminacija je torej opredeljena kot raločevanje, 

dejanje in ustvarjanje razločkov v korist ali škodo koga (Verbinc 1997, 151). 
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Diskriminacija na splošno pomeni dejavnost oziroma procese, ki neupravičeno ustavarjajo 

manj ugoden pravni, politični, ekonomski ali socialni poloţaj posameznikov ali (in) 

druţbenih skupin. Vendar pa ni vsako neenako obravnavanje opredeljeno kot diskriminacija. 

Pri tem se poudarja, da mora neenako obravnavanje primeroma temeljiti na osebnih 

okolišinah. Osebna okoliščina predstavlja diskriminatorno osnovo, t.j. lastnost ali stanje 

posameznika oziroma manjšine, na podlagi katerega se lahko vzpostavlja negativno 

razlikovanje v primerjavi z večinsko normo. Dejavniki, ki predstavljajo diskriminatorno 

osnovo so: narodnost, rasa, etično poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, verska 

pripadnost, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, druţbeni poloţaj ali 

katerekoli druge osebne okoliščine. 

 

Diskriminacija razlikuje, izključuje in omejuje posameznike ali skupine ter jim odreka enake 

moţnosti v primerjavi z referenčno skupino v enakih ali podobnih primerih zaradi osebne 

okoliščine. Takšna dejanja predstavljajo kršitev temeljih človekovih pravic in svoboščin in 

so, ne glede na to, ali so povzočene namerno ali nenamerno, protizakonita in krivična. 

Diskriminacija je vedno destruktivna in zavirajoča, vsebuje visok potencial nestabilnosti, 

tveganja ter razvoja konflikotv. Če pogledamo potek razvoja mobinga, vidimo, da se le ta 

začne ravno s konfliktom, in je opredeljena kot prva faza mobinga. Po mnenju Evropske 

fundacije za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer se psihično nasilje na delovnem 

mestu pojavlja v obliki nadlegovanja ali pa diskriminacije. Za nadlegovanje štejemo mobing 

in spolno nadlegovanje, medetem ko se diskriminacija izvaja na osnovi spola, rase, vere, 

spolne usmerjenosti, nacionalnosti, zdravstvenega stanja, ipd  (Parent-Thirion in drugi 2007, 

36). 

 

Ker se v nalogi osredotočamo na mobing v slovenskih podjetjih, je smiselno, da se drţim 

Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki  v tej zvezi pravi sledeče in ločuje naslednje vrste 

diskriminacij: 

 

 neposredna diskriminacija, 

 posredna diskriminacija, 

 spolno in drugo nadlegovanje, 

 povračilni ukrepi (viktimizacija), 

 pozitivna diskriminacija. 

 

ZDR v 6. členu določa prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov. V tretjem odstavku 

6. člena sta izrecno prepovedani tako posredna in neposredna diskriminacija,  zaradi katere 

koli osebne okoliščine, ki so določe v prvem odstavku. Po dolčbi ZDR neposredna 

diskriminacija obstaja, če je oseba zaradi osebne okoliščine v enakih ali podobnih situacijah 

obravnavana manj ugodno. Definicija neposredne diskriminacije, kot jo določa ZDR 
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smiselno izhaja iz drugega odstavka 4. člena Zakona o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja, ta pa dosledno upošteva Direktivo Sveta 2007/78 in Direktivo 2006/54 ES 

Evropskega parlamenta in Sveta. 

 

Posredna diskriminacija, kot jo navaja ZDR, obstaja, ko oseba z določeno osebnosto 

okoliščino je ali je bila zaradi navideznega nevtralnega predpisa, merila ali prakse v enakih 

ali podobnih situacijah  in pogojih v manj ugodnem poloţaju. Tukaj se mi zdi smiselno 

dodati, da pomeni neposredno ali posredno diskriminacijo tudi dajanje navodil v smislu, da 

naj se določeno osebo diskriminira zaradi osebne okoliščine. Ko je ţrtev ţe stigmatizirana, se 

dejansko začne uporabljati diskriminacija, ko kadrovska sluţba dobi navodila o premestitvi 

na drugi odelek, v osamitev, nezmoţnosti napredovanja za ţrtev.  Mar ni to četrta faza 

mobinga, ko v sam proces ţe poseţe kadrovska sluţba? 

 

Pri spolnem in drugem nadlegovanju, ki so ga sprejeli leta 2007 kot dopolnilo k 6. členu, se 

pravi 6a. člen. se bom zopet izognil spolnemu nadlegovanju in se osredotočil na drugo 

nadlegovanje, predvsem na psihično nadlegovanje. Nadlegovanje se opredeljuje kot vsako 

nezaţeleno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom prizadeti 

dostojanstvo osebe in ustvariti zastraševalno, sovraţno, poniţujoče, sramotilno ali ţaljivo 

okolje. Nadlegovanje lahko prihaja tako s strani delodajalca kot tudi nadrejnih delavcev ali 

pa tudi s strani sodelavcev. Zopet se pojavi dvom ali ni to mobing? Mar ni širjenje 

neresničnih govoric, z namenom prizadeti in očrniti ţrtev, ga ustahovati z odpovedjo, 

ustvariti umetno sovraštvo med sodelavci, ter se tako ogniti kot napadelec in ali ni 

poniţujoče, ko visoko izobraţen kader premestimo na manj vredna dela kljub njegovim 

sposobnostim, ga postavimo v pisarno daleč od ostalih, mu prepovemo socialne stike, je to 

mobing?  To je dejansko druga faza mobinga. 

 

O povračilnih ukrepih – viktimizaciji govorimo takrat, kadar je diskriminirana oseba 

izpostavljena neugodnim posledicam zaradi svojega ukrepanja v zvezi s kršitvijo prepovedi 

diskriminacije ali če to smatram kot mobing. Zopet nastane problem, ko ţrtev prijavi te 

dogodke bodisi nadrejenemu, sindikatu, osebnemu zdravniku, delovni inšpekciji. Zaradi 

prijave (vloţitve toţbe) sledijo vsemogoče sankcije, največkrat je cilj odpoved delovnega 

razmerja, še huje je, ko delodajalec odpovedi dejansko ne more   utemeljiti ali podati in zato 

z mobingom nadaljuje. Pri tem je pomembno, da se zaščitijo diskriminirane osebe in tudi 

osebe, ki so sodelovale pri dokazovanju obstoja diskriminacije. V kolikor to pričam ni 

zagotovljeno, so avtomatsko ţe naslednje ţrtve mobinga. Če nekako zaključim, je to ţe 

zadnja faza mobinga in sicer odpoved delovnega razmerja. 

 

In če se na koncu usmerim k pozitivni diskriminaciji, ki pravi takole: Pozitivna 

diskriminacija predstavlja odstop od načela enakosti in je opredeljena kot prednostno pravno 

obravnavanje določenih depriviligiranih skupin ljudi pri uresničevanju njihovih pravic z 
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namenom odpraviti ali vsaj zmanjšati nekatere nezaţelene dejanske neenakosti med ljudmi in 

druţbenimi skupinami  (Flander 2004, 99). Načelo enakosti pomeni pravico posameznika do 

zagotovitve enakosti, tako pri postavljanju, kot tudi pri uporabi prava (enakost v zakonu in 

enakost pred zakonom). ZDR v  petem odstavku 6. člena določa pogoje, pod katerimi 

različno obravnavanje na podlagi osebnih okoliščin iz prvega odstavka ne predstavlja 

diskriminacije. Poudariti je treba, da pozitivna diskriminacija ni stalen pojav, ampak se 

odpravi, ko so izpolnjeni določeni pogoji, ob poteku časa in v primeru izpolnitve 

zasledovalnega cilja. 

 

Tudi pri pozitivni diskriminaciji gre za diskriminacijo, kar se praviloma pozablja. Dandanes 

je verjetno treba več pozornosti posvečati prav pozitivni diskriminaciji, ne pa več toliko 

negativni, za katero je praviloma jasno, da se z njo ne gre strinjati. Pri pozitivni 

diskriminaciji pa je problem natančno v tem, da se je kot diskriminacije zaveda le malo ljudi. 

Najprej zato, ker proti njej nihče ne protestira. Za razliko od negativne diskriminacije prinaša 

namreč koristi in prednosti. Navadno se ne kaţe kot diskriminacija, ampak kot končno 

doseganje enakopravnosti. In seveda se tisti, ki so bili prej ţrtev negativne diskriminacije, 

torej najrazličnejših oblik prikrajšanj in šikaniraj, ne pritoţujejo, ko je takšnega obravnavanja 

konec. In seveda se tudi ne pritoţujejo, ko so namesto prikrajšanj in šikaniranj končno 

deleţni privilegijev in posebnih obravnav. To seveda je problem, ker pomeni, da tisti, ki so 

bili ţrtve negativne diskriminacije in so proti njej protestirali, nimajo nič proti, če so ţrtve 

privilegijev in posebnega nagrajevanja. Torej nimajo nič proti diskriminaciji takoj, ko se ta iz 

negativne prelevi v pozitivno diskriminacijo. V tem primeru jo podpirajo.  

 

Enakost pred zakonom – 14. člen: v Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove 

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

drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj, invalidnost ali 

katerokoli drugo osebno okoliščino ( Ur.l. RS, št. 69/04). 

 

Svoboda dela – 49. člen: 

 Zagotovljena je svoboda dela, 

 Vsakdo prosto izbira zaposlitev, 

 Vsakomur je pod enakimi pogoji dopustno vsako delovno mesto, 

 Prisilno delo je prepovedano. 

 

V literaturi je različic definicij diskriminacije ogromno, poskusil sem se osredotočiti 

predvsem na pribliţno enako definicijo Laymanna, o mobingu, ki pravi:  

 

»Mobing je konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med 

podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem poloţaju in 

izpostavljena sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom 
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in/ali posledico izrina iz sistema, pri tem pa napadena oseba to občuti kot diskriminirajoče.«  

(Leymann 1995, 18). 

 

Beseda diskriminacija je v osnovi nevtralna oznaka za razlikovanje ali ustvarjanje razlik med 

dvema ali več subjekti oz. objekti (Cerar 2005, 21). Ena boljših razlag povezave med 

mobingom in diskriminacijo pa je: Diskriminacijo predstavlja tudi nadlegovanje in sicer v 

primeru, da gre za nezaţeljeno ravnanje, ki temelji na kateri koli osebni okoliščini, ki 

ustvarja zastrašujoče, sovraţno, poniţujoče, sramotilno ali ţaljivo okolje za nadlegovano 

osebo in ţali dostojnastvo (Strojan 2005, 102). 

6.2 Korupcija 

Korupcija ni slabost ljudi, ampak institucij (Josip Kregar 2005). Korupcija je v naši drţavi 

zelo razširjen pojav in ne moremo zanikati, da je tudi v prejšnjem sistemu ni bilo. Mogoče 

lahko ugotavljamo, da je bilo takrat dosti manj, kajti danes je korupcija kot nekakšen rak 

sodobne druţbe in se le ta širi z vrha navzdol. Korupcija je tipična dejavnost, ki sloni na 

principu daj-dam, deluje pa skozi mreţo odnosov, proti katerim se je potrebno boriti z mreţo 

sodišč, policije in nevladnih organizacij. Beseda korupcija izhaja iz latinskega izraza 

»corruption«, ki  pomeni pokvarjenost, sprijenost, nepoštenost. Korupcija pa ne pomeni le 

podkupljivost, temveč tudi pokvarjenorst, naravno izprinjenost in nepoštenost (Černetič 

2007, 148). 

 

Korupcija ovira tako ekonomski kot druţbeni razvoj, kar je najbolj problematično ravno v 

deţelah v razvoju, pri nas v dobi tranzicije, kjer je korupcije ţal največ. Tako se pogosto 

dogaja, da so mobirani najrevnejši,  šibkejša stran, ki plačuje za korupcijo svojih nadrejenih, 

uradnikov in korporacij.  Z njenim preprečevanjem  se ne ukvarja nihče, obnašajo se kot, da 

le te  ni.  O korupciji govorimo tudi v primeru nepotizma, ki ga slovar tujk definira kot 

podeljevanje visokih sluţb, dobro plačanih mest ipd. sorodnikom (Verbinc 1994, 480). Miro 

Cerar s pravne fakultete (Mladina 2.9.2002, 42) ugotavlja, da nepotizem sicer ni pravni 

termin, saj gre za različne zlorabe poloţajev oziroma kršitev prava ali neetično delovanje, 

kjer sorodnikom omogočiš sluţbo ali napredovanje. Kot korupcijo pa lahko obsodimo še 

klientilizem (prijateljske zveze), izsiljevnaje, poneverbe, zlorabo avtoritete in moralno 

pokvarjenost v medsebojnih menjavah. 

 

Vzrokov in razlogov, ki vodijo v korupcijo in jo pospešujejo, je veliko. V treh skupinah 

nekako povzamemo: 

 

 ekonomski razlogi: Revščina, kjer gre v večini primerov za pohlep in zlorabo 

oblasti, medtem ko so revni resnične ţrtve korupcije; preveč zakonov in 

neizvedljivost le-teh, neustrezen nadzor institucij, preveč diskretacijskih pravic pri 
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odločanju in velik obseg drţavnega gospodarstva. Hkrati so tudi druţbene 

spremembe tranzicije prinesle prevrednotenje vrednot in pohlep po ekonomski 

moči in uspešnosti. Takšno stanje je zabrisalo meje med ekonomijo in drţavo, 

stremenje za ekonomskim uspehom pa je prineslo tudi korupcijo  (Dobovšek 

2004, 6), 

 kulturni razlogi: Tukaj se sprašujem ali v druţbi obstaja toleranca do sprejemanja 

podkupnine? Kako druţba sprejema korupcijo? Če druţba tolerira korupcijo, 

obstaja velika verjetnost, da bo takšna druţba koruptivna. V kolikor drţava lahko 

posega v  druţbeno in ekonomsko sfero s številnim predpisi in zakoni, je drţava 

tista, ki odpira strukturne okoliščine za zlorabljanje diskretacijskih pravic in 

dolţnosti javnih usluţbencev. Kulturne orientacije in etični standardi javih 

usluţbencev pa so podlaga za odločanje o tem ali se bo posamezni javni 

usluţbenec drţal profesionalnih standardov ali pa bo s pomočjo svojega poloţaja 

skušal priti do neupravičenih koristi zase ali svoje bljiţnje (Černetič 2007, 151-

152), 

 sociološki razlogi: Tukaj se sprašujem, kdo ali kakšni so ljudje na vodilnih 

poloţajih v drţavi, policiji, podjetjih, zavodih in organizacijah? Če so 

posamezniki na vodilnih poloţajih koruptivni, je pričakovati, da bodo tudi ostali 

člani koruptivni. Visoki standardi in kriteriji opravljanja poklica, spoštovanja 

zakonov in pravil, so kot kulturni in sociološki standard sprejeti v določeni druţbi. 

Razvitost sredstev in institucij, ki pomagajo vzdrţevati visoke profesioalne 

standarde, etični kodeks, aktivno javno mnenje, prisotna jasna politična volja proti 

korupciji in še bi lahko našteval (Černetič 2007, 152). 

 

Po navedbah Transparency International, se korupcija razvija tam, kjer se skušnjava pojavlja 

skupaj s pretirano tolerantostnjo. In če se vrnem na mobing in ponovim, da se bo mobing 

razvil in se dogaja v okolju, kjer se ga tolerira, je primerjava očitna. 

6.3 Nepotizem 

Tudi glede preventive in preprečevanja korupcije, nepotizma, klientilizma, diskriminacije in 

mobinga, je način enak. Torej, če ţelimo vzpostaviti učinkovit protikorupcijski sistem, 

moramo izoblikovati preventivni sistem na več ravneh. Ta naj bi povezoval profesionalne 

etične kodekse znotraj posameznih organizacijskih enot z medorganizacijskimi standardi, ki 

jih morajo uveljavljati predvsem zbornice, sindikati in druge stanovske organizacije. Oboje 

moramo potem povezati še z ustrezno zakonodajo na drţavni ravni. Jasno pa je, da takšen 

sistem, ki se gradi na treh ravneh hkrati, ne more bit učinkovit, če ni vzpostavljeno 

kooperativno omreţje med drţavo in civilno druţbo. 

 



 

65 

 

Nepotizem je torej le oblika korupcije. Govorimo pa o pomenu termina v najširšem smislu, 

ki po Bellowovi definiciji pomeni »stvari, ki jih počnemo s sorodstvom« (Conway 2004, 

161). Izhaja iz latinske besede nepos, kar pomeni nečak (Abdalla in drugi 1998, 55). 

Pravzaprav je to praksa poslovnih organizacij, odkar obstajajo. Večinoma sicer še vedno 

nezaţelen, nepravičen in neracionalen (Padgett in Morris 2005, 34), čeprav okolica sprva 

celo podpira takšno delovanje, nasprotovanje se pojavi šele, ko se nepotizem dogaja na 

visokih javnih poloţajih in tam, kjer je veliko denarja in moči, učinkovitega nadzora pa ni. 

Največ raziskav o nepotizmu je bilo opravljenih v Ameriki (Padgett in Morris 2005; Conway 

2004). 

 

Pri nepotizmu gre torej za diskriminacijo tistih, ki niso v našem oţjem sorodstvu in seveda 

favoriziranje bliţnjih sorodnikov (Mateo 2002). Vsak človek, ki doseţe pomemben poloţaj, 

bo obdan s sorodniki in prijatelji, ki mu bodo brezmejno zaupali, kajti tradicija jim 

zagotavlja, da če sluţbe za njih še ne obstajajo, bodo nedvomno ustvarjene (Tanda v 

GyimahBoadi  2008,198). »Stari nepotizem«, kot ga je poimenoval Bellow, je bil nepravičen, 

ker je nekvalificiranim sorodnikom, prijateljem dal prednost pred sposobnejšimi kadri 

(Conway 2004, 131). Pomen nepotizma, kot ga dojemamo danes, vsebuje koruptivnost, 

ekonomsko neučinkovitost in diskriminatornost, tako rasno, etično, spolno (Below 2003, 14). 

Govorimo lahko o prepletanju starega in novega nepotizma. 

 

»Novi nepotizem« še vedno temelji na sorodstvenih vezeh, vendar poleg njih vključuje tudi 

sposobnosti. Je torej meritokratski - nepot mora slej kot prej pokazati svoje sposobnosti in te 

so ocenjevane še stroţje kot pri njegovih tekmecih. Je oportunističen - prostovoljno ga 

izvajajo otroci in ne njihovi starši. Ne sluţi zgolj zasebnim interesom, pač pa si prizadeva 

uresničevati visoke ideale (Conway 2004, 131-132). Gre za postmoderni nepotizem, ki ga 

pogosto sploh ne opazimo, kjub temu pa odpira vrata tistim, katerih imena so znana, za kar 

so s svojimi dejanji poskrbeli starši, in zapira vrata vsem ostalim (Bellow 2003, 10). V 

ameriški raziskavi (Padgett in Morris 2005, 41) so s simuliranimi situacijami ugotovili, da je 

nepotizem za večino še vedno nepravičen. Problem predstavlja na primer nadrejeni, ki je 

sluţbo dobil prek nepotizma, zaposleni pa ga zato ne cenijo, ga ne podpirajo in dvomijo v 

njegove sposobnosti, ki jih sicer morda ima. Breme je zato najteţje ravno za nepota, ker je 

pod psihološkim pritiskom drugih. Konflikt je toliko večji, če nepot dejansko ni usposobljen 

za dodeljeno mu delovno mesto. 

 

Negativni vplivi se kaţejo tudi pri drugih zaposlenih, predvsem pri sposobnih in učinkovitih  

kadrih, ki so zaradi nepotizma vodstva prikrajšani za napredovanje ali nagrajevanje. Ti 

sposobni kadri zaradi tega pogosto zapustijo podjetje, ki s tem izgublja moţnosti za uspeh. 

Zato druţbe, ki gojijo nepotizem, ţe v izhodišču zavračajo ambiciozne in usposobljene 

kandidate, s tem pa je njihov potencial za uspešnost seveda manjši (Abdalla in drugi 1998, 

557). Medsebojni odnosi v takih podjetjih so stalno na preizkušnji, vprašljivi sta morala in 
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učinkovitost druţbe (Werbel in Hames 1996, 366). V nezavidljivem poloţaju so tudi 

nadzorniki nepotov, kadar ti ne opravljajo zadovoljivo svojega dela in bi jih običajno 

kaznovali ali celo odpustili (Ford in McLaughin 1985, 59). Vse to drţi za večja podjetja in 

korporacije, z razpršenim lastništvom. V njih ima nepotizem nedvomno močan in negativen 

vpliv. To še najbolj velja za javni sektor in drţavno upravo. Po drugi strani pa je nepotizem 

brez negativnih vplivov, celo pričakovan in sprejemljiv v manjših druţinskih podjetjih. 

6.4 Sklep 

In sedaj se boste vprašali, kako je vse to povezano z mobingom in diskriminacijo. Je, saj se je 

z  vlogo nepota ţe sam postavil v diskriminatoren poloţaj in dela veliko več, v ţelji in 

dolţnosti dokazovanja pred ostalimi zaposlenimi. Dvomim, da ostali ne bi nad njim izvajali 

psihičnega pritiska, se pravi mobinga. Ali pa obratno, z ţeljo po dokazovanju in moči le-to 

lahko počne tudi nad drugimi. Zato je treba na mobing gledati z več zornih kotov in se 

predvsem vprašati kaj je moţen vzok za njegov nastanek, šele nato sledijo dejanja, na kar 

mnogi avtorji pozabljajo. Prav tako bi na to morala gledati tudi sodišča v procesu in ne le, kaj 

se je ţrtvi zgodilo, dogajalo. Treba je najti pravi vzrok, kakor recimo, kaj vodi posiljevalca v 

to dejanje. 

 

Na podlagi splošnega mnenja in nekaterih raziskav lahko rečemo, da je razširjenost korupcije 

v Sloveniji teţko oceniti, obstajajo pa številni indici, da neformalne zveze in znanstva v 

slovenski druţbi igrajo odločilno vlogo (Novak in Merčun 2002, 89). To povzroča 

nekontrolirano širjenje klientilizma in nepotizma ter vpliva na procese v gospodarskih in 

medijskih druţbah, kakor tudi v drugih sferah javnega ţivljenja, kot je npr. sodstvo. V 

raziskavi o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na 

slovenskem, ki jo je za Urad vlade RS za preprečevanje korupcije izvedla Ninamedia, je bilo 

vključeno tudi vprašanje o nepotizmu. Managerji so na prvo mesto v zvezi s korupcijo v 

Sloveniji postavili patronaţo in nepotizem, 51% jih je navedlo, da to vpliva na njihovo 

poslovanje  (Ninamedia 2002). Ni pa podatka o tem, koliko teh managerjev nepotizem tudi 

izvaja, čeprav se zavedajo njegovih negativnih posledic. 

 

Tudi v Sloveniji se namreč pojavlja najnevarnejša oblika korupcije, ki jo imenujemo »State 

Capture« (Ţerdin in Štamcar 2003, 35). Značilna je predvsem za tranzicijske drţave in 

gospodarstva. Pojavi se takrat, ko relativno majhna skupina ljudi učinkovito nadzoruje in 

oblikuje drţavno politiko glede na lastne interese. To izvajajo prek posameznikov na 

odločilnih poloţajih v javni upravi in gospodarstvu, njihov namen pa je ustvariti in/ali 

obdrţati zakonski in dejanski monopol. Drţavo tako glede na lastne interese upravlja elita 

(Arvis in Berenbeim 2003, 13). Pri nas še niso vzpostavljeni mehanizmi za odkrivanje in 

preprečevanje take korupcije. Predstava namreč, ki jo ima slovenska javnost o nepotizmu in 
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korupciji, je nerelevantna zaradi različnih lastnih interesov in nepoznavanja problematike. 

Kljub temu je treba na nepotizem in korupcijo stalno opozarjati in ju obsoditi. 

 

Organi za boj proti korupciji se le redko ukvarjajo z nepotizmom, kadar pa se, ga 

obravnavajo le kot manjši prekršek. In tudi zato so dandanes pri iskanju zaposlitve 

bistvenega pomena ravno sorodstveno vezi. Pa vendar gre za obliko diskriminacije, saj so 

zaradi tega mnogi v neenakopravnem poloţaju. »Rodovno solidarnost v tej ali oni obliki 

najdemo v večini sorodstvenih sistemov« (Radcliffe-Brown 1994, 100). Zaposlovanje 

svojega sorodnika, čeprav s tem drugega oškodujemo, je prej kot moralno oporečno sprejeto 

z moralnim odobravnjem. Utrjeni vzorci delovanja se ne spreminjajo tako hitro, kot se lahko 

spremeni institucionalni okvir ali pravni red, ki določa pravila igre. Več kot štiridestletne 

izkušnje vedenja v sferi formalnega dela, se pač ne morejo spremeniti v letu ali dveh (Trbanc 

1991, 36). 

 

Če strnim misli, kaj vse to mobig je ali kaj vse ga ustvarja, se pravi, kako vsi ti pojavi 

ustvarjajo sinergijo ali sinergijske učinke na pojav mobinga, še huje za ţrtve, so posledice 

katrastofalne. Teţko je reči, kdo je glavni krivec za mobing. V pravu poznamo objektivno in 

subjektivno odgovornost in če tako začnem od navadnega napadalca v podjetju, se 

odgovornost prenese vse do drţave.  In ker se mobig začne z konflikotm in nesposobnostjo 

reševanja le tega, se zopet izpostavi nesodelovanje vseh vpletenih za rešanje tega pojava. Še 

več, pojavi se koflikt interesov. Dejansko  z mobingom ustvarjamo invalide in to v najhujši 

obliki. Če sem v začetku poudaril, da gre pri mobingu za posilstvo duše, bi morala biti kazen 

za izvajalce še stroţja. Če pogledamo samo drţavo, kako z vesejem pobira davke vendar zelo 

teţko daje socialne transferje pomoči. Podjetja, ki le teh davkov ne bi plačevala, pa se 

dejansko ne zavedajo, da se vsa ta dejanja na koncu prevalijo v ekonomsko obliko, se pravi 

denar.  

 

Le kje ima človek vest in minimalne vrednote, da se spušča v tako nizkotna dejanja? Mar ti 

ljudje lahko spijo? Mirno vedite, da ţrtve teh dejanj ne morejo, so prevč ranjeni, v depresiji, 

stresu, brez samospoštovanja. Mar se res ne zavedajo, da na dolgi rok škodujejo najbolj sebi? 

Mar z nepotizmom, klientilizmom, ne dojemajo, da so tisti, ki so prišli na poloţaje, funcije, 

delovna mesta, le lutke, ki bodo igrale igro, ki so jo nastavili napadalci. Res je, da je ta kader 

preverjen, ampak ni inovacij, ni pozitivnih konfliktov, ki ponujajo ustvarjalnost, se pravi 

dodane vrednosti podjetja, prej bi dejal izugba dobrega imena »goodwill«. 
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 Namen raziskave  

Namen magistrskega dela je bil v teoretičnem delu definirati mobing, ter način izvajanja in 

prikaz interakcije dejavnikov, ki so povezani z nasiljem na delovnem mestu. V predhodnem 

delu je bil predstavljen teoretičen okvir, kot podlaga za izvedbo raziskave ter kasnejšo 

interpretacijo rezultatov in pripravo zaključkov. V empirični delu bom pojasnil, kako različni 

akterji, ki so udeleţeni v sklopu tega pojava, vidijo ta problem. Magistrsko delo naj bi sluţilo 

kot osnova za nadaljne poglobljeno proučevanje mobinga na slovenskih tleh. Podani bodo 

tudi predlogi za  preprečevanje mobinga. Raziskovalni problem, ki ga v magistrskem delu 

izpostavljam, je tako teoretično kot tudi praktično zelo aktualen. Gre za vprašanje psihičnega 

in čustvenega nasilja/nadlegovanja na delovnem mestu, ki vpliva in ima posledice na ravni 

posameznika, organizacije ter na ravni celotne druţbe oziroma drţave kot gospodarsko 

socialnega subjekta. Namen te naloge je prikazati mobing v organizaciji, kot enega najbolj 

perečih problemov današnjega časa, opisati, kako ga prepoznati in prikazati moţnosti, načine 

in ukrepe za njegovo preprečevanje ter odpravljanje njegovih posledic v organizacijah in na 

podlagi tega izdelati celoten pregled področja za potrebe organizacij. Posameznike bo naloga 

skušala seznaniti s tem, da je preprečevanje mobinga, ter odpravljanje njegovih posledic 

koristno tako za delavca in delodajalca kot za organizacijo in drţavo. 

7.2 Cilji raziskave 

Cilj magistrskega dela je predstaviti in opredeliti pojem psihičnega in čustvenega 

nadlegovanja na delovnem mestu ter predstaviti njegove vzroke in posledice. Na tem mestu 

je pomembno poudariti tudi pomen analize odnosa strokovne javnosti in ostalih institucij do 

pojava, saj je njegova opredelitev  in primerno informiranje ter osveščanje ključno za 

učinkovito in uspešno reševanje problema. Omogoča nam vpogled v delovno okolje 

organizacije, torej v odnose med zaposlenimi, zaupanje do nadrejenih ipd., kar je lahko 

ključno za razvoj pojava mobinga. S pomočjo tega dela in praktične analize bomo skušali 

opredeliti nacionalne in organizacijske cilje na področju mobinga ter oblikovati instrumente 

preprečevanja in soočanja z nadlegovanjem v delovnem okolju. 

 

Še pomembneje od tega pa je, da tako teoretični kot empirični rezultati skušajo prispevati k 

obogatitvi razumevanja psihičnega nasilja na delovnem mestu ter njegovih druţbeno-

socialnih posledic. Še bolj pa razumevanje oz. soočanja s problemom.  
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Cilj je predvsem ugotoviti: 

 

 ali je mobing prisoten v organizaciji, 

 ali poznajo mobing, 

 kako posamezni akterji gledajo na ta pojav, 

 na podlagi raziskave  podati sklepne ugotovite, 

 ali se temu pojavu posveča ustrezna pozornost, 

 ali je premalo izobraţevanja, ozaveščenosti, predvsem pri akterjih, ki naj bi pojav 

preprečevali, 

 podati predloge in morebitne rešitve. 

7.3 Predpostavke in omejitve raziskave  

Pred izvedbo raziskave oziroma anketiranja je obstajala velika moţnost nepripravljenosti 

organizacije pri sodelovanju (predvsem vodstva), kar se je seveda uresničilo. Kljub popolni 

varnosti podatkov in anonimnosti, organizacija pri anketiranju ni ţelela sodelovati. 

Opravičevali so se z izgovorom, da to ni v njihovem interesu. Je pa ta izkušnja kljub vsemu 

pomemben kazatelj dejstva, da se podjetje in ostale institucije še ne zavedajo pomena 

kratkoročnih in dolgoročnih posledic psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu. 

Prošnja je bila naslovljena tudi na sindikat, le- ta je privolil in izvedel anketo med svojimi 

člani. Posameznim vodilnim v sindikatu  se  iskreno zahvaljujem in predvsem cenim njihovo 

pripravljenost na nove izzive in soočanja na področju psihične zlorabe na delovnem mestu. 

 

Omejitve: Ena od  hipotez tega magistrskega  dela je, da mobing v podjetju obstaja. Da to 

hipotezo popolnoma preverimo, je seveda potrebna reprezentativna raziskava. Raziskava, ki 

bo predstavljena na naslednjih straneh, to vsekakor ni. Za takšno izvedbo raziskave so 

namreč potrebna zadostna finančna sredstva, strokovne reference izvajalca, raziskave, 

predvsem pa pripravljenost vseh akterjev za sodelovanje. Nobeden od teh dejavnikov pri 

izvedbi te raziskave ni bil popolnoma izpolnjen. Kljub vsemu pa je potrebno poudariti, da 

rezultati anketiranja kaţejo, da je prišel čas, ko bi bilo na tem področju potrebno delovati 

aktivno. 

7.4 Predvidene metode 

V teoretičnem delu sem uporabil deskriptivni pristop raziskovanja in sicer metodo 

deskripcije, komparativno metodo in pa metodo kompilacije. Vire sem črpal predvsem iz 

novejših znanstvenih člankov s področja mobinga in  človeških virov. Uporabil sem tudi 

verodostojne internetne vire ter ostalo domačo in literaturo s tega področja. Avtorji (Ryner, 

Sheehan in Baker 1999, 13-14) menijo, da se lahko pri preučevanju mobinga uporablja široka 

paleta metodoloških pristopov, kot so: osebni intervju, anketiranje, fokusne skupine, kritična 
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verjetnostna tehnika in druge. Sam sem se odločil za metodo anketiranja in intervjujev. 

Uporabil sem: 

 

 strukturirani vprašalnik, ki se je izvajal v podjetju med zaposlenimi, je sestavljen 

iz seznama napisanih trditev, vsebuje  zaprti tip vprašanj,  

 strukturiran vprašalnik, ki je bil poslan odvetnikom delovnega prava, 

 strukturiran vprašalnik, ki je bil poslan zdravnikom splošne medicine in 

psihiatrom. 

 

Vsi intervjuji so odprtega tipa. Opravljeni so bili z/s: 

  

 predsednikom uprave, 

 članico uprave, 

 reprezantivnim sindikatom v podjetju, 

 delovnim inšpektoratom, 

 predstojnico oddelka na psihiatriji in 

 sodnico na delovnem sodišču. 

 

Obdelava podatkov: ker je raziskava  kvalitativna,  je ni moč obdelati z statističnimi 

metodami, temveč le z interpretacijami. Tako je temeljna metoda pri magisterskem  delu 

sistematična analiza problema, ki temelji na analizi vsebin pomembnih sekundarnih virov, 

kot so domača in tuja strokovna literatura, domači in tuji pravni viri ter domači časopisni 

članki. Pri analizi je uporabljeno tudi medmreţje, saj je edino omogočalo dostop do 

nekaterega strokovnega gradiva, katerega lahko najdemo zgolj na spletnih straneh 

mednarodnih organizacij. Umestitev mobinga v slovenski prostor pa je omogočila tudi 

metoda anketiranja, ki je bila realizirana v  organizaciji. Kljub temu, da ne gre za 

reprezentativno raziskavo, pa nam le-ta omogoča vpogled v delovno okolje in delovne 

odnose v  organizaciji, ki so pogostokrat ključni pri nastanku in razvoju mobinga. Vsi našteti 

postopki so na koncu omogočili interpretacijo. 

7.5 Utemeljitev raziskave 

Vsi dosedanji izsledki raziskav, tako pri nas, kot v svetu, kaţejo na obstoj problema mobinga 

in da je le ta  v porastu. Ko sem pred 10 leti pričel z zbiranjem podatkov, pri nas še ni bilo 

urejeno preprečevanje posledic mobinga na drţavni ravni. Sedaj, ko je ustrezna zakonodaja 

sprejeta, se vzpostaljajo razne oblike pomoči,  organizirajo se pomoči ţrtvam, kampanije 

proti mobingu in se dela veliko na ozaveščanju javnosti. Se pa pojavlja fenomen evalvacije 

le- tega. Prav zato je potrebno, da se o fenomenu mobinga tudi v Sloveniji odkrito 

spregovori, da se izvede čim več raziskav in da se uvedejo sistemi, ki bi preprečevali 

nadaljnje pojavljanje mobinga kot psihičnega nasilja na delovnem mestu. Vse navedeno kaţe 
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na to, da je raziskava potrebna, saj se je potrebno soočiti s tem pojavom, ki je pri nas še 

vedno tabu tema. Tujina je o tem ţe spregovorila ter razvila  mehanizme za preprečevanje 

mobinga. Slovenija bo vsekakor morala temu slediti. Predvsem glede evalvacije vseh 

programov, zakonodaje, prepečeveanja, pomoči ţrtvam in škodi, ki je posledično nastala tako 

na ţrtvah, kot pri delodajalcu in drţavi. Zato utemeljujem raziskavo kot nujno, ker je 

potrebno tudi v Sloveniji zagotoviti sisteme za obvladovanje mobinga, predvsem pa 

evalvacijo, da  ne bi vsi ti elementi ostali le mrtva črka na  papirju. 

7.6 Ankete 

7.6.1. Aketa med zaposlenimi v organizaciji 

Prošnjo za izvedbe ankete v organizaciji sem naslovil na članico uprave za kadrovske in 

pravne zadeve. Od nje nisem prejel odgovora. Odgovor sem prejel  od njihovega pravnega 

zastopnika odvetniška pisarne, ta je bil negativen z obrazloţitvijo, češ, da je pred kratkim 

potekala anketa o zadovoljstvu zaposlenih in da ne bi bilo primerno sedaj izvesti še to. Z 

odgovorom nisem bil zadovoljen, zato sem se obrnil na predstavnike reprezantivnega 

sindikata v podjetju Konfederacija sindikatov 90.  Ti so bili takoj pripravljeni sodelovati. 

Izmed 100 anketirancev, ki so bili izbrani naključno po celi Sloveniji, sem prejel 48 

izpolnjenih anket, od tega 43 veljavnih. Anketni vprašalnik je sestavljen iz štirih delov in 

sicer:  Prvi sklop vprašanj se nanaša na geografske in osebne podatke. Drugi sklop se nanaša 

na prepoznavanje mobinga v podjetju. Tretji sklop sestavljajo različni dogodki nasilja, ki jih 

lahko opazimo na delovnem mestu. Četrti sklop vprašanj  sestavljajo opisi simptomov, ki jih 

lahko sistematično in dlje časa trajajoče nasilje pusti na človeku. 

7.7 Interpretacija 

7.7.1 Sklop vprašalnika – geografski in osebni podatki 

Ker gre za podjetje s trgovinsko dejavnostjo, so anketiranci večinoma ţenskega spola. Izmed 

43 anketiranih je 34 ţensk in 9 moških, kar predstavlja 79% ţensk in 21% moških 

anketirancev. Starost anketiranih je v povprečju med 31-45 let, kar predstavlja 22 

anketirancev ali 52%. 21 je takih, ki so stari več kot 45 let in predstavlja 48% anketiranih. 

Izobrazba je v večini srednja, saj je tako navedlo kar 39 anketirancev. Delovno dobo med 6-

20 let ima 8 anketirancev, nad 21 let delovnih izkušenj  pa ima 35 anketirancev.  

7.7.2 Sklop vprašalnika 

Ta sklop sem poimenoval kot »prepoznavanje mobinga«. Sam sklop zajema 10 vprašanj. 28 

anketiranih od 43 pravijo, da so konflikti krivi za nesoglasja, prepire in socialne nemire in da 

njihovi nadrejeni ne posegajo v kofliktne situacije in jih tudi ne obravnavajo, rešujejo. Zelo 
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veliko je izraţenih negatvinih odgovorov pri vprašanju »Komunikacija znotraj skupine, 

kakor tudi komunikacija z nadrejenimi, je pomanjkljiva«. Kar 35 od njih se je opredelilo, da 

je le- ta slaba, oziroma da je ni. 22 anketirancev poda odgovor,  da vodje ne vedo in ne 

rešujejo problemov, kofliktov sproti in skupaj z njimi. Pri vprašanju stila vodenja se 

anketiranci jasno izrazijo, da je v podjetju prisoten, prevladuje avtoritativni stil vodneja. Na 

vprašanje glede prisotnosti reorganizacije, da je le ta nepregledna, spremembe nezadostno 

obrazloţene in da jih je strah pred izgubo delovnega mesta. 

7.7.3 Interpretacija 

V drugem sklopu vprašalnika, ki se nanaša na poznavanje mobinga v podjetju, sem se 

posvetil vsakemu vprašanju posebej in jih sproti skušal s pomočjo literature pojasniti in 

razloţiti. Med prispelimi odgovori se opazi, da anketiranci mobinga ne poznajo. Po vsej 

verjetnosti, da se bo mobing razvil ali je v podjetju ţe prisoten. Tukaj je jasno izraţeno, da se 

je ţe vzpostavil odnos ţrtev-storilec. Teţava je v tem, da zaposleni še ne občutijo vedenja 

napadalca kot namerno, kar se je iz prispelih odgovorov jasno pokazalo. Prevladuje mnenje, 

da so konflikti krivi za nesoglasja, prepire, nasilje, socialne nemire. V resnici pa je vzrok 

nesposobnost reševanja konfliktov na konstruktiven način. Opaziti je, da nadrejeni teţko 

sprejemajo odločitve, ter ne posegajo v konflikte situacije, jih ne obravnavajo in ne rešujejo 

sproti, kar pa je prvi pogoj za prepoznavanje in reševanja mobinga.  Anketiranci se 

opredelijo, da je vsak poskus pogovora o problemu v naprej izgubljen in še bolje rečeno, da s 

pogovorom še poslabšajo situacijo. Vsi znaki kaţejo na to, da spori managamenta ne 

zanimajo, s čimer obstaja velika verjetnost, da ţrtev popolnoma uničijo. 

  

Nastane primerno okolje za pojav psihičnega nasilja, ki je rezultat organizacijskih 

dejavnikov. Primeri teh so nekooperativnost, slabi medosebni odnosi, šibka in neodkrita 

komunikacija, nezaupanje, nepoznavanje pravic in dolţnosti, nejasne zahteve in 

pričakovanja, prikrivanje in zanikanje konfliktov, ... 

 

Prikriti mobing je tudi eden izmed perečih problemov. Vodstvo namreč pogosto ne ve, kaj se 

dogaja. Številni udeleţenci so se strinjali, da storilcev ne smemo ţe vnaprej obsojati, saj je 

njihovo ravnanje kulturno pogojeno in je posledica konkretnih pritiskov. Izpostavljena tema 

je bila tudi razločevanje med discipliniranjem in svetovanjem zaposlenim. Nekateri so 

menili, da meja med tema pojmoma ni jasna. Svetovanje lahko nekateri razumejo tudi kot 

mobing. Je pa res, da mnogi managerji in vodje niso primerno usposobljeni za to podorčje. 

 

Kakor v vseh raziskavah do sedaj, se je tudi tukaj izpostavilo avtoritativno vodenje. Poudaril 

bi, da je nasilje ţe vključeno v sam sistem vodenja, ker je avtoritativen način vodenja v tem 

podjeteju  zelo cenjen. Tako lahko razumemo tudi dejstvo, da je med napadalci več 

nadrejenih oziroma, da so ţrtve mobinga pogosteje podrejeni. Raziskava kaţe na to, da se 
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psihično nasilje dogaja v organizacijski kulturi, ki dopušča ali celo nagrajujejo takšno 

vedenje, ter spodbuja avtoritaren način vodenja. 

 

Kaţe, da veliko vodij sploh nima primernega znanja in izkušenj za vodenje. Zato niso 

sposobni definirati jasnih pravil dela in obnašanja ter jasno in razumljivo določiti vlog. Ob 

tem so praviloma še pretirano avtoritativni, ne upoštevajo mnenj podrejenih, ne reagirajo ob 

konfliktih v kolektivu, popuščajo pri disciplini, ... 

 

 Nadrejeni so nagnjeni k avtoritarnosti, h kršenju pravic zaposlenih, k nadzorovanju in  

manipulaciji. Ker se je v podjetju izvajala večkrat tiha reorganizacija in menjava 

organizacijske strukture, je med zaposlemini prisoten strah pred izgubo delovnega mesta. 

Napadalci so delovali tudi v duhu klientelizma, se pravi, da so se nekoga znebili z namenom, 

da naredijo prostor za svoje prijatelje ali znance. Podrejeni so bili tiho in se niso 

zoperstavljali nadrejenim. Nadrejeni v dani situaciji zmotno mislijo, da so jim zaposleni 

lojalni, vendar ti pred njimi s takim dejanjem le kaţejo strah pred izgubo zaposlitve. 

7.7.4 Sklop »dejanja mobinga« 

Predvsem sem se osredotočil na poznavanje mobinga med anketiranci in dejanja, ki jih 

napadalci uporabijo za izvajanje mobinga. 

 

Močno izstopajo odgovori na vprašanja: 

 

 Name kričijo in me zmerjajo, deleţen sem kletvic in obcestnih izrazov, 

 Nadlegujejo me po telefonu, pošiljajo ţaljivo pošto, kratka telefonska sporočila in 

elektronsko pošto, 

 Ogovarjajo me za mojim hrbtom, me opravljajo in obrekujejo, širijo laţne 

govorice o meni, 

 Intenzivno iščejo moje napake in me nanje nenehno opozarjajo, 

 Pogosto pričakujejo od mene, da ostajam na delovnem mestu po preteku rednega 

delavnega časa, 

 Zahtevajo, da opravim nerealne in neizvedljive naloge (npr. da opravim nalogo v 

neizvedljivem časovnem roku), 

 Dodeljujejo mi vedno nove delovne naloge, naloţijo mi veliko več dela, kot ga 

lahko opravim in več kot ostalim sodelavcem, 

 Zadrţujejo pomembne informacije, ki vplivajo na moje delovno uspešnost. 

 Izpostavljen sem verbalnim groţnjam, 

 Pretirano nadzorujejo moje delo in opravljanje delovnih nalog, 

 Namigujejo mi, da bi bilo bolje, če prosim za premestitev ali dam odpoved. 
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Anketirani z odgovori izraţajo različna dejanja in avtomatsko s svojimi odgovori ne vedo, da 

so to dejanja mobinga. To pojmujejo le kot večji pritisk na njihovo delo in psihične pritiske. 

7.7.5 Interpretacija 

Po odgovorih na vprašanja iz tega sklopa vprašalnika (o dejanjih mobinga), lahko sklepamo, 

da tega v podjetju ni, vendar pa zadnji sklop vprašalnika (simptomi mobinga) ponovno 

kaţejo, da temu ni tako. Napadalci so tukaj precej inovativni in uporabljajo širok spekter 

napadov-dejanj kar  vpliva na ne-opredelitev osebe med ţrtve. Največ kritik je zopet letelo na 

moţnost komuniciranja, ogovarjanje, pogosto podaljševanje delavnika, prekratko postavljene 

roke, nalaganje vedno novega dela,  obenem pa iskanje napak in grešnikov.  

 

Med dejanji psihičnega nasilja prevladujejo: organizacijski ukrepi, ki vplivajo na 

posameznikove delovne naloge in pristojnosti, poniţevanje, socialna izolacija, napadi na 

zasebnost, verbalno nasilje in razširjanje govoric, ter nenehno spreminjanje nalog s ciljem 

kaznovanja posameznika. Največkrat so anketiranci navedli seganje v besedo in napačno 

ocenjevanje prizadevanja pri delu. Največ šikaniranja ljudje doţivljajo od sodelavcev na isti 

hierarhični ravni, najpogosteje kot kričanje, širjenje laţi in neprijetnih govoric ter ignoriranje. 

Opozorim lahko na organizacijsko disfunkcionalnost, ki kasneje lahko vodi do psiholoških 

poškodb. Napadi na njihovo zasebnost in poklicno delovanje so stalni, nepredvidljivi, 

iracionalni in pristranski. Ta sklop ima največji poudarek na psihičnem nasilju in pa 

predvsem prefinjenosti njegovega izvajanja, kar se kaţe v nepoznavanju anketirancev, kar pa 

je bistvo pojava. Odgovornosti za mobing dejansko prelagajo na ţrtev. Premalo se zavedajo, 

da vsakdo lahko postane ţrtev mobinga, ker ga ne sproţijo ţrtve s svojim vedenjem ali z 

osebnostjo, kot se pogosto zmotno misli, temveč gre vedno za kontekst odnosov oziroma 

klimo v organizaciji ali pa specifično situacijo (reorganizacija, odpuščanje delavcev, menjava 

vodstva, nove zahteve nadrejenih), ki nekoga lahko zazna kot motečega, čudnega, 

problematičnega. V nekem drugem oddelku bi ta ista oseba, ki je ţrtev mobinga, 

funkcionirala povsem normalno in ne bi bila ţrtev nasilja na delovnem mestu. Problem torej 

ni v ţrtvi.  

 

Poleg klasičnega, verbalnega, in spolnega nasilja je zaznati tudi druge, bolj prefinjene in 

domišljene oblike terorja (ustrahovanja) na delovnem mestu, ki lahko psihično, čustveno, 

socialno, informacijsko ali poslovno onemogočijo sodelavca. Zadrţujejo informacije in 

odvzemajo sposobnim kadrom delovne naloge, omalovaţujejo njihovo znanje in izkušnje, ter 

jim onemogočajo poslovne stike, vse z namenom diskreditacije. Hkrati so opozorili tudi na 

teţavo skrajnosti, ko imamo na eni strani skupino absolutno preobremenjenih ljudi, na drugi 

pa mnoţico premalo zaposlenih ali brezposelnih.  
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7.7.6 Sklop vprašalnika raziskuje simptome mobinga 

Močno so izraţeni odgovori predvsem psihičnih teţav: 

 

 Razdraţljivost - vznemirjale so me stvari, ki me običajno ne vznemirijo, 

 Teţko sem se osredotočil na delo, nezmoţnost koncentracije, 

 Mučila me je preutrujenost, izţetost, 

 Ponoči sem nemirno spal (motnje spanja), 

 Bil sem ţalosten, potrt, 

 Bil sem prestrašen, 

 Pomislil sem da bi zamenjal sluţbo, 

 Izgubil sem  smisel za humor. 

 

Anketiranci pa se ne zavedajo, da so njihove psihične teţave lahko vzrok za telesne bolečine.  

In tukaj navajajo predvsem: 

 

 Čutil sem obolenje mišic okostja, 

 Bolečine v trebušnem predelu, 

 Imel sem povišan krvni pritisk, 

 Imel sem hude glavobole in migrene. 

7.7.7 Sklop vprašalnika inerpretacija 

V zadnjem delu vprašalnika, ki opisuje simptome mobinga, se je  pokazalo, da so simptomi 

za prepoznavanja mobinga izredno visoki. Pokaţejo  se duševne motnje, ki so pogost razlog 

za bolniško odsotnost z dela, k čemur pripomorejo tudi neprimerne psihosocialne razmere, ki 

jih povzroča psihično nasilje.  Pri simptomih se pokaţejo znaki kot so: razdraţljivost, 

utrujenost, izţetost, motnje spanja, osamljenost, ţalost, bolečine v prsih, trebuhu, diareja, 

obolenje mišic in okostja. Skoraj polovica anketiranih je pomislila, da bi menjala sluţbo. 

 

Psihično nasilje je vsekakor tudi eden od povzročiteljev stresa v organizaciji. Opozoril bi, da 

običajni povzročitelji stresa praviloma prizadenejo vse zaposlene v neki organizacijski enoti, 

psihično nasilje pa je uperjeno le v določene posameznike, ki zaradi tega trpijo tudi 

zdravstvene posledice. Obstaja tudi povezava med psihičnim nasiljem in posttravmatsko 

motnjo, ki je posledica hudih psihičnih pretresov in se pogosto pojavlja pri vojakih po vrnitvi 

z vojnih območij. Zanjo je značilno ponavljajoče se podoţivljanje dejanj in dogodkov, 

izogibanje spominom na kraje in ljudi, ki so z njimi povezani. Tako motnjo spremljajo 

motnje spanja, teţave s koncentracijo, napetost in vznemirjenost, pogosto tudi zloraba 

alkohola in drog. 
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7.7.8 Sklep 

Anketa  praviloma pokaţe, da gre za ţrtve mobinga, ki se razrašča v delovnih okoljih, kjer 

vladajo avtoritarno vodenje, komolčarstvo, sovraštvo in vzdušje strahu, medsebojno 

spotikanje, tekmovalništvo in druge necivilizirane oblike odnosov. Premalo  se zavedajo, da 

je slabo delovno vzdušje najboljša podlaga za razvoj mobinga. Zaposleni ne spoznajo, da 

tako obnašanje v podjetju pripelje do določenih posledic. Govorijo o tem, da avtoritativno 

vodenje ne vodi k mobingu, vendar vse  raziskave v svetu kaţejo na to, da je tako vodenje 

lahko vzrok za nastanek mobinga.  V podjetjih, ki imajo avtoritativno vodstvo, je strah oz. 

posledica strahu veliko večja. Kadar pa imamo opravka s strahom,  prihaja do  raznih oblik 

šikaniranja, to pa preraste v daljšo obliko-mobing. Mislim, da je konflikt samo v 

razumevanju definicij prisilnega in avtoritativnega vodenja. Videti je  tudi, da ni povratne 

povezave, kako slaba komunikacija vpliva preko posameznikov in njihovih razmerij na 

celotno podjetje. V vlogi opazovalcev in tihih, nehotenih podpornikov procesa mobinga so se 

znašli prav vsi zato, ker se ni moţno odkrito pogovarjati o problemih. V organizaciji načrtno 

ustvarjajo takšno klimo in odnose, kjer vlada visoka stopnja nezaupanja in kjer se ni moţno 

izpostaviti s kritičnim stališčem brez bojazni, da  bo to koga stalo poloţaja, sluţbe ali ugleda. 

 

Po mojem mnenju so ţrtve običajno šibkejši ljudje, ki kljub šikaniranju delovnega mesta ne 

ţelijo zapustiti, ker imajo svoje delo za poslanstvo in ker jim predstavlja velik del ţivljenja. 

Posledic šikaniranja se zavedo prepozno in to šele takrat, ko je ţe postavljena psihosomatska 

motnja, ki se lahko pokaţe na telesni ali psihični ravni.  Ţrtve so predvsem tisti zaposleni, ki 

so nadpovprečni ali tisti, ki si upajo povedati svoje mnenje na glas. Tako se lahko za mobing 

izkaţe tudi nerazumno nalaganje dela, pri čemer je za to neposredno kriv vodja, ki mora znati 

oceniti in presoditi, koliko dela lahko naloţi posamezniku glede na njegovo delovno mesto in 

sposobnost. Ţrtve  vse teţje opravljajo svoje delo in se zapirajo vase, postajajo vse manj 

samozavestne, sramujejo se svojega poloţaja in jih je strah.  Vse našteto negativno vpliva 

tako na odnose v sluţbi, kot tudi v druţini in v krogu prijateljev. Posledice mobinga so 

raznolike in nespecifične, odvisne so od osebnosti ţrtve in njenega načina soočanja s 

problemom.  

7.8 Anketa z odvetniki delovnega prava 

Za anketo z odvetniki sem se odločil, ker se mi je pojavilo vprašanje, koliko se ţrtve lahko 

zanesejo na pravne norme, ki pa naj bi bile zadnji stadij pri reševanju tega pojava. Zanimivo 

bi bilo tudi vedeti, koliko je takih prijav ţe bilo vloţenih pri nas. Anketa je potekala pred 

sprejemom dopolnila k 6a. členu ( ZDR), ki zajema tudi mobing. Ponovno sem se soočil z 

teţavo premalo vrnjenih anket. Geografski podatki niso prišli do izraza. Vprašalniki so bili 

poslani po elektronski pošti in sicer je bilo poslno 274 osebam.  Vrnjenih anket sem leta 2007 

prejel 5, v naslednjem letu pa še 7.   
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7.8.1 Interpretacija 

Teţko bi dejal, kaj je razlog za tako malo število prejetih odgovorov. Na vprašanje, ali 

prepoznajo mobing in znake prepoznavanja, so bili vsi odgovori pritrdilni. Menim, da gre za 

nezainteresiranost novega pojava, ter še neizoblikovane sodne prakse, na kar kaţe majhno 

število vloţenih toţb. V teh, ki pa so, kot kaţejo odgovori, je teţka dokazljivost mobinga, ne 

glede na to, če gre  za obratno dokazno breme, saj je delodajalec tisti, ki mora dokazovati, da 

je storil vse potrebno za zaščito ţrtev in da mobinga ni bilo. Zanimivo je, da odvetniki 

poznajo posledice mobinga, ga znajo prepoznati pri ţrtvah, pa čeprav nimajo veliko izkušenj 

na tem področju. Sklepam, da so znanja in izkušnje pridobivali na podlagi literature.  Glede 

na to, da na tem področju nimajo izkušenj, je  mobing teţko dokazati, kar pomeni daljši čas 

zbiranja vseh potrebnih podatkov za toţbo in daljši čas za samo obravnavo. Glede na našteto 

je tudi višina odškodnine majhna, zato tudi odgovor »s tem se načeloma ne ukvarjam«. Vse, 

kar so navedli, nima konteksta, ker če gledamo z vidika ponudbe  in povpraševanja, se pravi 

trţne zakonitosti, potem velja manj toţb => manj dela => manj prihodkov. Je hvale vredno, 

da predlagajo rešitve, a mi je glede stroke in pa same ţrtev prišla prav le ena anonimna priča. 

To pa predvsem utemeljujem s tem, da so priče ponavadi ostale zaposlene pri delodajlcu in 

se bojijo nadaljnih sankcij, izgube zaposlitve ali pa posledično novih ţrtev.  Navajali so; 

učinkovitejša delovna inšpekcija, mehanizmi za učinkovito odpravo mobinga tudi pri 

delodajalcu, dvigniti splošno kulturo vseh zaposlenih, tako vodij kot delavcev, da bi se nehal 

primitivizem, ki v največji meri botruje mobingu. Pri odgovoru »Ozaveščanje delavcev glede 

njihovih pravic« so pojasnili ali preloţili le to na druge, mislim pa, da so ravno tako vpleteni 

v ta problem, saj se pojavi dvom, kako lahko nekoga zastopajo, če ga ne ozavestijo? Lepo pa 

se je izrazil eden izmed anketriancev: »Poloţaj delavca, je z vloţitvijo toţbe postal še bolj  

brezizhoden,« kar pomeni, da v kolikor tudi sami z tako neodzivnostjo, nenudenja pomoči, 

svetovanja, zagotavljanja anonimnosti, premajhne podpore, ţrtev res postavljajo v 

brezizhoden poloţaj.  

7.8.2 Sklep 

Pri celostni rehabilitaciji  je potrebno gledati tudi na pravni vidik, saj se pogosto krši  

zakonodaja. Sočasno naj bi upoštevali oba vidika, se pravi pravni in psihosocialni.  Kakšen 

način bo ţrtev izbrala, je odvisno od posameznika, sodišča ali izvensodne poravnave. 

Podjetje lahko toţijo zaradi diskriminacije, nadlegovanja, ustvarjanja sovraţnega okolja, 

hudih psihičnih posledic ali pa samo zaradi uničenja dobrega imena. Vse je odvisno od 

primera do primera, ponavadi  je zajeto vse skupaj. Teţava je v tem, da je mobing  pred 

delovnim in socialnim sodiščem teţko dokazljiv. Mislim da bi morala pravna stroka kot del 

druţbe prevzeti odgovornost za preventivo na tem področju. Pravniki, ki zastopajo ţrtve 

lahko razvijajo nove zakone in dopolnjujejo obstoječe, da bi se leţje spopadli z zlorabami na 

delovnem mestu. V publikacijah za pravnike bi bilo treba objaviti resnične zgodbe, 

organizirati predavanja na temo mobinga, razviti gradivo za sindikate in delodajalce. Kot 
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preventivo je treba sprejeti zakonadajo, ki prepoveduje vsakršno nasilje na delovnih mestih. 

Pojav mobinga se kjub temu ne bo mogel preprečiti, imel pa bi preventivni učinek. Vključen 

naj bi bil tudi v kolektivnih pogodbah. Vedno pogosteje pa je predmet obravnave tudi na 

delovno pravnem področju, ki omogoča zaščito ţrtev in sankcioniranje storilcev, pri čemer je 

nujna jasna opredelitev pojava, ki bi omogočala ustrezno spremljanje in preprečevanje 

problema. 

 

Za zagotavljanje pravne varnosti bi se morali partnerji zavezati predvsem k vključevanju 

evropskih predpisov v naš pravni red ter pripraviti nacionalni program varnosti in zdravja pri 

delu. Pravna varnost je eden najpomembnejših elementov vsake druţbe, zagotovimo pa jo 

lahko le s primerno  zakonodajo, učinkovitim sodnim sistemom, še prej pa s poznavanjem in 

spoštovanjem sprejetih zakonov in predpisov. Ustrezna zakonodaja, ki je razumljiva in 

nedvoumna, ţe sama po sebi preprečuje konfliktne razmere, če pa do njih pride, jih 

učinkovito in pravično razrešuje in odpravlja. Vendar pa obstoječa zakonodaja in sodstvo še 

ne zagotavljata zadovoljive pravne varnosti, ob tem pa tudi ne gospodarskega in druţbenega 

razvoja. Praksa na tem področju bo naredila svoje. Pojaviti se bo moral tak zanimiv medijski 

primer, da se bodo delavci seznanili s tem institutom in  posledicami vloţitve toţbe. 

Smatram, da ko se bo to zgodilo, bo tudi več primerov mobinga pristalo na sodiščih. 

7.9 Anketa z zdravniki splošne medicine in psihiatri 

V drugi polovici 20. stoletja se je začel uveljavljati biopsihosocialni model zdravja kot 

nasprotje biomedicinskemu, ki prevladuje v teoriji in praksi ţe precej časa. Biopsihosocialni 

model zdravja upošteva biološke, psihološke in socialne dejavnike kot enakovredne 

determinante zdravja in bolezni. Model upošteva procese na mikro in makro ravni ter njihovo 

medsebojno delovanje, kar ima za posledico različne stopnje zdravja ali bolezni. Na zdravje 

in bolezen vpliva mnogo dejavnikov. »Telesa in duševnosti ne moremo obravnavati ločeno, 

saj oba v interakciji zelo jasno vplivata na posameznikovo zdravje. Zdravje posamezniku ni 

podarjeno, ampak ga doseţe tako, da je pozoren na svoje biološke, psihološke in druţbene 

potrebe in jih skuša zadovoljiti« (Strgar 2004, 174). 

 

Anketa je potekala med letoma 2007 in 2008. V njej je sodelovalo 82 zdravnikov splošne 

medicine in psihiatrov. Ti dve skupini sem izbral, ker naj bi zaznali prisotnost mobinga pri 

pacientih. V prvem letu je bilo vrnjenih 5 anket, v naslednjem pa 7. Nad rezultatom sem bil  

razočaran, saj naj bi bila stroka, ki je kot člen v verigi preprečevanja, zaznavanja mobinga v 

končni fazi ključni dejavnik v rehabilitaciji mobiranih.  Tudi to je rezultat.  Pojavil se je 

prostor za še večja razmišljanja, zakaj tako majhna udeleţba s strani zdravnikov. 
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7.9.1 Interpretacija 

Glede na odzivnost in odgovore bi si lahko zastavil še veliko več vprašanj, kot pa razjasnil 

nejasnosti, ki sem jih skušal pridobiti z anketo. Iz pridobljenih odgovorov je moč razbrati, da 

so zdravniki s pojavom mobinga seznanjeni, toda nihče od njih se ni izobraţeval na tem 

področju. Izobraţevanje je potekalo čisto na individualnem nivoju in sicer na podlagi 

odgovorov  pacientov o mobingu in z njimi povezanh bolezenskih diagnoz. Glede na to, da 

ima tudi ta skupina majhno število zdravnikov in pacientov, verjetno pomeni, da ljudje  še 

niso ozaveščeni o tem pojavu in prav tako to veljati za zdravnike. Nekaj izmed njih je 

ugotovilo, da gre za mobing in to gre pripisati predvsem temu, da so to njihovi dolgoletni 

pacienti in so njihovi druţinski zdravniki, da poznajo njihovo ţivljenje, situacije, teţave in 

podjetja, v katerih so zaposleni. Vse diagnoze, ki so jih navedli: stres, depresija, anksioznost, 

so tipični znaki za mobing. V oči bode dejstvo, da nihče  ni navedel telesnih simtomov, pa so 

ti tesno povezani z duševnimi, ker gre pri mobingu v vseh primerih za psihosomatske znake 

obolenj. Dolţina staleţev, ki so jih navedli, je največkrat od štirinajst dni do enega meseca. 

Za tak staleţ je verjetno iskati razlog v temu, da lečeči zdravnik lahko odobri staleţ do enega 

meseca, za daljša obdobja pa je pristojna komisija.  Le ena izmed anketirank je navedla, da je 

imela nekaj staleţov po več mesecev in napotitev na inavlidsko komisijo. Močno me je pa 

presenetil odgovor anketrianca, da ima trenutno 8 takih pacientov in da ne ve, kaj storiti. 

Pričakuje, da bo rešitev prišla od drugod, od zgoraj, od drţave. Nihče ni podal konkretnih 

predlogov ali rešitve glede preprečevanja  mobinga. Vsi navajajo spremembo zakonodaje, 

unčinkovitejšo inšpekcijo. 

7.9.2 Sklep 

Mobing je v Sloveniji zaenkrat predmet obdelave zgolj na sociološkem in psihološkem 

področju, kjer proučujejo razloge za to obliko nasilja, posledično tudi na zdravstvenem 

področju. Zdravstvo je namreč tisto, ki se srečuje s posledicami tovrstnega nasilja in poskuša 

blaţiti nastale posledice. Nujno bi bilo potrebno izvesti izobraţevanja za zdravstvo, ker je  

mobing zelo teţka in občutljiva tema.  Pomoč zdravstvenega kadra, ki nima zadostnega 

šolanja in ustreznega znanja na področju mobinga, zadevo samo še poslabša. Lymann 

zahteva, da poleg splošne izobrazbe psihologije, zdravniki in socialni delavci naredijo še 

specializacijo na praktičnem strokovnem znanju. To pomeni, da mora terapevt poznati tudi 

psihologijo ţrtve, ter imeti obvezno izkušnje s primeri mobinga. Če se terapevt še ni srečal s 

tem pojavom, je nujno, da izkušeni kolegi redno nadzirajo njegovo delo (Lymann 1996, 157-

158). 

 

Če ţrtev poišče pomoč pri psihiatru ali psihologu, obstaja velika verjetnost, da si bodo tudi ti   

strokovnjaki narobe interpretirali situacijo, v kateri se je mobirani znašel in sicer zaradi 

pomanjkanja raziskovanja in usposabljanja za reševanje druţbenih situacij na delovnem 

mestu. Nevarno je, če strokovnjak določi napačno diagnozo. Največkrat se pojavlja 
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naslednje: paranoja, manična depresija, motnja v prilagajanju, itd… Takšna napačna presoja 

pa lahko uniči moţnost posameznika, da bi se s pomočjo ustrezne rehabilitacije vrnil na trg 

delovne sile. Smotrno bi bilo, da bi se zdravstveni kader seznanil z mobingom, naučil se ga 

prepoznati, ga razumeti in diagnosticirati simptome, ter na podlagi zaznanega svetovati. Še 

več, podali bi lahko prijave nasilja določenim inštitucijam. 

 

Razne stresne situacije na delovnem mestu privedejo do kombinacije teţav, ki jih imenujemo 

psihosomatske. V občinah, kjer so imeli največ stečajev, je bilo največ bolniškega staleţa. To 

ne pomeni benevolence zdravnikov, pač pa, da so grozljive stiske ljudi privedle do bolezni 

(Dodič 1992, 115-117). Visoka stopnja bolniškega staleţa namreč kaţe na določeno raven 

nezadovoljstva z delom oz. nekaterimi njegovimi aspekti (Noon in Blyton 1997, 163). 
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8  INTERVJUJI 

Po uspešnih zaključenih anketah, ki so bile izvedene v podjetju, sem dobil jasno sliko o tem, 

s kom bi bilo najbolje izvesti intervjuje, ki so močno povezanmi s samim pojavom mobinga 

v podjetju in pa z zunanjimi  izvajalaci, ki naj bi imeli neposredno povezavo z mobingom, z 

izvajalci mobinga in pa s preprečevanjem ter preventivo. Zato se mi je, kot prva zdela 

najpombnejša članica uprave v podjetju, v katerem je bila izvedena osnovna  anketa. Saj je le  

ta s svojim delom in poloţajem odgovorna tako za kader, kot izvajanje pravnih norm. To je 

vse kar sem uspel izvleči iz anketiranke, ki se je očividno izogibala pogovoru.  

8.1 Intervju z članico uprave za kadrovske in pravne zadeve 

1. Vprašanje: Ali ste seznanjeni  s pojavom mobing-a in ali veste, kaj to je? 

Odgovor: Da. 

2. Vprašanje: Smatrate, da je le ta prisoten v podjetju? 

Odgovor:Upam, da ga ni. 

3. Vprašanje: Ali je v moţno v vašem podjetju izvesti anketo o mobingu? (predstavim ji 

anketni  vprašalnik) 

Odgovor: To ni odvisno samo od mene in boste odgovor prejeli kasneje. 

4. Vprašanje: Na koga se lahko ţrtev obrne v podjetju? 

Odgovor: Tako, da pride do  nas in nam pove zakaj gre v nastali situaciji 

5. Vprašanje: Odkar je prišlo do pripojitve podjetja, se dogaja reorganizacija in izmed 

12 zaposlenih so samo štirje ohranili  delo. Ostalih osem dva meseca ni počelo nič, 

dva pa še sedaj, pol leta po reorganizaciji še vedno sedita brez dela. 

Odgovor: Ne, o tem nič ne vem, bom pa preverila. 

6. Vprašanje: Eden izmed njih se je obrnil na ţe veliko oseb, pa mu dejansko niso 

prisluhnili. Odgovorne osebe čudijo, da se to dogaja sploh pri njih. 

Odgovor: Ne vem kam vse se je obrnil po pomoč. 

7. Vprašanje: Naštejem vse, ki jih je ţrtev obiskala, (direktor DC, direktor sektorja, 

vodja sluţbe za izobraţevanje, sindikat, kadrovska sluţba in nazadnje  predsednik 

uprave.) 

Odgovor: Potem bo predsednik to rešil. 

8. Vprašanje: Odgovor čaka ţe več kot pol leta? 

Odgovor: O tem ne morem podati mnenja. 

8.1.1 Interpretacija  

Intervju s članico uprave za kadrovske in pravne zadeve sem namerno izvedel, ker sem ţelel 

spoznati njeno strokovnost prepoznavanja mobinga v podjetju ter učinkovitost reševanja 
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problemov v zvezi z njim. Ţe začetni odgovor, da upa, da se pojav mobinga ne pojavlja v 

njeni firmi, mi je dal vedeti, da nima popolnoma jasne slike o  situaciji v podjetju. Njen 

nejasen odgovor, češ, da izvedba ankete o mobingu ni odvisna le od nje, mi je dal vedeti da 

ni samostojna pri svojih odločitvah in da je prav gotovo vezana na reakcijo ostalih članov 

uprave. Pokaţe se, da si za rešitev konflikta prizadeva le ţrtev. Jasno je, da se nadrejeni ali 

top mangament ne ţeli vmešavati v konflikte. Pokaţe se, da so začetni napadalci dobili 

pomagače v vodstvu, celo v upravi, saj so jih prepričali, da je ţrtev nevarna, ker je preveč 

seznanjena, da škoduje podjetju, da se z njo ne da sodelovati, ker preveč spoštuje pravila. 

Tako so z govoricami, podtikanjem, nespoštljivim vedenjem in javno diskretacijo ustvarili 

sovraţno okolje, pridobili še vodstvo in upravo. Vprašanje pa je, kako in na kakšen način so 

jih pridobili ali prostovoljno ali proti svoji volji. Sedaj intenzivno nadaljujejo z mobingom s 

ciljem, da bodo ţrtev izločili iz delovnega okolja. Če je vodstvo do prijave igralo pasivno 

vlogo, se pravi samo poslušalo in nič ukrepalo, se je po vloţeni toţbi aktivno vključilo v 

mobiranje ţrtve. 

8.1.2 Sklep 

Članica uprave kljub temu, da trdi, da dobro pozna pojav mobinga, ni poznala nastale 

situacije v podjetju, saj se delavci na njo ne obračajo, čeprav so v teţavah. Torej lahko iz tega 

sklepam, da ni seznanjena (ali, da celo ne pozna mobinga) s pojavom mobinga v podjetju.  

Vse kaţe  na  očitno protislovje, saj druţba vedno bolj temelji na delu, hkrati pa trpi zaradi 

vedno večjega pomanjkanja le tega, obenem pa ljudje delajo vedno več, saj se delovni čas 

podaljšuje na raven iz časa industrijske revolucije, medtem ko drugi praktično ne delajo nič. 

Podjetje je bilo večkrat prestrukturirano, vendar je nova struktura reagirala nasprotno in 

spontano vzpostavljala neformalne strukture, ki dajajo vtis anarhije in nepredvidljivosti. Vse 

skupaj učinkuje kot zavora ustreznim organizacijskim spremembam. Socialna varnost 

delavcev je postala ogroţena. Delavci so bili izključeni iz aktivnega ţivljenja, odvzete so jim 

bile kompetence. Vse več je vprašanj na temo druţbene odgovornosti, ki zajema socialni 

status zaposlenih, zdravje in varnost, diskriminacijo, pravico do pogajanj, delovnega časa. 

Vodstvo bi lahko enačili z strojem. Delavci se morajo prilagajati stroju. Nimajo nobenega 

vpliva na proizvodni proces, pogosto ne vedo niti tega, za koga proizvajajo. Ne delajo zaradi 

potrebe po delu, po smotrni dejavnosti, ampak zaradi potrebe po preţivetju. Delo je zanje le 

še instrument gole samoohranitve  ţivljenja.  

8.2 Intervju z direktorico kadrovske službe 

»S spremenjeno percepcijo zaposlenih, v smislu, da kadri predstavljajo največji potencial in 

konkurenčno prednost, se je spremenil tudi pomen kadrovske dejavnosti. Uspešne 

organizacije se od manj uspešnih razlikujejo ravno po kadrovski dejavnosti in po tem, kako 

management ravna s kadri, kako jih planira, kadruje, razvija, usposablja, kako jih nagrajuje 
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ter kako vzdrţuje učinkovite odnose. Zaposleni so postali pomembna poslovna naloţba in ne 

strošek« (Merkač Skok 2005, 19). 

 

Pri intrevjuju je bila prisotna tudi njena pomočnica.  

 

1. Vprašanje: Ali ste seznanjeni z pojavom mobinga? 

Odgovor: Za besedo mobing nočem slišati, pojav pa poznam. 

2. Vpašanje: Glede na to, da je ob pojavu mobinga zelo prisoten stres, vi pa ste objavili 

v medijih in internem glasilu, da je podjetje uvedlo antistresni program, kako je s tem 

in kako bo to vplivalo na zmanjševanje  mobinga? 

Odgovor: Res je, podjetje je uvedlo anstistresni program. 

3. Vprašanje: Kako je do take odločitve, da se program uvede, sploh prišlo? 

Odgovor: Lahko trdim, da brez kakovostnega delovnega okolja ni mogoče 

pričakovati izdelkov in storitev visoke kakovosti. Pomembno je tudi zmanjševanje 

bolniških izostankov. 

4. Vprašanje: Glede na to, da je to velik projekt, kako poteka, kdaj nastopi, kdo je za 

njega odgovoren? 

Odgovor:  O tem vam ne morem dati točnih podatkov. Za prijavo in reševanje 

mobinga naj bi skrbeli dve gospe. 

5. Vprašanje: Mi lahko razloţite kakšen je ta progam? 

Odgovor:  Po oglasnih deskah imamo obešene plakate kako preprečiti stres, uvedli 

smo cenejše vstopnice za fitnes, bazene, savne. Potem so tukaj še razna druţenja. 

Nabavili smo tudi nekaj masaţnih stolov v upravni stavbi, kjer je večinoma pisarniško 

delo. 

6. Vprašanje:  Kako to, da  sta delavca, ki sta sedela do sedaj, našla novi delovni mesti,  

eden pa še vedno ni na novem delovnem mestu, sedi brez dela?  

Odgovor: Se bom pozanimala. 

7. Vprašanje: Glede nato, da je podjetje večkrat prestrukturinano, je to precej stresno 

okolje. 

Odgovor:  Res je, vsem tem spremembam se teţje prilagajajo starejši delavci, z 

mladimi je manj teţav, so veliko bolj fleksibilni. 

8. Vprašanje: Ali bi lahko na podlagi tega sklepal, da so novo zaposleni, večinoma 

zaposleni za določen čas, se bojijo za svoja delovna mesta, so pod pritiskom ali se 

bojijo, da se jim ne bi pogodbe podaljšale. 

Odgovor:  Ne, to ni res. 

8.2.1 Interpretacija   

Direktorica predpostavlja, da je z vidika produktivnosti in uspešnosti za delodajalca zaţeljen 

zdrav in zadovoljen delavec, kakor je tudi za iskalca zaposlitve bolj privlačen delodajalec, ki 



 

84 

 

veliko vloţi v zdravje, varnost in dobro počutje zaposlenih. Podjetje se po njenem mnenju 

zelo zaveda, kako zdrav in zadovoljen delavec vpliva na njihov poslovni rezultat. Do tu se 

strinajm v pozitivnem smislu glede anti-stresnega programa. A se skozi pogovor izkaţe, da je 

vse to le nek program, ki pa nima z ostalimi dejanji, ki se izvajajo v podjetju, nič skupnega. 

 

Za tako obseţen projekt, kot je antistresni program, bi direktorica morala vsaj vedeti, kaj  je 

ta projekt, kdo je zanj odgovoren, kako  poteka, kakšni so časovni roki za izvedbo, vse to so 

sestavine projekta. Menim, da prikriva, da je ta projekt bolj pisan za zunanji svet, kot pa sami 

organizaciji, ki skrbi za dobro počutje zaposlenih in pridobivanje naziva druţini prijazno 

podjetje. Dobim priokus, da je projket namenjen samemu sebi.  

Iz intervjuja je razvidno, da kadrovska sluţba ni nudila pomoči ţrtvi, ampak je s svojimi 

destruktivnimi ukrepi še povečala in poglobila stisko ţrtve. Pogosto jo izolirajo ali 

premeščajo na slabša delovna mesta, neredke so tudi kršitve njenih pravic iz delovne 

zakonodaje. Mobing se v podjetju razvija, ker ga vodstvo ne prepoznava, si ga narobe 

razlaga, ga ignorira, tolerira ali celo spodbuja. Vodstvo si noče priznati, da gre za resen 

problem ali pa ne ve, kako se z njm spopasti. Ne zavedajo se, da izgubljajo ključne 

zaposlene, zmanjšal se je letni promet, kupci kupujejo drugje, pojavljajo se notranje razprtije 

in moč je zaznati upad morale. 

Izvajajo pritisk na druge z namenom, da bi se drugi podredili ali razrešili problem (zahteve, 

izsiljevanje, obtoţevanje). Organizacija v nasprotju z njim pogosto terja od posameznika, da 

se odpove svojim najboljšim zmoţnostim in se prilagodi zahtevam tega delovnega mesta ter s 

tem temeljnemu cilju. Dosegli so le, da si sodelavci  medsebojno ne zaupajo in ne verjamejo 

iskrenosti drug drugega, še manj pa vodstvu. Vodstvo  nadzira delavce, jim nalaga prisile, 

prepovedi in obveznosti. Predmet nadzora so udi in njihova notranja organizacija. Disciplina 

tako izdeluje podrejena, izurjena in krotka telesa. 

8.2.2 Sklep 

Kadrovski management je proces, v katerem organizacija sistematično in integrirano s svojo 

poslovno strategijo načrtuje potrebe po kadrih, kadruje, razvija in vrednoti svoje kadre, jih 

nagrajuje in vzdrţuje z njimi učinkovite odnose  (Merkač 2005, 14). 

 

To pomeni, da mora biti organizacija upravljanja s človeškim kapitalom zasnovana tako, da 

omogoča ustvarjanje pogojev za uresničevanje poslanstva, vizije, politike in ciljev na 

področju človeškega kapitala (Hess 2005). To je nujen pogoj za ustvarjanje vrednosti 

podjetja, vendar pa so pomembni tudi drugi strateški in operativni cilji managementa 

človeškega kapitala za ustvarjanje dodane vrednosti. Najpomembnejši so zagotavljanje 

varnosti delovnega mesta in dela samega, permanentna skrb za zmanjševanje stresa, 

preprečevanje mobinga in bullyinga, skrb za preprečevanje zdravstvenih tveganj in nesreč pri 
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delu ter vzpodbujanje vzdrţevanja ustrezne delovne kondicije in zdravstvenega stanja 

zaposlenih (Mihalič 2006, 58–61). 

 

Kakovost delovnega okolja oziroma ţivljenja pomeni tudi povečevanje storilnosti, boljšo 

motiviranost in  zadovoljstvo zaposlenih, zmanjševanje stresnih situacij, kvalitetnejšo 

komunikacijo ter zmanjševanje odpora do sprememb. Dodam lahko še, da zaposleni 

praviloma menijo, da je njihovo delovno ţivljenje kakovostno, če lahko aktivno pripomorejo 

k uspehu organizacije, je naloga vodstva ustvariti okolje, v katerem vsakogar obravnavajo 

kot strokovnjaka na njegovem področju in ne le kot orodje za ustvarjanje dobička. Toliko 

bolj, ker smo ljudje čustvena bitja, zavedamo pa se tudi tega, da je delo namenjeno ljudem in 

ne obratno. Organizacije morajo zato zmanjševati stres na delovnem mestu, jamčiti varnost 

zaposlitve, nagrajevati uspešnost, odpravljati vzroke in ne le posledice konfliktov. 

8.3 Intervju s predstavnico sindikata 

Sledi intervju s predstavnico sindikata v tem podjetju. Ti intervjuji z njo so potekali 

večkratno, tudi na seminarjih in pa ob prisotnosti glavne sekretarke sindikata. 

 

1. Vprašanje: Ste ţe slišali za mobing. 

Odovor: Da  

2. Vprašanje: Glede na najina srečanja in tudi prisotnost pri izobraţevanju o mobingu 

me zanima, kolikokrat ste bili na takem izobraţevanju do sedaj? 

Odgovor: Do sedaj smo imeli tri seminarje za sindikalne zaupnike, med katerimi je 

bil poudarjen mobing. Eden pa je bil namenjen samo tej temi, se pravi mobingu.  

3. Vprašanje: Kakšen je bil namen teh izobraţevanj? 

Odgovor:  Prvi je bil bolj informativnega značaja predvsem o tem, kaj to je mobing. 

Ker je bilo veliko nevednosti o tem, smo se odločili, da izvedemo celodnevni seminar 

predvsem na to problematiko. Hoteli smo se seznaniti, kako naj zaupniki prepoznajo 

morebitni mobing in kako ponuditi pomoč ţrtvam, ter kako pristopiti k nadaljnem 

reševanju nastale situacije. Nekatere pa smo napotili tudi ţe po pravni nasvet k naši 

pravni sluţbi, ker je prišlo ţe tako daleč. 

4. Vprašanje: Ste imeli z vodstvom teţave glede na prejšnje intervjuje in na izid ankete, 

kjer se je pokazalo, da mobing je prisoten in to v veliki meri , ter  objava članka v 

reviji Manager, kjer smo povedali, da je tega ogromno? 

Odgovor: Da, vodstvu sem morala napisati opravičilo, ker je prišlo do nesporazuma, 

glede količine, da je tega veliko v podjetju.  

5. Vprašanje: Pa lahko sedaj trdite glede na to, da se je po izobraţevanju in pa po objavi 

prispevka o mobingu take vrste nasilja povečalo? 

Odgovor: Ne morem reči, da ga je več, je pa več pritoţb in pa samih vprašanj ali 

nasvetov glede tega ali je to mobing. Velikokrat se nam dogaja, da ljudje smatrajo, da 
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je neko dejanje mobing, pa gre dejansko za konflikte med nadrejenimi in zaposlenimi. 

Je pa sedaj veliko laţje, ker si prej niso upali povedati, da imajo take teţave, tako da 

poskušamo le- te pomiriti, jih spraviti ţe v začetni fazi tako, da do mobinga ne pride. 

Je pa zaposlene še vedno strah pred izgubo zaposlitve. 

6. Vprašanje: Kako se vodstvo obnaša do ţrtve? 

Odgovor: Vodstvo kljub temu, da je proti njim ţe vloţena toţba, še vedno nadaljuje z 

mobingom in trdijo, da je z njim nemogoče delati, da se ves čas pritoţuje, da ni 

čustveno  stabilen, je konflikten. 

7. Vprašanje: Vodstvo vas je poklicalo, da se po vloţeni toţbi še enkrat pogovorite z 

ţrtvijo, so vam podali kako konkretno rešitev te situacije? 

Odovor: Res so nas poklicali, ampak podali niso nobenega predloga glede rešitve 

sitacije.  

8. Vprašanje: Glede na to, da se je mobing pri ţrtvi začel še pod staro upravo podjetja in 

pa prejšnjim sindikalnim zaupnikom, kako to, da se ta agonija ţrtve nadaljuje? 

Odgovor: Ne morem podati konkretnega odgovora. Se je pa sedaj spremenilo to, da z 

ţrtvijo sodelujemo, hodimo z njim na razgovore, predvsem zaradi izjav, ki jih 

podajajo, da kasneje ne bi nobena stran mogla izjaviti »tega pa jaz nisem rekel«. 

8.3.1 Interpretacija 

Opaziti je, da se pojavljajo prvi sogovorniki, ki si upajo spregovoriti odkrito, brez  

sprenevedanja, da problem obstaja. Vedo, da se je treba z njim spopasti in se uspešno borijo 

proti temu, kolikor je v njihovi  moči. Povedati moram, da se je v tem sindikatu tako kakor v 

upravi vodstvo oziroma članstvo zamenjalo. Če je pri sedanjem sindikatu moč opaziti,  da se 

z mobingom res veliko ukvarja in ga poskuša rešiti ali pa teţave vsaj omiliti, ne morem tega 

trditi za vodstvo, ki še vedno vztraja, da ga ni in se ga poskuša na vsak način izogniti. Gre za 

pravilo, da ko prevzameš funkcijo, prevzameš tudi nerešene zadeve, kar za upravo, člane, ne 

velja. Popolnoma dugačna slika je pri sindikatu, ki je prevzelo vse odprte podedovane teţave.  

Problem poskušajo rešiti, kar pa dejansko ni lahko,  vodstvo podjetja še vedno vztraja pri 

starem konceptu.  

 

Sogovornica pove, da je seznanjena z pojavom mobinga in da se je za te namene 

izobraţevala ona in vsi  ostali sindikalni zaupniki. Pove, da je bil njihov cilj predvsem se 

seznaniti, kako prepoznati  prisotnost mobinga. Na podlagi pridobljenih znanj jim je sedaj 

laţje reševati oziroma razumeti konflikte v podjetju. Skušajo ljudi pomiriti v začetni fazi, da 

se konflikt dejansko ne razvije v mobing. Ţal pa niso uspešni pri pomoči tistim, ki so vloţili 

toţbo iz naslova mobinga, pa podjetje še kljub temu izvaja mobing nad njimi. 

 

Anketa o mobingu je potekala s sodelovanjem sindikata. Sindikalistična smer raziskovanja 

organizacije je  odkrila, da slabi delovni pogoji, nizka stopnja avtonomije na delovnem mestu 
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in negotovost zaposlitve močno povečujejo stres na delovnem mestu, ter  preusmerila 

odgovornost za pojavljanje stresa na delodajalce in ne  samo na zaposlene. Z 

opravičevanjem, kaj je bilo napisano v članku ( revija Manager), je dokazano le, da je v 

podjetju prekomeren nadzor in da obstajajo nedovoljena vprašanja delodajalcev, ki  lahko 

pogosto poseţejo v zasebnost. 

8.3.2 Sklep 

Ker je za preprečevanje in zmanjšanje mobinga potrebno neprestano usposabljanje in 

ozaveščanje vseh strani, je sindikat storil dejansko vse, kar je v njegovi moči, saj vemo, da je 

njegova moč omejena. Kaţe se v tem, da so pogajanja sindikata z vodstvom izredno teţka. V 

podjetju vladajo odnosi dominacije ali submisije. Submisija je podrejenost, ki je lahko 

prostovoljna ali prisilna. Tako iz razgovora s predstavnico sindikata kakor iz rezultatov 

ankete je razvidno, da ima delodajalec kontrolo nad čustvenim vedenjem zaposlenih. Iz 

odgovorov sem razbral, da se  bojijo za zaposlitev, pri ţrtvi pa kljub vsem pritiskom, 

mobingu, še vedno pričakujejo nasmeh na ustnicah. Emocionalno delo lahko ustvarja 

prijaznejše delovno ozračje, problem se pojavi takrat, ko je zahteva po emocionalnem delu 

pretirana in poraja občutke odtujenosti in čustvenega izkoriščanja. Delavci v storitvenem 

sektorju se morajo drţati predpisanih organizacijskih pravil. Gre za znano npr. Mc 

Donaldsovo zahtevo po prijaznem in toplem odnosu do kupca, pristnem smehljaju in hkrati 

potlačitvi neprijetnih čustev. Stil storitev mora biti kar se da emocionalen, kar pa ne prikrije 

dejstva, da so interakcije med potrošniki in prodajalci/-kami praviloma mehanični in rutinski. 

V tem smislu bi lahko to vrstno emocionalno delo morda označili za nov način izkoriščanja 

delavcev. 

8.4 Intervju z inšpektoratom za delo  

Na prošnjo za intervju z delovnim inšpektoratom, sem dejansko  prejel odgovor, ki se nanaša 

na mobing. Večkrat pa sem se tudi  srečal s predstavnikom delovnega inšpektorata.  

 

1. Vprašanje: Ali veste, kaj  je mobing in kako se odzovete ob morebitni prijavi? 

Odgovor: Mobing ni pravni termin in ga zato naša zakonodaja eksplicitno ne 

obravnava in ni opredeljen kot prekršek, tako da inšpektor Inšpektorata RS za delo v 

primeru, da ugotovi to obliko šikaniranja, delodajalca ne more sankcionirati. Teţko 

pa ločijo mobing od običajnega delovnega spora, ki nastane zaradi različnih razlogov. 

Lahko pa inšpektor v konkretnem primeru preveri ali je delodajalec v svojih splošnih 

aktih predvidel, kako ravnati ob pojavu mobinga oz. kako preprečiti, da sploh pride 

do takšnih ravnanj. 

2. Vprašanje: Koliko prijav glede mobinga ste prijeli ? 

Odgovor: V preteklih letih, od uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih, nismo prejeli 

veliko prijav, ki bi se nanašale na diskriminacijo ali eksplicitno na mobing, tako 
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inšpektorji ugotovijo tudi zelo malo kršitev (v primerih ugotovljenih kršitev gre za 

kršitev diskriminacije ali spolnega nadlegovanja, ne pa neposredno mobinga, saj 

mobing ni reguliran v slovenski zakonodaji). Več kot prijav, pa na Inšpektorat 

prejmemo prošenj za strokovno pomoč, ko ţrtve mobinga ne ţelijo posredovanja 

inšpekcije pri delodajalcu, pač pa samo iščejo informacije, kako lahko v konkretnem 

primeru ravnajo, da mobing preprečijo ali da se umaknejo iz škodljivega delovnega 

okolja. V teh primerih ţrtve praviloma zastavljajo vprašanja anonimno, pa tudi 

podatkov o konkretnem delodajalcu večinoma ne posredujejo. 

3. Vprašanje: Obstajajo torej, prijave ki se nanašajo tudi na diskriminacijo in ne                                 

eksplicitno na mobing? 

Odgovor: V teh primerih dokazov za diskriminacijo ni bilo teţko dobiti, sicer pa je to 

veliko bolj problematično, opozarjajo. Velikokrat so ţe prijave pomanjkljive, ker iz 

njih ni mogoče izbrati okoliščin oziroma vzroka, zakaj je bil delavec domnevno 

diskriminiran, kakšno je bilo ravnanje in podobno. Prav tako delavci pogosto prijavijo 

takšno dejanje šele, ko jim preneha pogodba o zaposlitvi, takrat pa inšpektorji nimajo 

več moţnosti za uspešno ugotavljanje kršitev in učinkovito ukrepanje zoper 

delodajalca. Kljub temu zagotavljajo, da – če prekrška ni mogoče dokazati- 

delodajalce opozorijo na izvajanje zakona o delovnih razmerah, ki prepoveduje 

diskriminacijo, oziroma svetujejo delavcem in njihovim šefom, kako rešiti situacijo. 

4. Vprašanje: Kaj predlagate organizacijam da do mobinga ne bi prihajalo? 

Odgovor: Za preprečevanje in obvladovanje psihičnega nasilja mora organizacija 

sprejeti politiko, ki se mora začeti z izjavo o zavezi k reševanju problematike. Politika 

mora jasno opredeliti glavna načela, na primer: da organizacija psihičnega nasilja ne 

bo dopuščala, da je psihično nasilje organizacijski problem in ga je mogoče reševati, 

da ima vsak zaposlen pravico do spoštljivega odnosa itd. Nadalje mora politika 

vsebovati definicijo psihičnega nasilja, po moţnosti tudi listo dejanj, ki jih štejemo 

pod psihično nasilje. Sledi opredelitev dolţnosti menedţerjev in predstavnikov 

sindikatov v zvezi z reševanjem primerov psihičnega nasilja, hkrati pa je treba 

usposobiti tudi kontaktne osebe, na katere se lahko obrnejo ţrtve, če svojega 

problema ne ţelijo deliti z vodjem ali sindikalnim zaupnikom. Določiti je treba 

postopek prijave psihičnega nasilja in reševanja ter nudenja pomoči ţrtvam. O politiki 

morajo biti dobro obveščeni vsi zaposleni, pomembno pa je tudi nenehno spremljanje 

učinkov politike, da bi jo lahko tudi sproti izboljševali. 

5. Vprašanje: Kaj lahko storijo ţrtve? 

Odgovor: Čeprav bi ţrtve najraje čim prej ubeţale psihičnemu nasilju, pa je treba 

ravnati premišljeno, da ne bi pod teţo čustev sprejeli kakšne preuranjene odločitve, na 

primer dali odpoved. Pred tem je namreč mogoče storiti še marsikaj: poiskati pomoč 

pri nadrejenih in/ali pri tistih, ki so v podjetju zadolţeni za zdravje in varnost pri delu, 

kadrovske zadeve ali delavske pravice, obrniti se na pooblaščenega zdravnika 

specialista medicine dela, prometa in športa, prositi za premestitev na drugo delovno 
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mesto, zbirati dokaze o psihičnem nasilju, poiskati zaveznike (sodelavci, sindikalni 

zaupnik…), svojo izkušnjo deliti z ljudmi, ki so bili prav tako ţrtve psihičnega 

nasilja. Ob tem je zelo pomembno, da ţrtev ohrani samozavest, se izogiba 

samoobtoţevanju, utrjuje socialne stike in išče pomoč v druţini in med prijatelji brez 

nepotrebnega sproščanja negativnih čustev. 

8.4.1 Interpretacija 

Inšpektorat za delo nadzira dve strokovno zaokroţeni področji: delovna razmerja ter varnost 

in zdravje pri delu. Število kršitev narašča iz leta v leto. Opaziti je, da je veliko ljudi  zaupalo 

svoje teţave v sluţbi, ki so povezane s psihičnim in čustvenim nasiljem, tako da so priznali, 

da doţivljajo tovrstno nasilje, niso pa vedeli, da je to mobing, ki je z moralnega vidika 

nesprejemljiv, prepovedan. Inšpektor navaja, da je zelo pogosta prijava diskriminacije, kar pa 

je po mojem le ena izmed oblik mobinga. Tudi, ko posredujejo pri delodajlcu, ga lahko le 

opomnijo, redko kdaj sankcionirajo. Zakonodaja, kljub temu, da je sedaj sprejeta, še vedno 

mobing teţko dokaţe in opredeli, od tod pa tudi nemoč inšpektorata.  Tudi inšpektorat bi 

moral (kakor sodišča) upoštevati  širši pogled na dejanja, ki jih delodajalec izvaja in  ne le 

samo na konkretna dejanja. Ljudi je še vedno strah, kljub temu, da stoji sedaj za njimi  tudi 

inšpektorat, ker ponavadi je tako, da ko se inšpekcija umakne, se pritiski nad delavci še 

povečajo. Kljub moči, ki naj bi jo imel inšpektorat, se delavci nanj obračajo s strahom, se 

pravi anonimno. Ljudje nimajo zaupanja v institucijo.. Inšpektor navaja, kaj vse mora storiti 

delodajalec za preprečevanja mobinga tako, da ima tudi pravico in dolţnost, da delodajalca 

sankcionira, ne pa le opozarja. Bistveno je, da prijav ni več in da so anonimne. Premalo 

dejansko stojijo na strani ţrtve, izgleda, da so nekako bolj na strani delodajalcev. Financirani 

so iz drţavnega proračuna, ker pa ţeli drţava imeti mir, se zopet vse vrti le v nekem gašenju 

poţara ali z zatiskanjem oči pred pojavom, češ, da ga ni. Inšpektorat pravi, da je treba 

poiskati zaveznike. Ali mar v vsej tej svoji agoniji, ki jo doţivjla delavec, ţrtev, ki je 

nepoučena vsaj kar se tiče pravnih zadev, ne dobi podpore inšpektorata? Zaposleni doţivljajo 

psihično in čustevno nasilje na delovnem mestu vsak dan, ne vedo pa, da je to, kar se jim 

dogaja, prepovedano in da je to mogoče tudi pravno preprečiti. Bi se vsaj tega moral zavedati 

inšpektorat, kot strokovnjak na tem področju? Predpostavljam, da se z mobingom na 

delovnem mestu vsak dan srečuje vedno več zaposlenih, ki so ţrtve tovrstnega nasilja, vendar 

pa ne vedo, da so jim kratene človekove pravice in dostojanstvo. Če se tega ne zavedajo 

zaposelni, bi se toliko bolj moral inšpektorat. Predpostavljam tudi, da ţrtve v primeru 

psihoterorja ne vedo, na koga naj se obrnejo in katere institucije jim lahko pri tem pomagajo. 

8.4.2 Sklep 

Ko inšpektorji ugotavljajo, da so prijave pomankljive, bi bilo potrebno na njihovih spletnih 

straneh ali pri svetovanju kakor se omenja, točno povedati, kaj je potrebno še storiti, da bi 
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bile prijave uspešne. Sodobne gospodarske druţbe so prvenstveno usmerjene k 

neposrednemu povečevanju produktivnosti, kvalitete in učinkovitosti. Večinoma se zato 

manj ukvarjajo z zagotavljanjem delovnih in drugih pogojev, ki dolgoročno zagotavljajo 

zdravje in zadovoljstvo zaposlenih. K temu pripomore tudi togost pristojnih sluţb, ki kljub 

poznavanju pomena investiranja v zaposlene temu ne posvečajo dovolj pozornosti. 

.  

Na njihovi spletnih straneh  je še vedno majhno število prispevkov, kar najbrţ kaţe tudi na 

to, da je premalo strokovnjakov, ki jih ta tema dovolj zanima, da bi bili pripravljeni uspešno 

osveščali, zaščitili ţrtve. Delodajalci pa se ne zavedajo, da so dolţni mobing preprečevati in 

odpravljati, še preden se razvije v hujše oblike, ter s tem zaščititi ţrtev pred napadalci. 

Delodajalci se zaradi ponudbe delovne sile, ki je večja od povpraševanja, še posebej v 

sektorju, ki je niţje plačan, s tem problemom sploh ne ukvarjajo, saj lahko kakor se da hitro 

delavca, ki kaţe nezadovoljstvo z delovnimi razmerami, zamenjajo. V bistvu ta delavec 

samoiniciativno ne ţeli opozarjati na nezadovoljstvo, govoriti o psihoterorju, ki se izvaja nad 

njim. Pri tem trči na gluha ušesa vodilnih, ki se jim izvajanje psihoterorja ne zdi omembe 

vredna stvar in tako je ţrtev še v slabšem poloţaju. 

8.5 Intervju z predstojnico psihiatričnega oddelka 

Ker se je ţrtev, zaposlena v tem podjetju, zaradi vseh zdravstvenih teţav, ki so se mu 

nakopičile zaradi mobinga, zdravila v psihiatrični kliniki Begunje, sem se obrnil tudi na 

predstojnico oddelka za kognitivno terapijo. Gre predvsem za oddelek, kje so osebe z 

diagnozo: anksioznost, depresija, razne fobije. Ţrtev je imela izrazito socialno fobijo, saj se z 

nobenim več ni druţila, tudi sodelavci, prijatelji so mu obrnili hrbet, kar je značilno za tretjo 

fazo mobinga, ki je socilana osamitev. 

 

1. Vprašanje: Ste seznanjeni s pojavom mobinga? Ali ste se izobraţevali o 

prepoznavanju, bolezni, ki nastanejo zaradi mobinga? 

Odgovor: Da pojav mi je poznan, izobraţevali se pa glede tega nismo. Ampak so 

znaki identični, kot pri drugih pacientih, ki prihajajo na terapije zaradi drugih 

problemov. Se pa skozi razgovor pacientov prepozna ali je to zaradi drugih okoliščin 

ali mobinga se pravi teţav na delovnem mestu. 

2. Vprašanje: Ker gre pri vas za skupinsko terapijo, kako izbirate skupino? 

Odgovor: Ker je v skupini od 12 do 15 pacientov, poskušamo zaradi laţjega izvajanja 

terapije izbrati paciente z podobnimi znaki in teţavami. Ker smo tokrat prvič imeli 

skupino s  teţavami na delovnem mestu, je bil tudi za nas to izziv. Upam si trditi, da 

je bila to do sedaj to najteţja skupina. 

3. Vprašanje: Koliko je bilo v tej skupini pacientov prav posebej zaradi mobinga in 

katere so bile njihove najpogostejše diagnoze? 
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Odgovor: 5, in pa še posledično bi lahko dejala da še ostalih pet, ki pa so mogoče 

zaradi laţjih oblik mobinga zapustili podjetja in se sedaj ukvarjajo z iskanjem nove 

zaposlitve. Prav tako vsi ostali, kateri so še vedno v podjetju v fazi mobinga. Glede 

same diagnoze je za vse značilna visoka stopnja anksioznosti, še posebej depresije, ki 

je pri nekaterih ţe dolgotrajna ali drugače rečeno kronična, vsi izgubijo svojo 

samopodobo. Pri teh so pa bili poskusi samomora, pri štirih pa so bile sucidne misli. 

Zelo pogosto se pa odraţa pri teh pacientih socialna fobija. Vsi pa podarjajo da 

ruminirajo, se pravi podoţivljajo te dogodke, neprestano. 

4. Vprašanje: Koliko časa traja tako zdravljenje? 

Odgovor: Samo bolnišnično zdravljenje poteka 6 mesecev. Tukaj je potrebno dodati, 

da so se vsi pacienti ţe prej zdravili pri svojih psihiatrih. Po hospitalizaciji je 

potrebno, da ti pacienti, preden se vklopijo v normalen  tok ţivljenja, vsaj še nekaj 

časa stopajo previdno. Nekateri nadaljujejo z delom s polovičnim časom ali še manj. 

Pri eni pacientki pa smo tudi opazili, da se je upokojila za 4 ure. 

5. Vprašanje: Kako poteka zdravljenje pri vas? 

Odgovor: Pri nas delujemo predvsem na bazičnih prepričanjih, povrnitvi 

samopodobe, saj se ti pacienti večinoma krivijo, da so sami krivi za nastalo situacijo. 

Premagovanje aksioznih motenj. Pacienti se navajajo na red. Zato imajo točno 

določen urnik, kdaj je vstajanje, jutranja telovadba in pa aktivnosti, ki potekajo čez 

cel dan. Dopoldne se izvajajo terapevtske skupine in pa učenje tehnik sproščanja, saj 

je le- to zelo pomembno za paciente. Mogoče se zdi čudno, veliko krat se odpravimo 

na izlete, pa ne gre tukaj za turizem, ampak predvsem, da se ti pacienti zopet navadijo 

na zunanje okolje. Se pravi socializacije, saj so ti pacienti tukaj, ker se ne morejo 

odpraviti sami tudi do trgovine, odnesti smeti iz stanovanja. Temu načinu se pravi 

izpostavljanje. Ob vikendih se pacienti odpravijo domov, se pravi v domače okolje, še 

vedno pa dobijo domačo nalogo, katero morajo opraviti, ki sledi po vnaprejšnjem 

dogovorom z terapevtom, saj le on določi, kje so tiste njegove šibke točke, katere je 

treba odpraviti. Vsak ponedeljek imajo pacienti razgovor z svojim terapevtom, kjer 

mu povedo, kako so opravili te naloge, kaj jih še moti in se dogovorita za naslednje 

naloge, na katerih morajo pacienti še graditi.  

6. Vprašanje: V kolikih primerih je zdravljenje uspešno? 

Odgovor: Tukaj poskušamo predvsem odpraviti teţave, ki so nastale glede psihičnih 

teţav in pa da se pacienti naučijo zopet samostojno funkcionirati, se pravi jih 

pripraviti zopet za zunanje okolje, v katerega se vračajo. Teţko pa je, saj se nekateri 

vračajo v popolnoma isto okolje, se pravi podjetje, kjer so nastale teţave. Zato tudi 

imajo ti pacienti nalogo, da si med tem časom iščejo nove zaposlitve, kar je zelo teţko 

še posebej v današnjem času in pa morebitno starostjo pacientov, saj so štirje od njih 

ţe presegli starost 45 let, kar je v današnjem času nekako mišljenje delodajalcev, da 

so pač prestari.  
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7. Vprašanje: Ker ste ţe omenili starost pacientov kakšna pa je struktura izobrazbe le 

teh? 

Odgovor: Pacienti so visoko izobraţeni, eden med njimi še tudi študira na doktoratu. 

Ostali pa imajo vsaj srednje šolsko izobrazbo. 

8. Vprašanje: Zakaj mislite, da prihaja do mobinga pri tako izobraţenem kadru? 

Odgovor: Po pričevanju pacientov je bil poglavitni vzrok strah nadrejenih, 

sodelavcev, pred morebitnim izrinjanjem le-teh glede na njihovo široko paleto znanja, 

razgledanosti. Sami so se tudi začeli temu pojavu zoperstavljati. Kar je za podjetja 

zelo moteče, saj večinoma trdijo, da ga ni, se ga pa zavedajo in dejansko tudi 

dopuščajo, saj se le tako poskušajo znebiti morebitnih preseţnih delavcev.  

8.5.1 Interpretacija 

Skozi intrervju sem premišljeval, zakaj se ţrtev  navadno zateče po zdravniško pomoč, ko se 

kratkotrajne stresne situacije sprevrţejo v dolgotrajne. Velikokrat se zgodi, da zdravniki in 

psihiatri postavijo napačno diagnozo in s tem pri ţrtvi zbudijo občutek krivde za nastali 

poloţaj. Kako lahko pride do napačnih diagnoz?  Razmišljam, da so glavni krivci za napačne 

diagnoze zdravniki in psihologi, ki nudijo pomoč, pri tem pa se ne poglobijo v socialno 

ozadje nastalega psihičnega in čustvenega nasilja v celoti in to je lahko zopet vzrok, da ţrtev 

tako napačno diagnozo sprejme, njeno psihično stanje pa se poslabša. Kot omenja, da imajo 

ţrtve izrazito socialno fobijo, slabo samopodobo ter neprestane ruminacije in občutki krivde, 

je vrok lahko samo v prefinjenosti napadalca. Uporabim lahko izraza izrinitev in postavitev 

na hladno, ki opisujeta situacijo, v kateri ţrtev ostaja v podjetju, ampak je dolgoročno 

izločena. Ţrtvi se dodelijo samo nesmiselna, nezahtevna dela in naloge, s katerimi se jo 

prostorsko in socialno izolira, tako da psihično in čustveno nasilje ostane stalnica v 

vsakdanjiku. Ta moţnost je najslabša, saj se njen poloţaj nič ne izboljša, ostaja enak ali se 

celo poslabša. Kot smo ţe zapisali, management za napete situacije v podjetju največkrat 

krivi ţrtve, čeprav so največkrat krivi sami, da se dopušča mobing v podjetju. Izolacija ţrtve 

iz delovnih postopkov je le sredstvo, s katerim vodstvo podjetja prikrije resnično stanje 

tovrstnega nasilja v podjetju. Zelo je pomeben podatek, da so hospitalizirani vsi močno 

izobraţeni, kar mi zopet daje občutek, da so se le-ti  upali nekako zoperstaviti  temu pojavu, 

čeprav je bila cena ogromna, stigmaizacija. Ta vtis se pri psihološkem hospitaliziranju še 

uradno potrdi in ţrtev je za vedno zaznamovana. Ţrtev je s tem obdolţena, da je sama izzvala 

tako psihično stanje. Vse nadaljnje reakcije ţrtve bodo izhajale iz tega mita in tako jo okolje 

popelje v začaran krog psihične zaznamovanosti (stigmatizacija). 

8.5.2 Sklep 

Prišel sem do sklepa, da imajo številni zdravniki in psihologi enostavno premalo znanja in 

lastnih izkušenj na tem področju. Ti morda sami niso nikoli izkusili mobinga oz. občutili, 
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kako je delati v proizvodnji ali pa v pisarni s sodelavci in nadrejenimi, ob nenehnih napadih. 

Tako mislijo, da so samo neugodni delovni pogoji glavni razlog za obolenja in duševne 

motnje ţrtev. Ali se ne bi raje vprašali, kaj je tisto, kar ljudi ţene v bolniške (odnosi, 

šikaniranja, nepravično nagrajevanje ipd…)? Bolje bi bilo preučiti vzroke, moţnosti, 

predloge in ideje in nato ocenjevati, načrtovati in ukrepati. Skratka, manjka izobraţevanje 

medicinske stroke. 

 

Ţrtev je tako še bolj izpostavljena, pod še večjim pritiskom in navadno edino ona občuti 

posledice reševanja tega problema. V povezavi z občutkom nemoči, saj ţrtev spozna, da pri 

managementu nima podpore, se psihične in fizične obremenitve ţrtve še povečajo in jo tako 

vodijo v še bolj brezizhodni poloţaj. 

 

Običajno so ţrtve posamezniki, ki za svojim prepričanjem trdno stojijo in se ne uklonijo. 

Navadno se s svojim delom močno identificirajo. Ena izmed razlag, zakaj so ravno kreativni 

posamezniki neredko ţrtve mobinga, je ta, da s svojimi novimi idejami izzivajo druge ter 

predstavljajo groţnjo za ljudi, ki so na višjih poloţajih ali pa izazovejo status quo   

(Davenport et al 1999, 70-71). Ohranjanje zdravja populacije (tudi aktivne) ni le stvar 

medicine, pač pa širše druţbe.  Medikalizacija vsakdanjega ţivljenja zato dobiva vse večji 

pomen. Delavci so nedvomno populacija, ki je specifično zdravstveno ogroţena. Zdravstveno 

stanje delavcev je odvisno od dejavnikov, ki jim je izpostavljeno tudi ostalo prebivalstvo in 

nekaterih drugih, značilnih za delo, ki ga opravljajo.  

8.6 Intervju z predsednikom uprave 

Do nestrukturiranega intervjuja je prišlo tudi z predsednikom uprave. Na tem intervjuju je 

bila prisotna tudi direktorica kadrovskega sektorja. Naj tukaj poudarim, da naj  bi tudi ta 

intervju postal del zanstvenega članka, ki ga moram objaviti kot del  ocene pri vsebini 

predmeta Izredno raziskovalno delo študenta in pa pogoj, da sploh lahko pristopim k 

zagovoru magisterske naloge.  Zato sem vprašal, če  se strinajo z napisanim in ali ga lahko 

objavim. Odovor je prišel od direktorice kadrovske, da tega ne dovolijo.  

 

1. Vprašanje: Ali poznate mobing?  

Odgovor: Da je to skupek nekih neljubih dogodkov, kateri lahko pomenijo da 

govorimo o mobingu 

2. Vprašanje: Ali mislite, da je mobing v podjetju prisoten?   

Odgovor: Ga ni. Tukaj poseţe v besedo  direktorica kadrovske in pove: Sem vam ţe 

dejala, da   kadrovska sluţba ne ţeli slišati za besedo mobing.  

3. Vprašanje: Kaj bi storili  primeru, če bi do njega prišlo?  

Odgovor: Skušamo pomiriti konflikt, prestaviti poslovodjo ali ţrtev  ali ga celo 

odpustiti. Direktorica izjavi, da to rešujejo s točno konkretnimi imeni in dejanji.  
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4. Vprašnje:  Pojasnim jim, da smo ustanovili  društvo Pogum, ki deluje predvsem na 

ozaveščanju problema mobinga, tako podjetjem in ţrtvam ter le slednjim zagotavlja 

tudi pomoč.  

Odgovor: Tega ne potrebujemo, saj tega pri nas ni.  

5. Vprašanje: Predsedniku razloţim da je bila ţrtev ţe na treh oddelkih  postavljena na 

čakanje na delo in tudi bila brez dela skupaj 14 mesecev. 

Odgovor: Kljub vsemu bi bilo najbolj primerno, da si ţrtev poišče sluţbo izven 

organizacije, saj ima izobrazbo in sluţbe ne bi bilo problem dobiti. 

6. Vprašanje: Ali veste, da ţrtev nadaljuje študij na doktoratu?  

Odgovor: A tudi to misli končati (tukaj se predsednik začudi). Kadrovnica pa 

pripomni »saj je lahko študiral, ko pa ni imel dela«.  

7. Vprašanje: Ţrtev je vloţila ţe 15 prošenj za drugo delovno mesto, se javljala na 

razpise, pa ni bila nikoli izbrana ali natančneje povedano sploh ni prejela odgovora.V 

obdobju  5 let je bilo veliko razpisov, premestitev. Prihajali so novo zaposleni, stari 

prerazporejeni, na   razna delovna mesta, ki imajo niţjo izobrazbo od ţrtve. Prav tako 

je tudi dvomljiva usposobljenost in pa praksa le teh. Ali tukaj ne gre tudi za 

nepotizem, klientilizem, diskriminacijo? 

           Odgovor: S tem nimam nič in  je zato pristojna kadrovska sluţba. 

8. Vprašanje: Lahko pojasnite naslednje trditve ki jih navaja ţrtev. Ţrtev pravi, da je 

vloţila prošnjo za povrnitev šolnine, ker izpolnjuje pogoje za razpis, ni pa pridobil, 

podpisa od pristojnega direktorja, češ da na tem oddelku takšnega kadra ne 

potrebujejo. Čez tri mesece pa se pojavi razpis za točno tako delovno mesto, za 

katerega direktor pravi da ga ne potrebujejo.  

Odgovor: Letno namenimo 3 milijone Eur za izobraţevanje zaposlenih. Ta delavec 

(ţrtev) pa je ţe prejela  povrnejo šolnino za  študij specializacije. 

9. Vprašanje:  Ali ne gre tukaj za diskriminacijo? 

Odgovor:   Ne. 

 

Na ţalost mi je čas namenjen intervjuju potekel, saj sem ga opravil na dan odprtih vrat, ki so 

ustanovljena v ta namen, da se zaposleni lahko pritoţijo ali izjavijo svoja nezadovoljstva, na 

katera naletijo pri svojem delu. Postavljen sem bil pred vrata. 

8.6.1 Interpretacija 

Teţko je strniti tako kratek intervju v neko celoto, se pa da vseeno razbrati, da predsednik 

uprave pozna mobing, se ga dejansko otepa in ne ţeli priznati, da je mobing prisoten in da se 

izvaja. Tukaj se moramo zavedati, da se je mobing pri ţrtvi prepletal z vertikalnim in 

horizontalnim. Nadrejeni imajo moč glede njegove poklicne kariere. Zato ima mobing, ki 

sedaj izhaja iz centra moči- top maganamenta najhujše psihične posledice. Management 

morda misli, da odprava nesoglasij ne spada pod organizacijo dela oz. da je odpravljanje teh 
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nesoglasij naloga tistih udeleţencev, ki jih povzročajo. Smatram, da gre za posebno obliko 

vertikalnega ali strateškega mobinga, ko se uprava odloči, kateri so odveč in kako jih 

odstraniti iz organizacije. Ţrtev je teţko odpustiti brez jasnega in tehtnega razloga, zato jo 

pshično maltretirajo in poskušajo doseči, da bi sama zapustila organizacijo. Lahko bi rekel, 

da je primarni cilj onesposobiti ţrtev, da bi postala tudi nezanimiva za konkurenco.  Pokaţe 

se, da so mobing ţe pripisali ţrtvi, se pravi, da so osredotočeni na njen značaj in osebnost. 

Mislim, da  managament dopušča, da se je mobing razvil, ne zavedajo pa se, da so 

neposredno odgovorni za pojav mobinga v podjetju. Pomembno vlogo igra tudi pomankljiva 

kadrovska politika. V podjetju je čutiti pomanjkanje morale, imajo nizka etična načela. Tiste, 

ki opozarjajo na napake in nepravilnosti, jih ţelijo utišati, da ne bi izkrivili javne podobe 

podjetja. Kaţe se, da vodstvo skuša prikriti lastne pomanjkljivosti. Izogiba se objektivnemu 

soočenju različnih mnenj, lahko se bi našel kompromis. Ampak to za vodstvo pomeni, da bi 

moralo popustiti. Tega pa nočejo ali ne zmorejo. Ker ţrtev toţi podjetje, se pravi, da ga 

ogroţa in obenem razkriva napake, nesposobnosti, si podjetje še naprej prizadeva odstraniti 

ţrtev. Organizacijo je vidno strah glede lastnega ugleda, zato ţrtve očrnijo. Pravzaprav so 

ţrtvovali osebe, da bi  ohranili idelalizirano podobo o sebi. Razseţnosti svojih dejanj in 

posledic za ţrtve, posledično zase, se vodstvo sploh ne zaveda. Vidi se, da je v podjetju vse 

skregano z logiko, predsednik trdi, da programa ne potrebujejo, kadrovnica, da program je. 

Na odgovor, da bi si  ţrtev lahko našla sluţbo izven organizacije, čeprav je to lepo zavito v 

celofan, se sliši v realnosti takole, tukaj nimate nobenih moţnosti za napredovanje ali  

kakšno drugo delovno mesto. Predsednik  pozna mobing, očitno pa ne ve, kaj je 

diskriminacija. Tukaj pa gre za posredno diskriminacijo, ki jo je teţko dokazati. Vprašam se 

ali tukaj ne gre tudi za nepotizem, klientilizem?  Predsednik sam priznava, da je ţrtev zelo 

izobraţena, sposobna in da ji ne bo problem sluţbe dobiti drugje. Očitno si podjetje ne ţeli 

pravih strokovnjakov, izobraţenih ljudi, temveč hlapce, ki so tiho in delajo le po navodilih 

drugih. Ţalostno pa je, ko z leti ugotavljaš, da se sistemi v praksi zapirajo, dogmatizirajo, 

namesto, da bi se demokratizirali. Ali pa so temu vzrok le nekateri ozki ljudje na širokih 

poloţajih. Ţrtev so ocenili kot ţviţgača, ker je javnost in pristojne inštitucije opozoril na 

nepravilnosti v podjetju. Vodilni ga poskušajo na različne načine utišati, zato mobing 

izvajajo še naprej. Menim, da vodstvo ignorira mobing ali pa se ga loteva neučinkovito. 

Pokazalo se je, da se je vodstvo odločilo za ponovno premestitev in sproţilo razne ukrepe 

proti tistim, ki se nad nezadovoljstvom, mobingom pritoţujejo. Pritoţbam ne verjamejo, 

breme dokazovanja prenesejo na ţrtve. Razlog je sledeč: vodstvo je bolj odvisno od skupine 

kot pa posameznika, a se ne zavedajo, da se je stanje v skupini ravno tako poslabšalo in da 

bodo nove ţrtve. Preveč gledajo samo na ekonomski vodik. Je pa pri tem čudno, da ne 

opazijo, zakaj se le-ta manjša. Tudi, če je ţrtev bila koristna za organizacijo, se postavi na 

stran skupine, saj so informacije pristranske. Upam se trditi, da gre celo za nekakšno 

institucionaliziranje trpinčenja, ki se izrablja za zmanjševanje ali odstranjevanje 

nezaţelenega kadra.  



 

96 

 

8.6.2 Sklep 

Niso zaposleni naše največje bogastvo, pač pa, kar največ šteje, so odnosi med njimi, ki jih 

imenujemo socialni kapital.  Tega se uprava ne zaveda. Ne gre torej le za vodenje ljudi, 

ampak vse bolj za upravljanje odnosov med njimi. Socialni kapital so povezave med ljudmi – 

socialne mreţe in norme reciprocitete, vprašanja in zaupanja. In vsega tega ni mogoče 

zgraditi brez komunikacij! Očitno je, da znotraj podjetja vladajo odnosi, ki niso zdravi. 

Bojim se, da se je mobing ţe tako močno zajedel v hierarhijo sistema, da se posameznik v 

demokratični druţbi ţe boji za svojo socialno varnost ali pa nam pravice po ustavi ne 

pripadajo več. To je pa verjetno ţe sramotno za tako podjetje, ki  nad svojimi ljudmi  izvaja 

tiho nasilje. Po kratkem razgovoru z udeleţenci sem prišel do spoznanja, da znotraj sistema 

verjetno vlada skrita hierarhična cenzura, ki daje blagoslov za objavo oz. ocenjuje, kaj je 

primerno in kaj ni, kar me spominja na partijske čase ali pa so na nekaterih poloţajih še 

zagrizeni partijski ljudje, ki se niso aklimatizirali. Ţal je to zajedeno še v celotno slovensko 

druţbo in javni sektor ni izjema. Še tako popolna organizacijska struktura in formalni sistem 

komunikacij ne more biti učinkovit brez ustreznega sistema medosebnih odnosov. Ta mora 

postopno odpraviti občutek nezaupanja in razvijati pripadnost in skupni interes. Tudi v 

trţnem gospodarstvu namreč še kako deluje entropija. Vsak človek, vsak zaposleni je vreden 

spoštovanja, ne glede na to, kakšno izobrazbo ima in kakšno delo opravlja. 

8.7 Sodnica – na delovnem sodišču 

Kot ţe pri delovnem inšektortoratu, tudi tukaj ni prišlo do fizičnega intervjuja, ampak sem 

odgovor prejel kar po  elektronski pošti.  

 

Pozdravljeni, sem študent Fakultete za Managament- Koper. Za temo magistrske naloge sem 

si izbral temo "Mobbing v tranzicijskih druţbah- primer  Slovenije". Zaradi kredibilnosti 

same naloge moram v empiričnem delu opraviti raziskave. Izvedel sem ţe tri ankete: z 

zdravniki splošne medicine, anketo v podjetju in pa anketo z odvetniki delovnega prava, kjer 

so bili odzivi porazni ( 231 poslanih vrnjenih 6).   Drugi del, ki ga mora naloga vsebovati so 

tudi intervjuji, opravil sem jih ţe: z delodajalci, sindikati, varuhom človekovih pravic, 

delovnem  inšpektorjem, zdravniki, tako da bi mi kot zaokroţitev celote,  manjkata samo še 

sodišče in pa ministrica za delo in druţino. Za sodelovanje se vam zelo lepo zahvaljujem in 

vas naprošam za  morebiten datum srečanja. Srečanje ne bi trajalo več kot pol ure. 

  

1. Vprašanje: Koliko toţb je ţe bilo vloţenih (na kateri osnovi, ker zakon še ni bil 

sprejet).  

Odgovor: Statistika o tem  mi ni znana. 

2. Vprašanje: Ker so mi nekateri odgovorili, da so toţbe ţe vloţili, na kateri podlagi saj 

je, marsikatero dejanje prikrito v ZDR. 
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Odgovor: Za sodišče, vam odgovor po mojem mnenju lahko, da edino predstavnik za 

odnose z javnostmi na Vrhovnem sodišču.  

3. Vprašanje: Ali se sodniki izobraţujejo glede mobinga. ? Kot lahko vidite v odgovoru 

nekega odvetnika, kjer poudarja" V drugi vrsti pa je potrebno izobraţevanje sodišč v 

tej smeri". Zato me  predvsem zanima kako je s tem?  

Odgovor: Glede izobraţevanja o tem lahko povem, da zaenkrat nisem bila poslana na 

noben seminar o tem. Glede na to, da zakon o trpinčenju na delovnem mestu še ni 

sprejet. Kolikor mi je znano, o tem posebnega zakona ne bo, se je pa spremenil Zakon 

o delovnih razmerjih tako, da je mobing vključen vanj. Poiščite  novelo zakona 

(sprejet je bil prejšnji ponedeljek v Drţavnem zboru). V kolikor je tudi diskriminacija 

lahko mobing, poglejte ta del ZDR in Zakon o enakim moţnostih ter delo Urada za 

enake moţnosti. 

4. Vprašanje: Ali bi alternativno reševanje sporov, kaj pripomoglo k preprečevanju 

mobinga.? 

Odgovor: Delovno sodišče zaenkrat še ne pozna alternativnega reševanja sporov 

pridruţenega sodišču. Za povsem zunajsodne oblike podatkov nimam. 

5. Vprašanje: Zakaj zakon še ni sprejet? 

Odgovor:  To vprašanje naslovite na Drţavni zbor ali Vlado. Glejte tudi zgoraj  glede 

spremembe ZDR.  

6. Vprašanje: Čemu vi pripisujete slabo odzivnost pri anketi odvetnikov? 

Odgovor: Ne vem.  

7. Vprašanje: Kje in pa pod katerimi judikati v sodni praksi  bi bilo potrebno iskati o 

mobingu. Še najbolj se pribliţamo diskriminaciji in pa nezakoniti odpovedi 

delovnega razmerja.   

Odgovor: Pobrskajte po sistemu IUS SOFTWARE, od novejših sodb si poglejte npr. 

sodbo Višjega Delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 763/2006 z dne 12.4. 2007      

(poslati vam je ne morem, ker je še nimam). Za dodatno pomoč pri pisanju magistrske 

naloge se obrnite na svojega mentorja na fakulteti. Svetujem vam, da pred tem dobro 

preštudirate dostopno sodno prakso in pravno literaturo s področja. 

8. Vprašnje: Kakšni so vaši predlogi glede reševanja tega pojava? 

Odgovor: Najlaţje bi bilo, da bi se znotraj podjetja ţe začeli dogovarjati, da se bodo 

borili proti mobingu. Ne, da se vsi bojijo.  In potem se jih srečuje na sodišču. 

9. Vprašanje: Kaj vi mislite, kaj je rešitev- zakonodaja ali v podjetjih sprejeti akte, ki jih 

je treba spoštovati? 

Odgovor: Predvsem to. Sama zakonodaja lahko samo pomaga k takim rešitvam, ne 

more pa problema rešiti. Evropa kaţe na to, da take institucije, ki se s preprečevanjem 

mobinga ukvarjajo znotraj organizacije, so tiste, ki lahko preprečujejo mobing. 

Opozarjajo in preprečujejo. Ţrtve pa naj bi predvsem zbirala dokaze, vodila dnevnik, 

kar je bilo ţe velikokrat rečeno. 
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8.7.1 Interpretacija 

Volkswagen je izgubil toţbo. Bil je toţena stranka in so priznali svojo napako, da so izvajali 

psihično nasilje in so potem tudi plačali odškodnino. Ali lahko trdim, da je v Sloveniji in v 

slovenskih podjetjih to moţno? Bi se to lahko zgodilo, kar se je zgodilo Volkswagnu? Jaz 

sem prepričan, da bi se lahko zgodilo, če bi bil nekdo pripravljen ta proces pripeljati do 

konca. Nekdo mora biti vzor. Mi imamo teţavo tudi s tem, ker ni sodne prakse. Mislim, da je 

dokazovanje tega problematično. Vi ste prvič proti celotnemu kolektivu, drugič pa tudi 

posameznik sam kot ţrtev verjetno ne more objektivno poročati o tem dogajanju, ker je nujno 

tudi subjektiven, ker je prizadet. Pisanje dnevnika bi k temu mogoče bolj pripomoglo, da bi 

lahko tudi dokazal posamezne dogodke. Vidi se, da je sodnica seznanjena s tem pojavom in 

da pozna tudi pomankljivosti glede vloţenih toţb, se pravi teţko je pridobiti dokaze. Čutiti je 

nekako, da zavzema stališče, da je delavec v tem odnosu šibkejša  stran. Mislim, da bi s 

pridobitvijo močnejše zakonodaje na tem področju, bilo število primerov mobinga na sodišču 

številčnejše. Kaj  mislim s to močno zakonodajo, v katero smer ta močna zakonodaja gre? 

Naj bo vendarle nekje napisano v zakonu, kaj je mobing. Še vedno bi imeli velikanske teţave 

pri ugotavljanju dejanskega stanja in pri dokazovanju mobinga. Kar pomeni, da lahko še tako 

močna zakonodaja preventivno deluje. 

8.7.2 Sklep 

Tukaj bi bilo treba okrepiti in izobraziti posameznike. To se mi zdi najbolj dolgoročno, 

najbolj učinkovito preventivno delovanje. Tudi sodišča bi morala ţrtvam mobinga dodeliti 

visoke odškodnine, saj so ţrtve tako psihično, socialno in ekonomsko uničene, kar bi tudi 

prineslo delno preventivo. Kadrovski delavci, strokovnjaki v medicini dela in psihiatriji bi 

morali biti bolj specializirani za mobing. Prav tako sodniki. Podrobno bi morali poznati 

posledice ţrtev mobinga. N. Davenport in soavtorice menijo, da bi se morale psihološke 

posledice, ki jih ima ţrtev mobinga upoštevati kot poškodba in ne bolezen, storilec bi moral 

biti kazensko odgovoren za namerno povzročitev psihičnega trpljenja (Davenport et al 1999, 

34). 

8.8 Varuh človekovih pravic 

Na mojo prošnjo glede moţnosti intervjuja, nam je predstavnik varuha človekovih pravic ţe 

podal odgovre na intervju v pisni obliki. 

 

Predstavnica, svetovalka varuha človekovih pravic, nam je o mobingu povedala: »Veliko 

ljudi se tako stvar boji prijaviti, je pa vse skupaj tudi slabo zakonsko urejeno. Varuh 

človekovih pravic pa neposrednih pravic na tem področju nima. Zaposleni neke prave zaščite 

trenutno še nimajo, lahko se posluţujejo pravnih poti, ki pa so teţko dosegljive, saj morajo 

obstajati pravni dokumenti o premestitvah, degradacijah …, da se lahko kar koli dokaţe. Vsa 
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stvar je namreč izredno teţko dokazljiva, saj se tudi ostali zaposleni bojijo povračilnih 

ukrepov in se nočejo izpostavljati kot priče. Rešitev bi bila poseben predpis v Zakonu o 

delovnih razmerjih, ki bi mobing urejal podobno, kot je urejeno področje spolne 

diskriminacije.Veča se število anonimnih pisnih, še več pa je telefonskih pobud, v katerih se 

posamezniki ali skupine pritoţujejo nad nespoštovanjem predpisov in - kar posebej zbuja 

skrb - nad mobingom. Pobudniki pogosto navajajo dejanja negotovosti glede delovnega 

mesta (če vam kaj ni prav, pa dajte odpoved), nesoglasja med zaposlenimi in vodilnimi, 

nerazumevanje med sodelavci, neurejen sistem napredovanja, napačno ocenjevanje delovnih 

naporov, prekinitev komunikacije, dodeljevanje nalog pod ravnjo sposobnosti, norčevanje, 

smešenje, neenakopravnost med zaposlenimi (nekaterim je dovoljeno več, drugim manj) in 

seveda čedalje večje zahteve na delovnem mestu ob ţe tako visokem stresu zaradi dela. Med 

napadalci je več nadrejenih, ţrtve pa so najpogosteje podrejeni. Posledice mobinga se 

pokaţejo tako v organizaciji sami v bistveno manjši storilnosti in nemotiviranosti, 

nezadovoljstvu z delovnim okoljem, bolniški odsotnosti, invalidnosti, v odpovedih pogodb o 

zaposlitvi, fluktuaciji, pa tudi kot splošno druţbene, saj prihaja do pomembnih posledic, ki 

jih takšno ravnanje pušča na zaposlenih (fizična, psihična in psihosomatska obolenja, 

zasvojenosti, samomori ipd.).  Pozornost zasluţi dejstvo, da število tovrstnih pobud narašča, 

pa tudi okoliščina, da so pobude praviloma anonimne ali pa so se pobudniki pripravljeni 

identificirati samo varuhu. Mnogi na te probleme v obupu samo opozarjajo in z njimi 

seznanjajo varuha, našega ukrepanja pa ne ţelijo, saj se bojijo, da bi bilo potem na delovnem 

mestu še slabše.  Glede na to, da varuh nima neposrednih pristojnosti do delodajalcev zunaj 

javnega sektorja, smo glede večjega dela zatrjevanih kršitev lahko reagirali samo prek 

Inšpektorata za delo. Na naša vprašanja, opozorila in predloge se praviloma odzivajo 

korektno. Pogosto se naš predlog za inšpekcijski nadzor pokaţe za utemeljenega, saj nadzoru 

ponavadi sledijo ukrepi inšpektorja. Nemalokrat pa se zoper delodajalce, ki grobo kršijo 

pravice delavcev, po naši oceni ukrepa preveč tolerantno. Zoper kršitelja se praviloma ne 

predlaga uvedba postopka zaradi storitve kaznivega dejanja. Največ pobudnikov pa je še 

vedno ţelelo posredovanje pri delodajalcih zaradi kršitev pravic iz delovno pravne 

zakonodaje. Vsebina pobud kaţe, da so delodajalci še naprej - če ne vedno bolj - storilnostno 

in pridobitniško naravnani, da je odnos od delavcev pogosto slab in da veliko delodajalcev ne 

pozna doktrin o ravnanju z ljudmi pri delu. V letnem poročilu varuha človekovih pravic 

Drţavnemu zboru so zapisali, da se veča število anonimnih pisnih ter telefonskih pobud, v 

katerih se posamezniki ali skupine pritoţujejo nad mobingom. Ker gre za tako resen problem, 

je preventiva izrednega pomena. Treba je vzpostaviti javno zavest o škodljivih posledicah 

mobinga in razviti druţbeno občutljivost za ta problem«. 

8.8.1 Interpretacija 

Postavil si bom osnovno raziskovalno vprašanje ali so se v obdobju tranzicije spremenili 

delovni pogoji. Po razpadu druţbenega, političnega, ekonomskega sistema in osamosvojitvi 
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Slovenije se je spremenil tudi socialni status delavcev. Ne pozabimo, da je kapitalizem v 

psihološkem smislu zasnovan na strahu in da se ljudje trudijo, da bi obdrţali delovna mesta. 

V kapitalizmu se je delovni čas neprestano podaljševal in pogosto prekoračil fizične 

zmoţnosti delavca. Lastniki, ki teţijo predvsem za profitom, ne upoštevajo potreb in zahtev 

delavcev. Delavcu je natančno določen potek dela in o njem ne sme  več odločati.  

Predstavnica varuha človekovih pravic ugotavlja, da zaradi tega lahko pride do večplastnih 

negativnih posledic, ki po eni strani vplivajo na produktivnost in uspešnost organizacije, po 

drugi strani pa na druţbeni, socialni ter zdravstveni poloţaj posameznika, zato je temu 

nevarnemu druţbenemu pojavu potrebno posvetiti vso pozornost. Sklepati je moč tudi, da je 

danes  bolj kot kdajkoli doslej v ospredju, neizprosen boj za pridobitev in ohranitev 

delovnega mesta. Silovit tok nas potegne v neusmiljen vrtinec čustvenih in druţbenih zahtev, 

ki terjajo od nas trdo delo in tolikšen zasluţek, da nam bo omogočil preţivetje, hkrati pa nas 

obdaja še bojazen, da bo naše delovno mesto postalo odvečno in se bomo znašli na cesti. 

Inšpektorji dela imajo dolţnost nadzora na področju zdravja in varstva pri delu (raziskave 

nezgod pri delu, eksplozij in drugih izrednih primerov), ter delovnih razmerij (stavke 

delavcev, nočne akcije). Je pa zaminivo, da se ne odziva pogosteje,  ampak velikokrat samo 

na pobudo varuha. 

 

Namesto pričakovane pomoči lahko ţrtev dobi ravno obratno od pričakovanega. Razberemo 

lahko, da je stopnja aktivnosti drţave v zvezi s čustvenim nasiljem na delovnem mestu  v 

Sloveniji na zelo nizki ravni. Ključna sta namreč pravočasno prepoznavanje prisotnosti 

mobing-a in zmanjševanje njegovih posledic. K temu pripomorejo osveščenost, 

izobraţevanja in zavedanje resnosti problema. Tako je najprej potrebno ugotoviti, v kolikšni 

meri je pojav v našem okolju razvit in ali sta druţba in drţava nanj dobro pripravljeni. Prav 

tako ne gre zanemarjati vloge delodajalcev, vodilnih, delovnega okolja in delovnih odnosov 

v posameznih organizacijah ter nenazadnje tudi strokovne javnosti in medijev. Moč slednjih 

pri oblikovanju kritičnega odnosa do vseh vrst nasilja v druţbi in netoleriranja le-tega, je 

lahko ključna. Zanima nas tudi ali drţava nekatere izmed svojih obveznosti - zagotavljanje 

pravne in socialne varnosti posameznika – na področju čustvenega nasilja v delovnem okolju 

dejansko izpolnjuje. To je odgovornost drţave, druţbe in vodilnih. 

 

Veliko predpostavljenih trdi, da se kaj takega pri njih na delovnem mestu ne dogaja. Trdijo 

celo, da so odnosi pri njih odlični, kolegialni, celo prijateljski, da delajo timsko in drugega 

spoštujejo. Pa je to res? Večinoma podjetja to prikazujejo navzven tudi z raznimi anketami, 

ki jih izvedejo med zaposlenimi. Pa ni vedno tako. Vprašanja so večinoma prilagojena v prid 

delodajalcu, še več, kot se  je izrazila predstavnica,  da ljudje ne upajo povedati resnice. 



 

101 

 

8.8.2 Sklep 

Načeloma bi morali zagovarjati načelo, da so pravice posameznika kot skupine enakopravne, 

v nasproten primeru gre za diskriminacijo. Ne zavedajo se, da mobing dvigne produktivnost, 

vendar na dolgi rok prinese več škode kot koristi. Naloga drţave, strokovnjakov in vodilnih 

pa je, da negativne vplive globalizacije skušajo omejiti, če ne ţe preprečiti. Vloga delodajalca 

in vodilnih pri preprečevanju čustvenega nasilja na delovnem mestu in omejevanju njegovih 

posledic je ključna, ne pa, da prihaja do neke končne postaje varuha človekovih pravic. 

 

Druţbeni pojav,  mobing, pa čeprav gre za nasilje na delovnem mestu, se bolj kot v 

(delovnem) pravu preučuje na sociološkem, psihološkem in zdravstvenem področju. Prvi dve 

znanosti preučujeta razloge za pojav nasilja v druţbi oziroma reakcije posameznika, tretja pa 

se srečuje s posledicami nasilja in jih blaţi. In, kot poudarja, da je to resen problem in da je 

preventiva izrednega pomena, potem bi bil sklep sledeč: naj se sociologija, psihologija, 

zdravstvo ukvarja z preventivo in blaţenjem posledic. Po drugi strani pa navaja, da 

inšpektorat in sodišče delujeta tolerantno do kršiteljev, naj se slednja potem posvetita  

sankcioniranjem. Saj dokler kršitelj ni kaznovan ali pa so kazni le simbiločne, bo kršitev več 

in ironično v posmeh vsem, ki se borijo proti temu pojavu. 
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9  SKLEP – PREDLOGI ZA REŠITEV 

Mogoče se zdim prevelik kritik, a ostra kritika je edina demokratična pot,  s katero  se lahko 

zoperstavimo  zablodi, da mobinga  v podjetju, drţavi sploh ni. Na dolgi rok to ne prinaša 

napredka. Uprava, ki se hvali kot uspešno podjetje, druţini prijazno podjetje, se ne zaveda, 

da bo s takim načinom propadla. In delavci z njo. Pri reševanju tega problema bi vsi morali 

nastopiti skupaj kot enakopravni partnerji. A na ţalost se nekateri ne zavedajo, da je ta 

problem tukaj in zdaj. Lahko bi povzeli, da gre tukaj za konflikt interesov. 

9.1 Sindikat – delodajalec 

Trikotnik, enostaven geometrijski lik je ena pomembnejših metafor odnosov v druţbi. Mislec 

Montesquieu je pred 320 leti premišljeval o pomenu trikotnika odnosov med zakonodajno 

izvršno in sodno vejo oblasti. Če to metaforo trikotnika uporabimo na drţava, delodajalci in 

sindikati, je bistveno laţje  razumevanje odnosov v modernih druţbah. Metafora govori o 

konfliktnem, bodi si o partnerskem odnosu med  oblastjo drţave, močjo kapitala in močjo 

organiziranega delavstva. Če se porušijo ravnovesja med tremi vejami oblasti, se hudi 

problemi pojavijo tudi, če so načeti odnosi med delom, kapitalom in drţavo. 

 

Slovenija ima resne teţave z obema trikotnikoma. Sistem ravnovesij med različnimi vejami 

oblasti ni bil nikdar v zadnjih 20 letih optimalen. Še bolj pa je načet drugi trikotnik med 

delom, kapitalom in drţavo. Stavkovni vali Mura, Gorenje dokazujejo, kako krhka so 

ravnoteţja druţbenih odnosov. Stavke niso začeli sindikati, pač pa delavci, ki so organizirani 

kot socialno gibanje. Sindikati so na svetu zato, da v pogajanjih predstavlja delavstvo. Če 

drţava in kapital sindikatov ne jemljeta resno, ima to dva učinka. Prvič je delavstvo tista 

stran, ki potegne kratko. To je sicer na kratki rok dobro za kapital, ampak poudarjam na zelo 

kratki rok. Drugič, ko sindikat kot predstavnik delavcev izgublja kredibilnost, delavci 

reagirajo spontano mimo sindikatov. Spontane reakcije pa prinašajo nepredvidljivost, zahteve 

le-te so manj jasne, še bolj radikalne od zahtev, ki jih postavijo pogajanj vešči sindikalni 

voditelji. 

 

Malenkosti, ki sproţijo spontan upor, imajo praviloma širok kontekst. Iskra povzroči 

katastrofo, če je v bliţini smodnik. Je tukaj smodnik? Smodnik so vse legitimne zahteve 

sindikata, ki jih druga stran v pogajanjih vehementno zavrača.  Naj zveni še tako 

paradoksalno, v interesu delodajalcev je, da sindikati ohranjajo verodostojnost in da ostajajo 

legitimni predstavniki delavcev. Zato naj delodajalci nehajo vztrajno zavračati zahtev 

sindikatov, s tem ga bodo diskreditirali pri njihovi socialni bazi. Socialna baza bo začela  

reagirati mimo sindikatov. Sindikat je birokratska organizacija, prav tako velja za 

delodajalce. Obe strani delujeta po kompatibilni logiki, njuni cilji pa  so različni. Tudi če se 
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med delodajalci in sindikati odvija razredni boj, ta poteka v okviru znanih pravil. Tako kot je 

dobro, če je reguliran trg, saj to preprečuje zlorabe, je dobro, da je reguliran tudi razredni boj. 

Med delavstvom naj ne pride do vtisa, da sindikati ne doseţejo dovolj. Če bo delodajalec še 

naprej neutemeljeno zavračal legitimne zahteve sindikata, se bo slab vtis nadaljeval. Konflikt 

ne bo rešen. Namesto artikuliranega konflikta v sejnih sobah, se bo boj preselil na ulice. Ţe v 

sejnih sobah se obe strani slabo slišita, na ulicah pa se bodo sogovorniki slišali še slabše. 

 

Če povzamem po dinamiki mobinga, se tudi ti nesporazumi ali nesoglasja pričnejo kot 

konflikt. Pri vseh pogajanjih gre za izgubo časa ter izgubo cilja, kar sta resni posledici 

negativnih konfliktov, ki se pojavljajo. Izguba cilja nastopi kot posledica izgube kontrole 

posameznih udeleţencev nad svojim delovanjem. V konfliktu ţelijo zmagati za vsako ceno, 

pri tem  pa se je izbrisala jasna predstava cilja, to je preprečiti mobing, ga prepoznati, omiliti 

njegove posledice in ne nazadnje tudi kaznovati storilce mobinga. V tem boju, ki ga bijejo za 

premoč, se ne izbira med strategijami in orodij za zmago in se zapravi in uniči veliko 

resursov zaposlenih. Nezaţelena posledica teh konfliktov, pogajanj, priznanja je tudi manj 

natančno razsojanje in zaznavanje. Skupine in posamezniki izgubljajo realno sliko o 

nasprotni strani, na vsak način jim ţelijo nasprotovati, ne glede na to, da je resnica na 

nasprotnikovi strani. Da bi skrili svoje pomanjkljivosti in napake, obdolţijo za konflikt 

nasprotno stran. Ne sprejemajo odgovorov druge strani, predlogov, rešitev in idej. 

 

Menim da se v tem konfliktu vpletene strani bojijo, da lahko ena stran izgubi ali pa ima vsaj 

občutek poraţenca. A na ţalost izgubljajo vsi. Stran, ki izgublja, bo nerada priznala napake 

ali pomanjkljivosti ter se bo raje sklicevala na krivico, ki se je zgodila, kot grešnemu kozlu 

za spor. Tako zajedajo sami sebe, saj se odnosi v pogajanjih skrhajo, povzroči se nezaupanje, 

nesodelovanje, kar ima za posledico slabo delovanje ali celo propad rešitve problema. 

9.2 Delavci 

Prišel je čas, ko bo potrebno strniti vrste in pričeti osveščati javnost, osvobajati ljudi, jim 

ponuditi druge alternativne moţnosti osvobajanja in osebnega ustvarjanja s ciljem 

razbremenjevanja, pridobivanja samozavesti in vračanja občutka, da je vredno ţiveti in da je 

vsakdo potreben in pomemben. Človeku je potrebno vrniti upanje in mu odpreti vrata drugih, 

boljših in novih moţnosti. 

Ţivimo v demokraciji, toda ljudje jo slabo poznajo. Gre za ureditev, v kateri je dopuščena 

največja svoboda mišljenja, zato je tudi krhka, najhitreje ogroţena. Pojavile so se skupine, ki 

so zlorabile in so si prisvojile oblast. Ljudi je treba ozavestiti kaj so temeljne institucije 

demokracije, da spoznajo pojme, kot so človekove pravice, toleranca, kaj je pravo, kaj je 

drţava, kaj je politika. Po drugi strani pa gre za vrednote, ki jih je treba razvijati v čim bolj 

pozitivnem duhu, kaj so človekove pravice, strpnost, občutek za druţbeno pravičnost. Zelo 

pomembno je ustvariti aktivnega drţavljana- delavca. Aktivni drţavljan bo tisti, ki se bo 
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oglasil v kritičnih razmerah, se vključil v javno sfero, na glas povedal svoje mišljenje in bo 

kritičen. Če bo aktivni drţavljan izginil, bodo oblast prevzele različne elite; strankarske, 

ekonomske, finančne, ki nas bodo vodile, kamor njim ustreza. Civilna druţba nas je 

pripeljala v ta sistem, sedaj pa je zamrla in to se ţe čuti. V teh časih si marsikdo ţeli trdo, 

odločnejšo roko, pa je treba paziti, saj je med trdo roko in diktaturo le tanka meja. Treba je 

iskati ravnovesja. Delavce je treba bolje informirati, da bodo bolj odprti, komunikativni in 

jasneje izraţali svoje mnenje. Problem pa je, da so vse bolj površni, cela druţba je taka. Naj 

ne bo bistven star koncept kruha in iger. Delavci naj ne bi bili zadovoljni s tem, da jim 

navrţeš nekaj zanimivih novic, nekaj posplošenih znanj. Zaţelena bi bila zdrava pamet. Če 

so delavci neizobraţeni, če probleme rešujejo brez premisleka na hitro, površno, bodo tudi 

delodajalci izraz takega mišljenja. Bolj bodo delavci ozaveščeni, večja je moţnost, da bo tudi 

v vodstvu elita in ne neki povprečneţi. Zelo je pomembno, da se informiranost in izobrazba 

pri delavcih dvigne na čim višjo raven. Če je delavec nespameten, bo tako tudi vodstvo. In to 

je zelo nevarno. Neizobraţenost jasno kaţe, kako spremembe, ki so nastale, lahko naredijo 

invalidnega, nemočnega človeka. Če delavec ne ve, katera sredstva ima na voljo, je nemočen. 

Mnogi ne vedo, kaj mobing je. Dejstvo je, da z njim ţivimo in imamo opraviti z njim na  

vsakem koraku,  zato je pomembno, da nekaj o njem vemo, ga razumemo in da se je treba 

proti njemu boriti aktivno. Tisti, ki so pri tem problemu pasivni, zame niso odgovorni delavci 

– drţavljani. Druţba ne more dobro delovati, če nimamo dovolj odgovornih izobraţenih ljudi 

– delavcev. 

Kot navaja (Kostelič-Martičeva 2005) je med ţrtvami, ki iščejo pomoč, ljudi z niţjo 

izobrazbo relativno malo, čemur po vsej verjetnosti botruje slaba informiranost o mobingu 

ter njihovih pravicah. Mnogi med njimi menijo, da njihov boj ne bo ničesar spremenil ali pa 

nimajo sredstev, da bi vloţili toţbo. Tisti, ki  poročajo o svojih izkušnjah z mobingom, 

tvegajo stigmatizacijo, da bodo pritiski na njih večji, da bodo v slabšem poloţaju, ker naj bi 

postali ţviţgači. Klinični inštitut za medicino dela pravilno ugotavlja, da bi morala za 

učinkovito preprečevanje in obvladovanje psihičnega nasilja organizacija sprejeti ustrezno 

politiko,  na primer, da psihičnega nasilja ne bo dopuščala ter, da ima vsak zaposleni pravico 

do spoštljivega odnosa in dostojanstva. O politiki morajo biti dobro obveščeni vsi zaposleni. 

Priporoča tudi, poiskati pomoč pri nadrejenih ali pri tistih, ki v podjetju skrbijo za zdravje in 

varnost pri delu, kadrovske zadeve ali delavske pravice; obrniti se na pooblaščenega 

zdravnika specialista medicine dela ali osebnega zdravnika, zaveznike (sodelavci, sindikalni 

zaupnik), zbirati dokaze za prijavo psihičnega nasilja vodstvu organizacije ali morebitno 

toţbo na sodišču.  

 

Ker gre za širšo problematiko v svetu, EU, naši druţbi, v celotni drţavni upravi, v vseh 

podjetjih in ustanovah oz. celotni druţbi, je potrebno mobing predstaviti ljudem in jih 

informirati, kaj to sploh je in kako nevarno zlo je to, saj ga z molčanjem podpiramo vsi, ki ga 

glasno ne obsojamo. Mobing obvladuje sisteme vodenja, ker je učinkovit in za zdaj še 

nedokazljiv, kar pa ni način napredka in razvoja neke demokratične, odprte in v napredek 
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usmerjene druţbe. EU se tega zaveda in njene direktive in resolucije prihajajo tudi v novo 

sprejete članice. Ţal nas o tem nihče ne obvešča in poučuje. Drţave molčijo, dokler lahko. 

Vlade nimajo časa za to. O tem se ne govori. Ljudje so neinformirani in trpijo, tudi umirajo. 

9.3 Zdravstvo 

Na osebni ravni je prva pomoč ţrtvi vzpostavitev porušenega samospoštovanja in 

razbremenitev občutka krivde. Zaposleni ni kriv, če se je znašel v vlogi ţrtve. Potrebuje pa 

strokovno pomoč pri ponovni pridobitvi zaupanja vase. Zdravniki se ukvarjajo vsak s svojim 

poklicnim področjem. To pa je problem. Ali manjka, v zdravstvenem sistemu taka pomoč? 

Zlasti medicina dela in stroka javnega zdravja, se je šele leto nazaj začela bolj resno ukvarjati 

s tem pojavom. Splošni zdravniki in zdravniki v ambulantah medicine dela se s to 

problematiko srečujejo vsak dan. Ravno v obdobju tranzicije in sedanjem obdobju 70% do 

80 % ljudi  hodi v ambulanto zaradi psihosomatskih stisk, ki jih producira klima v delovnem 

okolju. Teţko si je sploh predstavljati, koliko je stisk in trpljenja. Vendar so zdravniki  

nemočni, na voljo imajo le pomirjevala. Za kakšno terapijo, ki bi ojačala take ranljive 

posameznike, ni sredstev, časa, programov. To je prihodnost, kamor bo šla psihiatrija in 

medicina dela. Anksiozne in depresivne motnje  lahko vodijo v pravo obolenje. Običajno 

ljudje, ki pridejo k zdravniku ţe  imajo posledice. Zdravniki lahko zdravijo samo posledice, 

ne morejo pa zdraviti mobinga. Mobing je problem morale ljudi, posameznikov ali morale 

kolektiva in drţave, ker premalo naredina tem področju. Na vsak način je rešitev kompleksna 

na različnih nivojih zdravstva. Lahko prispeva svoje pri zdravljenju teh zdravstvenih 

posledic, lahko sodeluje pri preventivi, lahko svetuje in sodeluje v samopomočni mreţi ţrtev 

mobinga. Ta moralni del, da bo manj psihičnega nasilja, je zadeva drţave, da se začne 

primerno, s svojim zgledom kazati, kako je treba komunicirat in sodelovati. Slovenija zelo 

dobro in učinkovito deluje na področju varnosti in zdravja pri delu, vendar pa se usmerja 

predvsem na tehnični vidik tega področja (Polnočni klub 2007). Veliko kritik glede 

zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi se nanaša na dejstvo, da se zdravje in njegov pomen 

prevečkrat obravnava enostransko, predvsem kot vprašanje, ki zadeva zdravnike, zdravstvo, 

medicinsko tehnologijo in institucije, odgovorne za njihovo financiranje. Ta problem opaţa 

tudi (Doyalova 1984), ki pravi, da je zdravje ljudi potrebno obravnavati kot vprašanje, ki je 

globoko ukoreninjeno v gospodarskem in druţbenem sistemu (Doyal 1984, 5).  

9.4 Javnost 

Javnost je treba ozavestiti o problemu mobinga. Čim več je treba pisati o tem, pripraviti več 

okroglih miz s poudarkom na primerih, ne na njih gledati postrani, ampak jih spoštovati kot 

heroje, da so se sploh upali izpostaviti. Mogoče bodo s tem tudi sami vloţili več prijav in se 

zavedali, da niso sami. Informirati je treba vse poklice, ki so vpleteni v reševanje tega 

problema: psihologe, psihiatre, zdravnike, odvetnike in druge. Javnost je zelo pomemben 
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dejavnik pri preprečevanju razvoja mobinga in zmanjševanju njegovih posledic, saj je 

predstavljanje problematike strokovni in širši javnosti eden izmed ukrepov preprečevanja 

čustvenega nasilja na delovnem mestu.  

 

Posamezne drţave rešujejo ta problem z različnimi stopnjami aktivnosti, vendar kaţejo 

nekatere skupne značilnosti ukrepov, ki se nanašajo predvsem na: 

 

 ozaveščanje, predstavljanje problematike strokovni in širši javnosti, 

 kampanje proti mobingu in poskuse zakonske regulacije ter sprejetje antimobing 

zakonov. 

 

Izobraţevanje in usposabljanje morata za ljudi pomeniti boljše moţnosti za delo in zaposlitev 

za nedoločen čas, delodajalcem pa zagotoviti usposobljene delavce. Vsaka sprememba 

zdajšnjega stanja v še bolj negotove oblike dela, ki jih v Sloveniji poznamo ţe zdaj, bi 

pomenila poslabšanje razmer zanje in za vse na trgu dela. Slovenija bi lahko postala druţba 

znanja in vlaganja v znanje. Vsi ukrepi bi temu sledili. Znanje, usposobljenost in moţnost 

udeleţbe pri upravljanju, bi morali biti vodilo menedţerjev pri upravljanju podjetij ter v 

odnosu do zaposlenih. Delodajalci naj bi sledili modernim spoznanjem in praksam, kako 

delovati na globalnem trgu in biti uspešen skupaj s svojimi sodelavci. Stanje, v katerem se 

spodbuja konfliktne razmere in dopoveduje delavcem, da lahko kar gredo, saj je dovolj 

boljših delavcev, ni sprejemljivo. Da za boljše plače ni denarja, pomeni negativno sporočilo. 

To ni pot za izboljšanje razmer. 

9.5 Organizacija 

V slovenski literaturi je veliko napisanega o samem pojmu mobinga  in o tem, kako ga lahko 

premaga posameznik, malo pa je storjeno na organizacijskem področju. Razmere so verjetno 

takšne zaradi tega, ker organizacije ta problem še vedno pripisujejo posamezniku in mu zato 

posvečajo premajhno pozornost. Čeprav najdemo članke, v katerih so sicer navedeni vzroki 

in posledice mobinga, nastalega na delovnem mestu, je še vedno zelo malo napisano o tem, 

kako naj se organizacije temu pojavu izognejo oz. kako ga naj vsaj obvladujejo ter kako naj 

odpravijo njegove posledice, ki škodijo zdravju posameznika, povzročajo izgube v 

gospodarstvu in nasploh ogroţajo celotno druţbo. Ključno vprašanje pri preprečevanju 

mobinga je: Kdo je odgovoren za preprečevanje? Nemogoče je najti posameznika ali sluţbo 

znotraj organizacije, ki bi bila sposobna uspešno preprečevati, odkrivati, zatirati in omejevati 

posledice mobinga v celoti. V podjetjih je potrebno zaposlene seznaniti s tem pojavom, o 

njegovem poteku in posledicah. Tako bi se mobing zajezil ţe v začetni fazi in sproţili bi se 

ustrezni ukrepi.  
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Zaposlene je treba seznaniti tudi z cilji organizacije in veljavno zakonodajo ter kaj je 

odgovorno vedenje posameznikov kot organizacije. Predavati je treba vsem v organizaciji, 

zaposlenim, sindikalnim zaupnikom, poslovodstvu, ter osebam, ki so odgovorne za človeške 

vire. Organizacijska politika naj  bi slonela na preventivnih ukrepih, se pravi, da bi moralo 

biti točno določeno, kaj se od delavcev pričakuje in kaj so njihove obveznosti. To velja za 

obe strani. Nadalje, kaj je sprejemljivo in kaj ni, kako ravnati v taki situaciji, kam se ţrtev 

lahko obrne, seveda pa tudi kakšne so sankcije za kršitelje. Upoštevati je teba pravice in 

občutke drugih. To naj bi bila neka osnova politike podjetja za antimobing. Managament 

mora ob pojavu mobinga zaščititi in preprečiti stigmatizacijo ţrtve ter ji povrniti ugled. 

Spodbujati je treba timsko delo in zaupanje, delo naj bo raznoliko, prev tako pa je potrebno 

razmejiti odgovornosti. Delavci naj bi bili samostojni z določeno stopnjo odgovornosti. Jasno 

naj bi se opredelile delovna naloge za določeno mesto. Sprejeti bi bilo potrebno politiko 

kadrovanja, ki je razumljiva, legalna, in vključuje pričakovanje, vedenje in etične standarde. 

Delavci morajo točno vedeti, kaj se od njih pričakuje, da dobijo iskreno povratno informacijo 

o svojem delu in napredovanju. Mayhewejeva priporoča »zero –tolerance of violence policy« 

(Mayhew 2004, 35). 

Lahko dodam tudi pomanjkanje morale in slabo vodenje, kot pravi (Lymann 1993, 173) »ko 

bo vodstvo imelo visoka moralna načela, se na tak nivo ne bo spustilo«. To so bedniki, 

bedaki. Varnosti in zdravja pri delu ni mogoče zagotoviti le z ukrepi drţave, ampak je v ta 

namen potrebna tudi ustrezna poslovna odločitev vodstva, ki jo morajo sprejeti vsi zaposleni 

in pri tem tudi tvorno sodelovati. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v podjetjih je vse 

bolj pomemben dejavnik delovnega procesa. Usposobljenost delavcev za varno in zdravo 

delo je del poklicne kvalifikacije oz. poklicne kompetentnosti. Višjo raven skrbi za delavce je 

moţno doseči s tehničnimi, zdravstvenimi, socialnimi in vzgojnimi ukrepi. Na delovnih 

mestih naj bi veljali etični, tehnični, zdravstveni, psihološki, pravni in ekonomski vidiki 

varovanja delavcev. Za obvladovanje takega pojava morale, bo potrebno vpeljati razne 

ukrepe, ki bodo s seboj nosili določene stroške. Organizacije ne bodo smele pozabiti na 

zaposlene, kajti le z njihovim sodelovanjem, tako pri načrtovanju kot tudi izvajanju 

določenih sprememb, bodo doseţeni zastavljeni cilji. Praksa nekaterih skandinavskih drţav 

kaţe na zelo zanimivo obliko preventive, na t.i. organizacijski dogovor, pri čemer gre za 

poseben, pismen sporazum med delodajalci in zaposlenimi. Ta sporazum vsebuje jasno 

opredelitev pojma čustvenega nasilja na delovnem mestu, ki ne pušča nobenega dvoma ter 

poudarek o nesprejemljivosti tovrstnega vedenja v organizaciji. 

Zanimivo je, da je o mobingu mnogo raziskav, člankov, nasvetov ob njegovem pojavu ipd., 

vendar pa se znotraj večine podjetij o tem pojavu kot celostnem problemu in njegovih 

morebitnih rešitvah sploh ne govori. Splošno ljudje vedo, kaj je psihično nasilje, vedo tudi, 

da je to pogost pojav prav na delovnih mestih, vendar imajo do le-tega pasiven odnos. Vsem 

je poznano, da predstavlja velik problem, na prvem mestu prizadetim posameznikom, 
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posredno pa tudi organizacijam, vendar niti pomislijo ne, da bi se morali vsi potruditi in 

pristopiti k problemu sistematično. 

 

Kot je ţe bilo navedeno, bom predvsem razmišljal iz preventivnega vidika. Podjetja, ki 

razmišljajo napredno, ţelijo narediti vse na področju preventive. V kolikor pride do tega 

pojava, imamo problem, ki ga nismo rešili in imamo posledice, ki so lahko vseţivljenjske, 

predvsem za ţrtev. Preventivno delovanje je v pri meri sestavljeno iz izobraţevanja. Tudi v 

podjetjih. Se pravi, da ozavestijo vse, da bodo vedeli, kaj se jim dogaja, če bodo naleteli na ta 

pojav. 

 

Kot sem nakazal, obstaja rešitev, neke vrste usposobljeni notranji svetovalci, h katerim se 

lahko ţrtev zateče, če meni, da se mu to dogaja in ti so potem tudi odgovorni za to, da 

najdejo stik med vodstvom in med to ţrtvijo. Velikokrat je tudi na strani vodstva, da se tudi 

smo usposobi za prepoznavanje tega pojava. Kajti v primerih, ko gre za horizontalni mobing, 

je dokaj znano, da vodje niti ne vedo, da se to dogaja, dokler ni prepozno. Če s preventivnimi 

ukrepi ne morejo zaščititi oz. preprečiti mobinga, potem dejansko nastopi t.i. druga stopnja, 

ker skušajo ţrtvi pomagati, vendar ne tako, da bi ostala v delovnem razmerju, ampak v smeri, 

da si poišče drugo delovno mesto izven organizacije. Skratka,  pokaţejo interes , da se tej 

ţrtvi res pomaga, morda tudi z denarnimi nadomestili za rehabilitacijo, za dodatno 

izobraţevanje, predvsem za dvig samozavesti. Kajti ţrtev potem vedno potrebuje tovrstno 

pomoč, da si znova povrne samozaupanje in samougled, če temu lahko tako rečemo. 

Dejansko gre za neke vrste poklicno rehabilitacijo. To je potem ţe zadnja stopnja, kar lahko 

podjetje naredi  (Polnočni klub 2007). 

 

Pravilniki naj bi bili prvi korak oziroma bi se na podlagi pravilnika zavezali, da trpinčenje na 

delovnem mestu ni dovoljeno. V Zdruţenju svetov delavcev Slovenije so ţe pripravili 

osnutek pravilnika, vključiti pa bi se morale tudi kadrovske sluţbe, ki bi laţe dosegle 

soglasje menedţmenta. Zaupnik bi moral biti v podjetju človek, h kateremu se lahko vsakdo 

zateče po pomoč brez posledic, vodilni pa so dolţni primer mobinga raziskati. Če se tisti, ki 

ga povzroča, tega ne zaveda, je treba z njimi opraviti pogovor. Če ne zaleţe, sledi 

premestitev na drugo delovno mesto ali odpust. Vloga sodišča naj bi bila le zadnja instanca. 

 

Velik pomen primarnemu ukrepanju pripisujem temu, da preventiva vedno potrebuje manj 

finančnih sredstev, manj energije in časa in je bistveno bolj učinkovita. Pri preventivi 

preprečujemo zgolj potencialni problem, ki se še ne kaţe z nobenimi vidnimi zanki in zato ne 

pušča nobenih posledic. Pa vendar to, da znaki problema niso vidni, mnogokrat vodi v 

podcenjevanje problema. Teţa bremena preventive je v večji meri naloţena delodajalcem, 

organizacijam, in vladnim institucijam. Tukaj bi bilo dobro poudariti, da podjetje sodeluje s 

sindikatom. Potrebno bi bilo spisati etični kodeks, ki naj opisuje sistem vrednot, etična vodila 

in pravila, ki jih zahtevajo podjetja. Ustvarjanje etičnih kodeksov je lahko način 
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promoviranja etičnega obnašanja in komuniciranja. Etični kodeks je pomemben, ker razjasni 

in določi ustrezno ravnanje zaposlenih v vseh situacijah ter pojasni, da organizacija od ljudi 

pričakuje etično vedenje pri vseh dejanjih. Vendar za izboljšanje etičnosti v vseh pogledih, ni 

dovolj le etični kodeks. Potrebni so tudi seminarji s pojasnili o etičnem kodeksu in etičnosti 

ter sistemi ocenjevanja etičnosti. Zaposleni namreč ne zaupajo v resničnost etičnega kodeksa, 

dokler ga ne vidijo udejanjenega. Če je kodeks sestavljen le zato, da bi podjetje izpadlo bolj 

etično v javnosti, ne bo učinkovit. Najučinkovitejši pa so kodeksi, ki so sestavljeni v 

sodelovanju z usluţbenci ter imajo določene tudi kazni in nagrade. Etični kodeksi se 

razlikujejo od podjetja do podjetja in tudi med drţavami. 

 

Organizacijsko komuniciranje je velikokrat etično sporno. Čeprav so nekatera podjetja kljub 

neetičnemu vedenju uspešna, je za večjo dolgoročno uspešnost in učinkovitost organizacije 

etičnost nujna. Podjetja si morajo prizadevati k vse večji etični ozaveščenosti, tako pri 

odnosih z javnostjo, oglaševanju kakor tudi notranjem komuniciranju. Če ţelijo podjetja 

povečati etičnost, morajo za to tudi kaj narediti. Najpomembnejši element je odnos vodstva 

do etičnosti. Če vodilni deluje po etičnih načelih in to zahteva tudi od zaposlenih, je večja 

verjetnost, da bo podjetje kot celota delovalo etično. Etično vedenje bi moralo postati nujen 

del človeškega delovanja, za neetičnost pa ne bi bilo opravičila. Za spodbujanje večje 

etičnosti bi se lahko, zlasti v organizacijah in zdruţenjih, uvajale nagrade in neke vrste kazni. 

Za etično vedenje lahko posameznik dobi pohvalo, priznanje ali celo materialno nagrado. In 

za neetično vedenje opomin, graje, prekinitev delovnega razmerja ali odvzem licence. 

 

Delodajalec mora razviti poti informiranja in usposabljanja vodilnih ter ostalih zaposlenih. 

To lahko doseţejo z izdelavo smernic in kodeksov etičnega vedenja, zaupanjem v 

strokovnost osebja, ustvarjanjem ozračja, kjer veljata strpnost in odprti odnosi, medtem ko se 

ne sprejemata nesodelovanje in neprimerno vedenje. Sredstva pri preventivnem delovanju so 

ozaveščanje, izobraţevanje in usposabljanje delavcev in delodajalcev o pojavu, njegovih 

oblikah, vzrokih in posledicah. Zelo pomembna sta preventivno izobraţevanje in 

usposabljanje vodstvenih struktur. Te oblike preventive naj bi se izvajale s strokovnimi 

seminarji, konferencami in delavnicami. 

 

Sekundarno ukrepanje nastopi takrat, ko do mobinga v podjetju ţe pride in je potrebno hitro 

in čimbolj učinkovito ukrepati, da se preprečijo oziroma vsaj čim bolj omilijo posledice vseh 

vpletenih. Kot moţen ukrep sekundarne preventive omenjam mediacijo. Mediacija je proces, 

pri katerem je tretja stran nepristranska. Mediator ponudi udeleţencem v konfliktu priloţnost, 

da zgladijo razlike in omogoči pogajanja o rešitvi. Omogoča soočenje stališč in izraţenje 

občutenj. Mediacija ne nakazuje na krivca, temveč omogoča osebam, ki so v konfliktu, 

razumeti drug drugega, da analizirajo, kako je do konflikta prišlo in določi okvire za ureditev 

konflikta, kar bi omogočilo nadaljnje skupno delovanje in medsebojno spoštovanje. 
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Terciarno ukrepanje se izvaja takrat, ko so ţe povzročene hude posledice za delavce. Takrat 

je potrebno sprejeti vrsto ukrepov, s katerim jim pomagamo ohraniti zdravje in dostojanstvo. 

Poznamo: 

 

 zgodnje ugotavljanje učinkov na zdravje, kar lahko zmanjša posledice na vseh 

ravneh ( posameznikove, druţine, socialnega okolja) in 

 dvig samozavesti skupine, ki je doţivela mobing. Delitev izkušenj v skupini s 

podobnimi teţavami omogoča spoznati ţrtvam, da niso oni tisti, ki so odgovorni 

za tovrstne dogodke, da si priznajo, da je v njihovem okolju prisotna agresija in 

da, če je potrebno, spremenijo svoje vedenje. 

 

Odgovornost managamenta pa  se ne konča tukaj. Namreč, če se mobing ţe razvije in pusti 

resne posledice na posamezniku, je njegova dolţnost, da ga zaščiti in mu nudi strokovno 

pomoč ter s tem naredi vse, da omili nastalo škodo. Na tej stopnji pomoč vključuje 

preprečitev stigmatizacije zaposlenega in mu povrne nekdanji ugled. Poleg tega mu morajo v 

primeru, ko je to potrebno, omogočiti dopust za rehabilitacijo in seminarje za povrnitev 

samozavesti oziroma samopodobe, ki je zaradi psihičnega nasilja bistveno manjša. Potrebni 

so tudi svetovanje in pomoč zunanjih strokovnjakov, kot so na primer psihiatri in zdravniki 

ali organizacij za ţrtve mobinga,  ki v nekaterih drţavah ţe obstajajo. Nenazadnje, tukaj je še 

materialna povrnitev škode ţrtvi mobinga. 

9.6 Država 

Stroškov, ki jih utrpi drţava zaradi posledic mobinga ne moremo izračunati s seštevanjem 

posameznih individualnih stroškov in stroškov organizacije, saj se le-ti prerazporejajo med 

posameznimi skupinami. Drţava mora posledično plačevati stroške zdravljenja, absentizma 

in stroške, ki nastanejo s prezgodnjim upokojevanjem kot posledica kroničnih bolezni, 

sodišč, socialne sluţbe itd… Ocenjevanje teh stroškov je nesmiselno dejanje, ker je potrebno 

upoštevati ogromno dejavnikov in faktorjev. V svetu  naj bi po nekaterih ocenah v povprečju 

ti stroški dosegli 0,5 do 3 odstotka BDP. 

 

Dejstvo je, da le malokdo razmišlja širše, humano in išče nove poti in moţnosti razvoja 

druţbe. Birokrati so obvladali svet. Na eni strani te druţbe bomo imeli in ţe imamo bogastvo 

in g. Elito, ki igrajo suţnjelastnike, saj lahko kupujejo advokate in detektive, medtem ko 

suţnji ali delavci nimajo niti denarja za preţivetje, kaj šele za pravdanje. In tukaj se rojeva 

MOBING, ki človeku jemlje dušo, krade dostojno ţivljenje in uničuje zdravje. Delodajalci pa 

se niti ne zavedajo, da ne izgubljajo le enega prvomajskega praznika, ampak dobre in 

zanesljive delavce. Le malo je tistih, ki v podrejenih vidijo človeka, ampak ga v imenu 

dobička ţe enačijo s strojem, ki ga vzamejo v najem (začasna zaposlitev), ga imajo, dokler 

lahko sluţi in ga zamenjajo in zavrţejo, ko se pričenja kvariti. Bolniške in zdravljenje postaja 



 

111 

 

predrago. Vse to je zavito v tišino posameznikov, ki ne upajo dvigniti glasu, ker bodo jutri 

prvi za odstrel. Drţava pa modro molči in ne uporablja svoje moči, kot da ne ve kaj se 

dogaja. V čigavem interesu!? Je gospodarski lobij res tako politično močan, da obvladuje 

sam zdrav razum!?  

 

Na spletnih straneh slovenskih javnih inštitucij, kot so: Inštitut za varovanje zdravja RS, 

Zavod za varstvo pri delu d.d., Zbornica varnosti in zdravja pri delu, Univerza-medicinska 

fakulteta-katedra za javno zdravje-socialna medicina, pa problema mobing  sploh ni mogoče 

najti. 

 

Kako naj slovenske ţrtve mobinga potem preţive, čeprav se ta pogosto konča celo s 

samomorom? Psihičnega nasilja na delovnem mestu se je potrebno lotiti sistematično in 

temeljito tudi na ravni celotne drţave, saj imajo finančna obremenitev zdravstvenega in 

pokojninskega sistema ter visoke odškodninske toţbe vpliv na celotno druţbeno blaginjo. 

Zato je nujno potrebna ureditev te problematike tudi s pravnega vidika, torej z zakonodajo, ki 

prepoveduje psihično nasilje na delovnem mestu in ga obravnava kot kaznivo dejanje, 

kateremu grozijo resne sankcije, ter hkrati ščiti ţrtve nasilnih dejanj. S tem se tudi uradno 

odgovornost za mobing od zaposlenega, ki je ţrtev, prenese na delodajalca. 

 

K preventivi bi pripomogli tudi urejena zakonodaja in jasna opredelitev psihičnega in 

čustvenega nasilja na delovnem mestu kot popolnoma nesprejemljivega, natančno 

spremljanje in posodabljanje predpisov v EU ter učinkovit sistem nadzora nad izvajanjem in 

upoštevanjem predpisov. Zelo dober zgled si lahko poiščemo tudi v nekaterih evropskih 

drţavah, kot so Nemčija in skandinavske deţele, kjer z t.i. anti-mobing zakoni drţavljanom 

nudijo kvalitetno in učinkovito zaščito pred tovrstnim nasiljem v delovnem okolju. Poleg 

urejene zakonodaje imajo pri preprečevanju in soočanju z nasiljem na delovnem mestu 

pomembno vlogo tudi organizacije same in njihovi zaposleni, predvsem vodilni. Področje 

psihičnega nasilja na delovnem mestu ne moremo reševati zgolj z urejeno zakonodajo, ki je v 

naši drţavi še v povojih, temveč tudi z izobraţevanjem.  Drţava je tista, ki bi morala prevzeti 

vso moralno odgovornost za reševanja problema, saj ji zgarani in bolni delavci ne prinašajo 

koristi, temveč izgubo. V nasprotnem primeru pa je zelo pomembna vloga pravnega sistema, 

ki pa je pogosto v teh primerih dokaj neučinkovit. Mobing dejanja so namreč pred delovnim 

in socialnim sodiščem teţko dokazljiva, še teţje pa je dokazati njihovo pravno škodnost 

znotraj pravnih norm. Zato moramo oblikovati dosledno in natančno zakonodajo, da ţrtve 

lahko primerno zaščitimo, storilce pa kaznujemo. Tudi Slovenija je nekatere zahteve Evrope 

na področju zagotavljanja dostojanstva pri delu, torej tudi mobinga, vnesla v svojo 

zakonodajo. Ali ji je to dobro uspelo, pa bo razvidno iz nadaljnje analize slovenske 

zakonodaje in pa sodne prakse. Delovno pravno področje, konkretno nasilje in nadlegovanje 

na delovnem mestu, naj bi v Sloveniji med drugim urejali Zakon o delovnih razmerjih, 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter nekateri podzakonski akti. Tudi področje zaščite pred 
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dejanji mobinga lahko ocenimo, kot zelo pomanjkljivo urejeno, pri čemer mislimo na oblike 

zaščite, ki delavcu omogoči ali zadrţanje delovnega mesta pod ustreznimi pogoji ali pa vsaj 

priznanje določene odškodnine in nadaljevanje socialne varnosti in ne beg v bolniško 

odsotnost, invalidnost ali celo odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca (Cvetko 2003b, 

903). Odprtih vprašanj je torej še kar nekaj. Dokončne odgovore nanje lahko v prihodnosti 

izoblikuje sama sodna praksa, seveda ob pomoči delovnopravne teorije ter stališč 

delovnopravnih strokovnjakov v različnih komentarjih in strokovni literaturi. Analiza 

slovenske zakonodaje in ostalih dokumentov pa je pokazala, da je Slovenija na področju 

psihičnega nasilja na delovnem mestu, kljub njegovim velikim in kompleksnim posledicam, 

še  neurejena.  

 

V tujini so v zvezi z mobingom ustanovili posebna zdruţenja, raziskovalne centre, ki se 

ukvarjajo z raziskovanjem mobinga in zmanjševanjem njegovega obsega oziroma se v 

drţavnem merilu zavzemajo za ničelno opcijo mobinga v delovnih razmerjih. 

 

Tako kot na drugih področjih, smo se dela pri preprečevanju in obvladovanju psihičnega 

nasilja lotili sistematično na različnih ravneh. V zadnjih letih so duševne motnje pogost 

razlog za bolniško odsotnost z dela, k čemur pripomorejo tudi neprimerne psihosocialne 

razmere, ki jih povzroča psihično nasilje. Po pomoči kliče vse več ljudi, ki trpijo zaradi 

psihičnega nasilja. Med drţavami, kjer so se reševanja problema lotili celostno, bi izpostavil 

Irsko, po kateri bi se morali zgledovati Slovenci. Irski minister za delo je imenoval 

medresorsko delovno skupino za preprečevanje psihičnega nasilja z naslednjimi nalogami: 

ugotoviti razširjenost psihičnega nasilja na delovnem mestu v drţavi, razviti praktične 

programe in strategije preprečevanja psihičnega nasilja pri delu in pripraviti priporočila za 

delo različnih vladnih agencij na tem področju itd. 
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10 ZAKLJUČEK 

V začetku samega zaključka bi lahko povedali, da gre  za razne udeleţence, ki so vpleteni  v 

pojav mobinga. Nekateri kot, izvajalci- podjetja, na drugi strani so ţrtve, vmes pa so 

deleţniki, ki naj bi mobing ali njegove posledice blaţili, to so; sindikat, zdravniki splošne 

medicine, psihiatri, ter na koncu še drţava s svojimi institucijami, kot zakonodaja. Problem 

mobinga je poleg tega, da ga obravnavajo posamezne nevladne in civilne institucije, tudi 

predmet obravnav na različnih skupnih organih Evrope, od različnih komisij pa vse do 

parlamenta, kar kaţe, da gre za resen problem, ki se ga bo treba v vse hitreje razvijajoči se 

globalni druţbi čimprej in čim bolj temeljito lotiti. 

 

V svetu informacijske dobe in vedno večje globalizacije je človek vedno bolj odtujen in 

obremenjen. Osebna medčloveška komunikacija je vedno manj prisotna, bitka s časom, 

delovnimi obveznostmi in normami pa je prezahtevna. V spone nenormalnega tempa in 

prenasičenosti ter vsakodnevnih dolţnosti in obveznosti smo ujeti tako miselno, čustveno kot 

telesno. Zmanjkuje nam časa, volje in motivacije. Ţivljenje nas lovi, stiska, duši, ubija… In v 

tem kalupu smo iz dneva v dan, s svojimi napakami in sposobnostmi. Ne priznamo si tega in 

zato tudi ne čutimo svoje nehumanosti, netolerantnosti in sočutja. Sosed, sodelavec, šef ali 

delavec je le obveza, konkurenca, sovraţnik, tujec… Pozabljamo na zaupanje, tovarištvo in 

kolegialnost. In bolj kot smo odmaknjeni od kmeta, bolj se počutimo kralja. In nekateri kralji 

so vsemogočni vladarji in tudi taki, kot je bil svoj čas veliki Stalin. Zgodovina ima spomin, 

človek ima oči in ušesa, računalnik ima internet, mi pa imamo sluţbo. A marsikdo je nima! 

Eni čakajo nanjo, druge mobingirajo… 

 

Mobing pod to besedo še sploh ni dovolj poznan pri nas, da bi širša mnoţica ljudi, posebej pa 

zaposlenih poznala to besedo. Seveda se ti zavedajo, da doţivljajo psihično in čustveno 

nasilje na delovnem mestu, ne vedo pa, da je to neprimerno vedenje, ki ogroţa njegovo 

psihično in čustveno zdravje, da je prepovedano ter da imajo kot ţrtev tudi določene pravice, 

da se pred tovrstnim nasiljem zaščitijo. Leymann in Resch sta pri svojem raziskovanju 

ugotovila, da socialna mreţa ţrtve tako na delovnem mestu kot tudi doma in v druţini 

razpada. Ţrtev se v procesu mobinga zelo spreminja. Začetni stres v sluţbi ţrtev nosi domov 

med štiri stene, kjer ţrtvino napetost občutijo tudi domači. Ţrtev se počasi začne odtujevati 

od svoje delovne skupine v sluţbi, od svojih bliţnjih in od ostalih ljudi, s katerimi je 

povezana 

 

Dandanes delo v svojem bistvu marsikdaj ni več razumljeno kot pot do samouresničevanja, 

saj je z drobljenjem delovnega procesa postalo odtujeno. Sociolog ga zato imenujejo 

instrumentalno delo, ker predstavlja breme, čisto obveznost, sredstvo za preţivetje, ne pa 
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nekaj, kar bi počeli z veseljem in zadovoljstvom ob delovnih uspehih. Poudariti je treba, da 

naša analiza pojava temelji predvsem na delovnopravnih virih. Pri mobingu pa gre za 

kompleksen problem in ga je nemogoče obravnavati zgolj na področju delovnega prava. 

Posvečati se mu je treba  tudi z medicinskega, psihološkega in sociološkega vidika. 

Najpomembnejša in najbolj smiselna je vsekakor preventiva, ki bi ţe v kali onemogočala 

pojav mobinga, torej onemogočanje vseh dejavnikov, ki povzročajo mobing. Najprimernejša 

sredstva za ta namen so osveščanje, izobraţevanje in usposabljanje delodajalcev in 

zaposlenih o pojavu, njegovih oblikah, vzrokih in posledicah, pri tem pa so lahko v veliko 

pomoč propagandna gradiva, mediji, medmreţje, strokovni seminarj, promocijske kampanje, 

ipd. Zaščita pred mobingom predstavlja velik izziv pristojnim institucijam, ki bi morale 

zagotoviti varnost in dostojanstvo zaposlenih, odpraviti diskriminacijo in preprečiti pretečo 

uniformiranost druţbe. Cilj bi morala biti druţba različnih nazorov, prepričanj, kultur, ne pa 

druţba uniformirancev, kjer čustva in zasebnost niso zaţeljeni. 

 

Slovenija, ki je tranzicijska drţava, se je z ustavo zavezala k usmeritvi v socialno trţno 

gospodarstvo, pa vendar je do njega po dvajsetih letih še daleč. Morda sploh ni dosegljivo, 

saj sodobni trg zahteva fleksibilnost, hitre tehnološke in tudi kadrovske spremembe ter umik 

drţave iz gospodarstva. Posledice so zaposlovanje za določen čas, nezanimanje delodajalcev 

za zaposlenega, za njegovo izobraţevanje in napredovanje, skrb za manjše stroške in večje 

dobičke. Medtem pa delodajalci od zaposlenih kljub temu pričakujejo visoko storilnost, 

brezpogojno lojalnost, v zameno za to pa nudijo le še mesečno plačilo. Včasih pa niti tega ne. 

 

Delodajalec s prekinitvijo delovnega razmerja z zaposlenim, ki je ţrtev mobinga, problema 

nikakor ne reši, temveč le pokaţe svojo druţbeno neodgovornost, ki slabša ugled celotne 

organizacije. S takšnimi dejanji namreč naredi vsaj dve usodni napaki. Prva je sporočilo, ki 

ga daje vsem ostalim zaposlenim v organizaciji, tj. ,da podpirajo mobing in podobno nasilje 

na delovnem mestu, kar pa nikakor ne bo imelo pozitivnega učinka. Ravno nasprotno, 

zaposleni se v takšnem okolju ne bodo počutili varne, motivirane in zadovoljne, saj se bodo 

zavedali, da lahko ţe v naslednjem trenutku ţrtev mobinga oni sami. To pa nedvomno  vpliva 

na njihovo uspešnost in učinkovitost. Po drugi strani pa organizacija s takšnimi dejanji 

izgublja ugled in sloves tudi v širši javnosti, del katerega so seveda potrošniki, njihovi kupci. 

 

Človekova usoda je prispevek k razvoju ekonomskega sistema, kopičenju kapitala, a ne 

zaradi človekove sreče in rešitve. Delo je namreč postalo ne samo telesno, marveč tudi 

duševno nevarno. Zahteve dolgočasnega, ponavljajočega in dekvalificiranega dela, ki ga je 

treba zelo hitro opravljati, zdruţene s povečanim nadurnim in izmenskim delom, kaj lahko 

povzročijo vse več stresov, temu se pridruţi še strah pred izgubo sluţbe. Ko gre za notranje 

nadzore, pa se ukvarja s posledicami dejstva, da se ljudje socializirajo v individualiste, ki 

tekmujejo drug z drugim in si prizadevajo le za pridobitev gmotnih dobrin. Če so pritiski na 

delavca premočni, izzovejo v njem odpor in nasprotovanje.  Neprimerno ravnanje z ljudmi se 
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dogaja ţe odkar obstaja svet in bo tudi trajalo, dokler bo obstajal, saj ni tako mogočne sile, da 

bi to preprečila. Nekateri mobing glede na razširjenost tega pojava v organizacijah opisujejo 

kot novo bolezen sodobne civilizacije. Vendar mobing ni bolezen, ampak sklop asocialnih 

oblik vedenja. Sprašujem se, kdo so storilci? Na to vprašanje ni enoznačnega odgovora. 

Pogosto so to osebe, ki imajo potrebo po izvajanju nadzora in ki v komunikaciji in pri 

reševanju konfliktov običajno uporabljajo manipulacijo, agresivnost ter različne oblike 

(prikritega) nasilja. Organizacija v nasprotju z njim pogosto terja od posameznika, da se 

odpove svojim najboljšim zmoţnostim in se prilagodi zahtevam tega delovnega mesta ter s 

tem temeljnemu cilju. Vnaprej se ve, kdo je gospodar, kdo obvladuje poloţaj. V tem podjetju 

je opaziti močan konflikt vrednot, kjer prihaja do nasprotij med zahtevami v sluţbi in 

osebnimi načeli. Sistem vrednotenja, ki temelji na kratkoročnih ciljih, kako preţiveti in 

ustvariti dobiček, je v nasprotju z vrednotami, ki jih pri svojem delu cenijo najbolj predani 

zaposleni. Delavci velikokrat opravljajo delo v okolju, kjer doseţeni cilj opravičuje sredstva. 

Ta sredstva so največkrat laganje in dejanja, ki so neetična. Uprava se ne zaveda, kaj pomeni 

biti  odgovoren za varnost, ţivljenje, delo in učinkovitost drugih zaposlenih. Pomeni zelo 

veliko medsebojnega sodelovanja in razumevanja, kar pa niso dokazali z nobenim dejanjem, 

besedami. Še vedno stojim za stališčem, da naj ţrtev  raje naredi nekaj zase. Se pravi ali 

zapusti tako delovno sredino tudi na račun tega, da bo pol leta brezposelna, a bo več naredila 

dolgoročno zase, kot pa da vztraja v takem okolju. Pomembno je, da zna pravi hip  reči ne in 

se upreti temu nasilju. 

 

Pomanjkanje poštenosti na delovnem mestu pomeni hudo neskladje med delavci in delovnim 

okoljem. Poštenost v sluţbi pomeni izkazovanje spoštovanja do drugih. Zaposleni so se 

prisiljeni prilagajati dnevnim delovnim zahtevam in še vsemu ostalemu. Delovno mesto kot 

zdravo in varno okolje, v katerem lahko človek najde zadoščenje, postaja vedno teţje 

dosegljivo. Vzrok tega je filozofija vodstva. Od svojih zaposlenih pričakujejo, da ti darujejo 

vedno več svojega prostega časa, kljub vse daljšim delavnikom.  Organizacije v Sloveniji 

bodo na področju mobinga, nastalega na delovnem mestu, morale še veliko postoriti. 

Vsekakor se bodo najprej morale zavedati pomembnosti mobinga in njegovih posledic. 

Mobing  ne vpliva samo na posameznike in organizacije, ampak hromi tudi drţavo. Nastaja 

kot neizogibna posledica medčloveških odnosov z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki se 

mu je treba prilagajati. K telesni ogroţenosti iz preteklosti se je v današnjem času pridruţila 

še psihična ogroţenost, ki načenja naše samospoštovane, socialno varnost, poloţaj v druţbi, 

odnose z druţinskimi člani, prijatelji in sodelavci. Kakšen naj bo naš politični sistem, če pa 

delavci, ki morajo biti ubogljivi, poslušajo poglavarje, ki so popolnoma prazne in devastirane 

osebnosti. Kakšen naj bo potem sistem, kot še hujši od njih? To, da smo bili od nekdaj 

podjarmljeni, ni edini problem. Večja teţava je, da se je v totalitarizmu in drugih 

podjarmljenjih razvila identiteta manipulacije. Slovenski delavec je moral delovati podtalno, 

da je preţivel. Ali pa se je moral podrediti. Vse, o čemer govorimo, se pokriva z mojim 

delom. Pojavi mačizma, poniţevanja in zasmehovanja drugih, hlastanje za bogastvom in 
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uţitki ter druge maske govorijo o nizkem samospoštovanju pri delavcih. Sprašujem se, kako 

priti k svojemu pristnemu jazu, globljemu uvidu. Najpomembneje je začutiti svojo resnično 

vrednost. Brez filozofije, poučevanja etike in zavzetosti za vrednote nam ne bo uspelo.  

 

Najpogostejša napaka vodstva je namreč ravno ta, da si zatiskajo oči pred resnico in namesto, 

da bi se problema lotili konstruktivno, še sami postanejo napadalci ali pa pri tem sodelujejo 

posredno in v ţrtvi vidijo le slabega delavca ter s tem še dodatno poglobijo problem. Mobing 

je največkrat izraz slabosti vodilnega osebja. Slednji se namreč bojijo konfliktov in se 

zavedajo lastne nesposobnosti pri reševanju le-teh, zato ignorirajo ali celo podpirajo psihično 

nasilje, ki se vrši v njihovi organizaciji.  

 

Kjer se terorizem, ustrahovanje dopušča, se tudi razvije. V kolikor bi se v podjetju odločili, 

da so mobing dejanja nesprejemljiva, bi ga gotovo zmanjšali na minimum. Konflikti bi še 

vedno obstajali, a z njihovimi reševanji se le-ti ne bi razvili v mobing. Mobing uničuje tako 

organizacijsko kulturo, zmanjšuje kakovost in motivacijo zaposlenih, zmanjšuje uspeh 

podjetja in zato lahko sklepamo, da je mobing zelo moteč faktor. Ali se bo mobing razvil ali 

ne, je torej odvisno tudi od moralne ravni posameznika in celotne organizacije oziroma od 

tega ali se mobing v organizaciji tolerira ali ne. Poudarjam, da je ravno to najpomembnejši 

dejavnik mobinga, na katerega pa imajo nadrejeni največji vpliv. Tu leţi velik del njihove 

odgovornosti in priloţnosti za odpravljanje psihičnega nasilja na delovnem mestu. Od 

moralnega nivoja posameznika in organizacije je veliko odvisno ali se bo mobing razvil, saj 

lahko organizacija tolerira mobing, ga prezre in ga posledično tudi ne sankcionira. 

 

Mobing je zmeraj znak za motnje v sistemu, torej v delovnem okolju, kadar gre za mobing na 

delovnem mestu. Ravnaje delodajalcev lahko cinično označimo kot enkratno kroţno 

migracijo, pod čemer razumemo brutalno preprosto ekonomsko logiko delodajalcev »zaposli 

za določen čas- izrabi- po uporabi izvrzi, oz.odpusti«. 

 

Rezultati naše naloge so kljub svojim prispevkom, le delček v celotnem mozaiku preučevanja 

mobinga. Odprtih tem je še veliko in tukaj ţelimo poudariti najbolj očitne. Magistrska naloga 

potrjuje nujnost nadaljega raziskovanja mobinga, predvsem iz pravnega vidika. 

Poenostavljeno lahko podam zaključek, ki se osredotoča na spoznanje, da ni mogoče izpeljati 

evalvacije zakonodaje glede mobinga, brez upoštevanja t.i. pravnih virov, ki bi povezovali 

vseh 45 dejanj mobinga. Drugače povedano, mobing naj se bere med vrsticami, saj se primeri 

razlikujejo med seboj v prefinjenosti. Osredotočiti se je treba na spoznaje, da ni mogoče 

izpeljati sodne prakse, brez upoštevanja različnih dejavnikov oz. upoštevanja sistemskega 

razmišljanja. Prevečkrat preide v ospredje zakon entropije, saj soodvisnost ni dovolj močno 

upoštevana. Nadaljne moţnosti raziskovanja so precej široke, vendar se v praksi  uporabna 

oţja usmeritev nakazuje ţe sama po sebi. Za laţjo ponazoritev moţnih smeri raziskovanja, v 

nadaljevanju podajam kratek opis povezave zakonov  in njihove korelacije: ZDR, OZ in KZ. 
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Na podlagi enega izmed dejanj mobinga noben zakon ne nasprotuje drugim, ampak se 

dopolnjujejo. Zakoni nastopajo kot faze, po poudarkih razmišljanja in dajejo moč 

osredinjenja. Na strani predhodnikov menimo, da bi bilo, kot smo ţe zapisali, primerno« 

razbiti« konstrukt mobinga in preučevati vplive posameznih razseţnosti mobinga.  V 

prihodnje bo potrebno še več raziskovlnih prizadevanj nemeniti  opredeljevnaju bolj 

raziskovalnih spremenljivk posameznih konstruktov mobinga, še posebej med tistimi, ki so si 

ţe na teoretični ravni precej podobni. Predvidevamo tudi, da se bodo predvsem z razvojem 

gospodarstva spreminjala tudi pričakovanja zaposlenih. Tako se bo okrepila tudi potreba po 

zagotavljanju pravne varnosti, ki v našem primeru, v danem trenutku, ni bila dovolj 

pomebna, da bi jo vključili v raziskavo. Pri nadaljevanju raziskovanj mobinga, bi bilo 

smiselno tudi povečati vzorec oziroma ga opredeliti tako, da bi izvedli primerjave med 

posameznimi podjetji. Ena izmed moţosti nadaljnje raziskave je tudi primerjava več 

primerov mobinga po različnih dejanjih ter iz različnih vidikov, se pravi: pravnega, 

psihološkega, sociološkega in njihova povezava. Zato opozarjam, da feministična 

metodologija upravičeno opozarja na mnogoplastnost mobinga in na potrebo po razkrivanju 

le tega v raziskavah (npr. mobing v metodah, pri interpretaciji podatkov, znotraj 

raziskovalnih konceptov, v jezikh itd.). Zlasti druţboslovje (npr.sociologija) naj bi bilo 

pomembno vezno tkivo med matičnem področjem in drugimi disciplinami ( naravoslovjem, 

ekonomijo itd.), kjer je izobraţevanje in ozaveščanje o mobingu prav tako potrebno, saj je 

bila ugotovljena pomankljivost pri povezovanju področij. Nujno je povezovanje teoretičnih 

in praktičnih vidikov mobinga ter spoznanj s področij, kamor sicer  ta ne seţejo. Pomembno 

je sodelovanje med posameznimi področji in s tem preprečevanje  mobinga v čim večjem 

obsegu. Vključenost razseţnosti mobinga v vsa področja raziskovanja, ni samo primerna, 

ampak nujna podlaga za razvoj znanj, ki bi spodbujala razvijanje neseksistične druţbe. 
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Priloga 1  Anketni vprašalnik za zaposlene 

 

Spoštovani! 

 

Kot študent ob delu, sem uspešno zaključil študijske obveznosti na fakulteti za Managament. 

Do končnega uspeha me loči le še napisana magisterska naloga, ki mora poleg teoretičnega 

dela vsebovati tudi praktični primer. Odločil sem se, da bom podatke za ta del naloge zbral s 

pomočjo anonimne ankete. Prosim vas, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite 

vprašalnik, ter mi tako pomagate doseči moj cilj.   

 

Poudaril bi, da ţelim da raziskava pokaţe dejansko sliko prisotnosti mobbinga v Sloveniji , 

zato potrebujem vaše korektne odgovore. Zagotavljam vam, da je vprašalnik anonimen in da 

bom s pridobljenimi podatki ravnal skrbno in zaupno.  

 

Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za vašo pomoč. 

 

                                                                                                  Mladen Sačer 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

___________________________________________________________________________ 
 

Vprašalnik je sestavljen iz 4. sklopov vprašanj. Prvi sklop se nanaša na vaše osebne podatke. 

Drugi sklop se nanaša na poznavanje- dovzetost mobbinga v podjetju. Tretji sklop sestavljajo 

različni dogodki nasilja, ki jih lahko opazimo na delovnem mestu. Četrti sklop vprašanj  

sestavljajo opisi simptomov, ki jih lahko sistematično in dlje časa trajajoče nasilje pusti na 

človeku.  

 I. PODATKI O ANKETIRANCU 

 

Prosim, obkrožite! 

1. Spol: 2. Starost: 

    a) moški        9     a) do 30 let            1 

    b) ţenski       34     b) 31-45 let            21 

     c) 46 in več            21 

  

  

3. Izobrazba 4. Delovne izkušnje: 

    a) srednja               39     a) do 5 let              0        

    b) višja                   3     b) 6-20 let              8 

    c) visoka in več        1     c) 21 let in več        35 

 

II.Prosim, da obkrožite trditev podano pri vprašanjih                      

  DA NE 

1 Vsakdanje konflikte v vašem podjetju ne obravnavate in ne rešujete sproti.  28 

2 Vloge in kompetence v podjetju niso pregledne  28 

3 Moj nadrejeni mi daje nenatančna navodila.  26 
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4 Komunikacija znotraj skupine, kakor tudi komunikacija z nadrejenimi, je 

pomanjkljiva. 

 35 

5 Probleme v zvezi z delom ne rešujemo skupaj.  22 

6 Atmosfera na delovnem mestu je polna slabih odnosov med sodelavci in tudi do 

nadrejenih. 

 35 

7 Nadrejeni teţko sprejemajo odločitve ter ne posegajo v konfliktne situacije.  27 

8 Nadrejeni ima avtoritativni stil vodenja  19 

9 Naša organizacija je sredi procesa reorganizacije, struktura organizacije, je 

nepregledna, bodoče spremembe organizacije pa nezadostne. 

 27 

10 Moja moč odločanja in delovanja v podjetju omejena.  8 

 

III. DEJANJA MOBBINGA 

  DA NE 

1.  Omejujejo mi moţnost komuniciranja( ne pustijo mi do besede, delajo se, da me ne 

slišijo) med govorom me nenehno prekinjajo in jemljejo besedo(skačejo v besedo 

 35 

2.  Name kričijo in me zmerjajo, deleţen sem kletvic in obcestnih izrazov.  42 

3.  Nenehno kritizirajo moje delo in osebno ţivljenje.  41 

4.  Nadlegujejo me po telefonu, pošiljajo ţaljivo pošto, kratka telefonska sporočila in 

elektronsko pošto. 

 42 

5.  Poskušajo me osmešiti.  40 

6.  Izmikajo se stikov z mano( odklonilni pogledi oziroma geste, nejasne pripombe) z 

mano se nihče ne pogovarja. 

 42 

7.  Ignorirajo me in se me izogibajo na raznih druţabnih srečanjih( na zabavi, športnih 

aktivnosti). 

 42 

8.  Sodelavcem je prepovedano se pogovarjarti  z mano  42 

9.  Ogovarjajo me za mojim hrbtom,me opravljajo in obrekujejo, širijo laţne govorice o 

meni. 

 36 

10.  Napadajo moje politično / versko prepričanje.  42 

11.  Širijo ţaljive in grobe opazke o mojih stališčih in zasebnem ţivljenju  40 

12.  Norčujejo se iz mene,me zbadajo in rogajo.  42 

13.  Norčujejo se iz moje narodnosti.  43 

14.  Napadajo mojo istospolno usmerjenost.  43 

15.  Poskušajo me prisiliti na psihiatrični pregled.  43 

16.  Zasmehujejo se mi zaradi dela, ki ga opravljam.  41 

17.  Intenzivno iščejo moje napake in me nanje nenehno opozarjajo.  36 

18.  Premeščen sem bil v drugo zgradbo, prostor, pisarno, daleč vstran od mojih 

sodelavcev. 

 43 

19.  Domnevajo da sem psihični bolnik.  43 

20.  Pogosto pričakujejo od mene da ostajam na delovnem mestu po preteku rednega 

delavnega časa 

 18 

21.  Zahtevajo, da opravljam delo, ki sploh ne spada v delovno obveznost oziroma med 

delovne naloge (opravljanje zasebnih opravkov za druge). 

 40 

22.  Zahtevajo da opravim nerealne in neizvedljive naloge(npr. da opravim nalogo v 

neizvedljivem časovnem roku). 

 35 

23.  Dodeljujejo mi vedno nove delovne naloge, naloţijo mi veliko preveč dela kot ga 

lahko opravim in več kot ostalim sodelavcem. 

 34 

24.  Dodeljujejo mi delovne naloge nad mojim nivojem kvalifikacij, z namenom moje 

diskretacije. 

 41 

25.  Dodeljujejo se mi nesmiselne delovne naloge, ki ţalijo moje dostojanstvo dodeljujejo 

se mi delovne naloge daleč pod mojim nivojem sposobnosti. 

 41 

26.  Odvzete so mi vse delovne naloge tako da di še sam ne morem izmisliti kakšne naloge 

zase. 

 43 

27.  Moje delovne napore ocenjujejo napačno ali pa z namenom ţaliti me.  42 
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28.  Silijo me k opravljanju zdravju škodljivih nalog.  42 

29.  Norčujejo se iz mojih telesnih hib.  43 

30.  Oponašajo moje gibe, geste, način hoje, moj glas z namenom, da me osmešijo.  41 

31.  Zadrţujejo pomembne informacije, ki vplivajo na moje delovno uspešnost.  33 

32.  Namerno zadrţujejo informacije in vire potrebne za opravljanje mojega dela.  43 

33.  Namerno mi podajajo napačne informacije, ki vplivajo na moje delo.  43 

34.  Namerno mi preprečujejo delo, izobraţevanje in razvoj ter moţnost za napredovanje.  43 

35.  Namigujejo mi da bi bilo bolje če prosim za premestitev ali dam odpoved.  42 

36.  Pretirano nadzorujejo moje delo in opravljanje delovnih nalog.  40 

37.  Ignorirajo moje poslovne predloge in mnenja.  37 

38.  Izključujejo in ignorirajo me pri aktivnosti povezanih z delom.  39 

39.  Dvomijo v moje poslovne odločitve.  40 

40.  Zahtevajo da se odpovem svojim pravicam( bolniškem staleţu, regresu. letnem 

dopustu,povrnitvi potnih stroškov). 

 38 

41.  Izpostavljen sem verbalnim( besednim groţnjam).  41 

42.  Grozijo mi z fizičnem nasiljem.  43 

43.  Uporabljajo laţje oblike fizičnega nasilja in me tako zastrašujejo( ţuganje, odrivanje, 

trden prijem, fizično odrivanje, udarec). 

 43 

44.  Namerno mi povzročajo škodo ali nepotrebne stroške.  43 

45.  Namerno mi povzročajo psihično škodo na domu ali delovnem mestu.  41 

46.  Verbalno (besedno) nezaţeleno spolno nadlegovanje(pripombe mojega izgleda, 

spolno obarvani komentarji. 

 43 

47.  Izpostavljajo me nezaţeleni vizualni spolni vsebini(preko elektronske pošte, 

kolendarji. 

 43 

48.  Nezaţeleno verbalno spolno nadlegovanje( od mene zahtevajo spolne aktivnosti.  43 

49.  Nezaţeleno fizično spolno nadlegovanje( otipavanje, prijemanje, nezaţelen spolni 

odnos, posilstvo). 

 43 

 

 

IV. SIMPTOMI MOBBINGA 

  DA NE 

1.  Ni mi bilo do hrane.  35 

2.  Razdraţljivost - vznemirjale so me stvari, ki me običajno ne vznemirijo.  30 

3.  Teţko sem se osredotočil na delo, nezmoţnost koncentracije.  33 

4.  Manj sem govoril kot običajno, ni mi bilo do pogovorov.  32 

5.  Šlo mi je na jok.  29 

6.  Mučila me je preutrujenost, izţetost.  26 

7.  Čutil sem obolenje mišic okostja.  32 

8.  Ponoči sem nemirno spal (motnje spanja).  28 

9.  Teţave v druţinskih odnosih.  34 

10.  Mučila me je depresija in samoobtoţevanje.  34 

11.  Bolečine v trebušnem predelu.  32 

12.  Zdelo se mi je da me ljudje ne marajo.  31 

13.  Počutil sem se osamljenega in vse kar sem počel se mi je zdelo naporno in mi je vzelo 

veliko energije. 

 32 

14.  Imel sem povišan krvni pritisk.  35 

15.  Celotno moje ţivljenje se mi je zdelo polomija.  36 

16.  Bil sem ţalosten potrt.  28 

17.  Bil sem prestrašen.  34 

18.  Ljudje so neprijazni z mano.  40 

19.  Pomislil sem da bi zamenjal sluţbo.  27 

20.  Mučila sta me depresija in fobije.  35 
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21.  Imel sem hude glavobole in migrene.  34 

22.  Pojavile so se mi bolečine v prsih.  28 

23.  Pojavile so se prebavne motnje diareja.  31 

24.  Pojavila sta se kašelj in astma.  37 

25.  Izgubil sem  smisel za humor.  34 
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Priloga 2:  Anketni vprašalnik za zdravnike 

 

Spoštovani! 

 

Kot študent ob delu, sem uspešno zaključil študijske obveznosti na fakulteti za Managament. 

Do končnega uspeha me loči le še napisana doktorska disertacija, ki mora poleg teoretičnega 

dela vsebovati tudi praktični primer. Odločil sem se, da bom podatke za ta del naloge zbral s 

pomočjo anonimne ankete. Prosim vas, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite 

vprašalnik, ter mi tako pomagate doseči moj cilj.   

 

Poudaril bi, da ţelim da raziskava pokaţe dejansko sliko prisotnosti mobbinga v Sloveniji , 

zato potrebujem vaše korektne odgovore. Zagotavljam vam, da je vprašalnik anonimen in da 

bom s pridobljenimi podatki ravnal skrbno in zaupno.  

 

Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za vašo pomoč. 

 

                                                                                                                  

Mladen Sačer 

 

- Spol  

- Starost  

- geografsko območje   

- delovna doba    

- javna mreţa, koncesionar, zasebna brez koncesije 

       

      I. 

1. Ali ste ţe slišali za mobbing?   

2. Ali veste kaj to je?   

3. Ali ste seznanjeni s posledicam mobbinga (opis)?   

4. Ali ste se izobraţevali za prepoznavanje posledic mobbinga?    

 

 

    II. 

1. Koliko skupno imate pacientov letno?  

2. Koliko med njimi vam je poročalo o mobbingu? (okvirno) 

3. pri kolikih ste opazili posledice mobbinga,ne da bi vam sami govorili o njem (okvirno)  

4. Kakšne posledice ste najpogosteje opazili: 

- duševne 

- telesne 

5. Katera je bila vaša najpogostejša diagnoza. 

 

    III. 

1. Kako dolg je bil povprečen bolniški staleţ za ţrtve mobbinga? 

2. Ali ste koga med njimi napotili na invalidsko komisijo? 

 

    IV. Kateri so vaše predlogi za reševanje problema mobbinga? 
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za odvetnike 

 

Spoštovani! 

 

Kot študent ob delu, sem uspešno zaključil študijske obveznosti na fakulteti za Managament. 

Do končnega uspeha me loči le še napisana doktorska disertacija, ki mora poleg teoretičnega 

dela vsebovati tudi praktični primer. Odločil sem se, da bom podatke za ta del naloge zbral s 

pomočjo anonimne ankete. Prosim vas, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite 

vprašalnik, ter mi tako pomagate doseči moj cilj.   

 

Poudaril bi, da ţelim da raziskava pokaţe dejansko sliko prisotnosti mobbinga v Sloveniji , 

zato potrebujem vaše korektne odgovore. Zagotavljam vam, da je vprašalnik anonimen in da 

bom s pridobljenimi podatki ravnal skrbno in zaupno.  

 

Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za vašo pomoč. 

 

Mladen Sačer 

 

- spol 

- starost 

- geografsko območje 

- delovna doba 

      

     I. 

5. Ali ste ţe slišali za mobbing? 

6. Ali veste kaj to je? 

7. Ali ste seznanjeni s posledicam mobbinga (opis)? 

8. Ali ste se izobraţevali za prepoznavanje posledic mobbinga? 

 

      II. 
1. Koliko je po vaši oceni  skupno število klientov, ki se vam je oglasilo zaradi 

mobbinga? 

2. Pri kakšnem številu ste opazili posledice mobbinga? 

 

      III. 

1. Koliko toţb ste vloţili zaradi mobbinga pred spremembo 6 člena ZDR? 

2. Koliko toţb ste vloţili po sprejemu 6a. člena ZDR? 

3. Zakaj jih ni več? 

4. Smatrate, da je mobbing teţko dokazljiv? 

5. Smatrate, da bi bilo toţb več če bi bile odškodnine večje? 

6. Ali bo v prihodnosti število vloţenih toţb večje?  

 

     IV.  Kateri so vaše predlogi za reševanje problema mobbinga? 

 


