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POVZETEK 

Mobing je specifična oblika obnašanja na delovnem mestu, kjer se pojavlja psihično 

maltretiranje. V slovensko zakonodajo smo ga uvedli kot trpinčenje na delovnem mestu. 

Aktivno spremljanje odnosov v organizaciji nam lahko z zakonodajo služi kot izhodišče za 

izboljšanje komunikacije, boljše usposabljanje zaposlenih in vodij ter za njihove izbire. Vse 

to lahko nadgradimo s povezovanjem sodelavcev v tim, kar izboljša njihovo sodelovanje in 

timsko delo. Raziskava je izvedena kot študija primera izbrane organizacije. Magistrska 

naloga obravnava problematiko psihičnega nasilja na delovnem mestu z vidika organizacije. 

Predstavljene so ugotovitve in oblikovana so priporočila, ki vplivajo na zmanjšanje teh dejanj 

v praksi. 

Ključne besede: organizacije, mobing, vidiki, psihično nasilje, nasilje na delovnem mestu, 

zaposlitev, šikaniranje, trpinčenje, organizacijska kultura, neetično komuniciranje 

SUMMARY  

Mobbing is a specific form of behaviour at work, where mental torture occurs. The Slovene 

legislature introduced it as mobbing at workplace. Together with the legislature, active 

observation of relations in organisations can offer a starting point for improving 

communication, better training of the employees and managers, and improving their choices. 

All these can be supplemented by connecting the colleagues into a team, which improves 

their cooperation and team work. The research has been carried out as a case study of a 

chosen organisation. The master’s thesis deals with the issue of mental torture at workplace 

from the organisation’s point of view. The conclusions and recommendations which 

influence the reduction of such acts in practice are presented. 

Keywords: organisations, mobbing, aspects, psychological violence, violence at workplace, 

employment, harassment, mobbing at workplace, organisational culture, unethical 

communication 
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1 UVOD 

V podjetjih se v današnjem času pojavlja posebna oblika psihičnega in čustvenega nasilja na 

delovnih mestih, kar postaja eden resnejših problemov današnjega časa. Na področju delovnih 

razmer se je na podlagi raziskav izkazalo, da danes ne prevladuje več fizično nasilje, ampak 

predstavlja največjo grožnjo zaposlenim psihično nasilje, ki je vse aktualnejši fenomen. V 

različni literaturi ga najpogosteje zasledimo pod imenom mobing, s tem da je v slovenski 

zakonodaji označen/definiran z izrazom trpinčenje na delovnem mestu. 

Mobing obstaja, odkar obstajajo organizacije in ga najdemo v vseh delovnih organizacijah 20. 

stoletja, od manjših do velikih. Pojavlja se povsod tam, kjer je prisotna želja posameznika po 

oblasti in obstajajo čustva ljubosumja, potrebe po poniževanju drugih, zavist in sovraštvo 

(Kostelić-Martić 2007). 

Psihično maltretiranje, ki ga opisujemo kot necivilizirano in nesocialno vedenje, konfliktov 

polne komunikacije, imenujemo mobing. Napadena oseba je v podrejenem položaju, 

izpostavljena sistematičnim in dolgotrajnim napadom ene ali več oseb. Prizadeta oseba se 

običajno niti ne zaveda številnih znakov, ki kažejo na, na videz nedolžna dejanja. Ta se pri 

trpeči osebi kopičijo in običajno se jih zave šele takrat, ko je zaradi posledic, ki so pri tem 

nastale za preprečitev poškodb že prepozno. Neetično dejanje ogroža psihično, fizično ali 

socialno zdravje in ga žrtve razumejo kot zatiranje, poniževanje, ogrožanje ali žaljenje 

dostojanstva pri delu. 

Zaradi globalizacije in preživetja na trgu prihaja do nenehnega tekmovanja organizacij, z 

dokazovanjem, da so prav one najboljše. Posledično so zaposleni pri svojem delu bolj 

izpostavljeni nasilju v organizacijah. Pri zmanjševanju stroškov organizacije posamezni vodje 

nad zaposlenimi izvajajo dodatne pritiske in s tem prispevajo k še večji medsebojni 

konkurenci. Naraščata stres in nasilje, pojavljajo se nerešljivi konflikti, odnosi na delovnem 

mestu se dodatno zaostrujejo (Brečko 2006). Pojavljajo se negativne izkušnje, ki se lahko 

prenesejo v vsakdanje življenje v različnih oblikah t. i. posttravmatske motnje – PTED (angl. 

post traumatic embitterment disorder). Ta vsebuje grenak občutek nepravičnosti, ki ni 

življenjskega pomena, da ne bi mogel človek normalno funkcionirati. Najhujša oblika 

negativnih izkušenj je PTSD (angl. Post traumatic stress disorder), ki se pojavi ob prelomnem 

dogodku, in sicer v taki intenzivnosti, da jih lahko primerjamo z naravnimi katastrofami ter 

vojnami (Ege 2010). 

Tako postaja obvladovanje mobinga vedno bolj aktualna problematika in hkrati izziv za 

posameznika, delovno organizacijo in širšo družbo. V preteklosti problemu mobinga ni bilo 

posvečene skoraj nobene pozornosti, a danes, ko se v razvitih državah o tem veliko govori, 

smo mnenja, da se še vedno premalo ukrepa. 
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1.1 Problematika magistrske naloge 

V Sloveniji je decembra 2006 Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) 

organiziral prvi seminar na temo mobinga. Da je bil interes javnosti majhen je potrdila 

udeležba le devetih ljudi od 300 povabljenih (RTV SLO 2007a). 

Da bi ugotovili obstoječe stanje so pripravili reprezentativno raziskavo. Organizirali so 

Društvo za pomoč žrtvam mobinga in hkrati začeli s pripravo primernih programov za pomoč 

žrtvam. 

Podobno kot v Sloveniji so raziskave vzporedno potekale tudi v drugih državah. V Avstraliji 

so leta 2007 objavili raziskovalno študijo v javnem sektorju, ki je temeljila predvsem na 

kvalitativnih raziskavah. Kvalitativna raziskava je potekala v treh fazah. Najprej so iz t. i. 

fokusnih skupin prostovoljcev izbrali zaposlene, na podlagi katerih so oblikovali skupen 

dogovor o tem, kaj pomeni nasilje iz njihovih lastnih izkušenj. Naslednji so bili prostovoljci, s 

katerimi so dokončali vprašalnik za zbiranje informacij o organizacijski klimi in kulturi na 

podlagi zaznavanja pogostosti ustrahovanja. Opisali so podrobne zgodbe izkušenj 

udeležencev ustrahovanja na delovnem mestu. Izvedeni so bili polstrukturirani intervjuji 

managerjev, delavcev, napadalcev in žrtev. Za analizo podatkov so uporabili tako kvalitativne 

kot kvantitativne tehnike (Omari 2007). Maciejaszova in Płatkowska (2011) sta naredili 

študijo primera v javnem sektorju na Poljskem, ki obravnava razmerje med dejavniki mobinga 

in dojemanjem obstoječih delovnih pogojev. Raziskane so bile povezave med mobing 

obnašanjem in dojemanjem delovnih pogojev v organizaciji, kjer so bili delovni pogoji na 

delovnem mestu daleč od optimalnega. Matsunaga (2010) je v študiji med japonskimi in 

ameriškimi študenti višjih šol preučeval mehanizme, ki delujejo ustrahovalno na 

posameznikovo samozavest. Razkril je načine prilagajanja po ustrahovanju ob upoštevanju 

njihovih kulturno zakoreninjenih usmeritev, komunikacijskih standardov in med osebnih 

skrbi. 

V poslovnem svetu je zaznati pogost pojav mobinga v organizacijah, kar ugotavljajo 

najrazličnejši avtorji v številnih raziskavah. Posledice za organizacije so odvisne od njihove 

ozaveščenosti. Strokovnjaki ugotavljajo, da je skoraj v vseh severno evropskih državah 

močno prisotno psihično nasilje. V teh državah kot sta npr. Švedska in Finska je stopnja 

tolerantnosti za ta pojav zelo nizka. Drugače je v južnejših državah, kjer je ta udeležba 

bistveno nižja. Glede na ugotovitve je najmanj psihičnega nasilja na delovnem mestu v 

Bolgariji, Hrvaški in Srbiji. Brečko(2007) nam pove, da je bila stopnja zavedanja Slovencev 

glede tega pojava dokaj nizka (2,8 %). Urdih Lazarjeva (2009) je v okviru Kliničnega inštituta 

za medicino dela na področju Slovenije izvedla prvo raziskavo glede trpinčenja na delovnem 

mestu. V raziskavi Urdih Lazarjeve (2009) je psihično nasilje na delovnem mestu izkusilo več 

kot 10,4 odstotka anketiranih ob koncu leta 2009, v obdobju zadnjih petih let pa kar 19,5 

odstotka (Urdih Lazar 2009, 10–12). Izsledki raziskave nam jasno pokažejo, da se je zavest 
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javnosti glede tega pojava dvignila in postala širše prepoznavna. Na podlagi empiričnih 

spoznanj raznih študij je največ psihičnega nasilja prisotnega med intelektualci, med najvišje 

izobraženimi kadri, kjer bi pričakovali, da so okolja precej dobro urejena in tako navzven tudi 

delujejo. To so šolski zavodi, bolnišnice in druge institucije, ki spadajo pod javno in državno 

upravo. 

Urdih Lazarjeva (2009) je med zelo stresne poklice v prvi slovenski raziskavi o trpinčenju na 

delovnem mestu uvrstila poklice s področja zdravstva in socialnega varstva (12,8 %) ter 

finančnega posredništva in javne uprave (10,3 %). 

V Sloveniji je bilo od začetkov do danes na tem področju narejeno veliko – od tega, da je 

mobing postal prepoznaven v širši javnosti do tega, da se je spremenila zakonodaja in 

uzakonil slovenski izraz za mobing, ki je trpinčenje na delovnem mestu. Kljub temu statistični 

podatki kažejo,1 da vodilni management v organizacijah zaradi različnih vzrokov ali 

dejavnikov ne izvaja ukrepov, ki bi vplivali na zmanjšanje razvoja mobinga in na njegovo 

preprečitev. Frasova (2012) navaja, da se mobing pogosteje pojavlja v konservativnih in 

hierarhično urejenih organizacijah. 

1.2 Namen magistrske naloge 

V magistrski nalogi želimo zbrati znanja o mobingu v organizacijah, izdelat raziskavo in 

pridobiti nova znanja s teoretičnega vidika. Poleg tega je namen tudi s praktičnim pristopom 

določit glavne kazalnike, ki nakazujejo na mobing, ter utemeljiti načine, ki doprinesejo k 

zmanjšanju mobinga v organizacijah. 

1.3 Cilji magistrske naloge 

Zastavili smo si sledeče cilje: 

- Pridobiti čim boljši vpogled v problematiko mobinga s teoretičnega vidika. 

- Prepoznati in analizirati dejavnike, ki vplivajo na pojav mobinga. 

- Preučiti vidike mobinga v organizaciji med zaposlenimi. 

- S predstavitvijo ugotovljenih dejstev utemeljiti indikatorje, ki lahko vplivajo na 

zmanjšanje mobing dejanj. 

                                                 

1
 Po podatkih raziskave UEM in sodelujočih sindikatov večina delodajalcev še ni sprejela ukrepov za 

varovanje dostojanstva zaposlenih pri delu in zagotavljanje delovnega okolja brez spolnega ter 

drugega nadlegovanja in trpinčenja (UEM 2009a). 
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1.4 Raziskovalna vprašanja 

Pri raziskovalnih vprašanjih bomo iskali odgovore na sledeča vprašanja: 

- Kateri dejavniki v organizaciji vplivajo na razvoj mobinga? 

- Kako te dejavnike občutijo zaposleni? 

- Kakšne so posledice teh dejavnikov? 

- Kaj lahko storijo v organizaciji, da preprečijo mobing? 

1.5 Raziskava 

Strategije, metode in tehnike so sestavni del metodologije oziroma pristopa k raziskavi, ki 

smo jih uporabili v toku procesa problematike raziskovanja. Tratnik (2002, 23) nam pove, da: 

»Metodologije niso samo enostavni skupki,« ampak »Slonijo na pestrem zgodovinskem 

razvoju in [...], paradigmah.« 

Prav tako je vsaka raziskava zaradi možnosti izbire in kombinacij zaradi svoje metodologije 

pravzaprav edinstvena. V raziskovanju imamo dve pomembni paradigmi. Prva je pozitivizem, 

ki opredeljuje kvantitativno paradigmo raziskovanja, druga je socialni konstrukcionizem ali 

fenomenološka paradigma, ki opredeljuje kvalitativno paradigmo raziskovanja. 

»Kombinacija novih teorij in vprašanj se imenuje nova paradigma,« navajajo Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2005, 48). Številni avtorji menijo, da na raziskovalno metodologijo 

odločilno vpliva izbor paradigme oziroma, filozofija kako dojemamo in razumemo svet. 

Trnavčevičeva (2001, 28) navaja, da raziskovanje ni odvisno samo od različnih pristopov, 

raziskovalnih tehnik in metodologije, ampak tudi od raziskovalca in njegovega pogleda na 

svet, tako zavednega kot nezavednega. 

»Raziskovalci bi morali natančno poznati prednosti in slabosti vseh metod, ki jih v takšnem 

pristopu uporabijo, ter jih združiti na način, da se metode vzajemno oplemenitijo,« pravi 

Lobetova (2006). 

Pri naši raziskavi gre za študijo primera, kjer smo s komplementarno raziskavo združili dve 

tipologiji pristopov. V magistrski nalogi smo uporabili združitev kvalitativnih in 

kvantitativnih metod. 

Lobetova (2006) pravi, da postaja združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod vse 

pogosteje uporabljen raziskovalni načrt v družboslovju, tako na aplikativnem in akcijskem kot 

tudi na temeljnem znanstvenem področju. »Komplementaren način kombiniranja kvalitativnih 

in kvantitativnih metod odpira možnosti za bolj celostni pristop k merjenju, analizi in 

interpretaciji,« pravi isti avtor (prav tam). 
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V raziskavi smo za prevladujočo obširno fazo uporabili pristop fenomenološkega 

raziskovanja, in sicer smo naredili kvalitativno raziskavo s polstrukturiranimi intervjuji na 

vzorcu napadalca
2
 (Mobber) in žrtve3

 (Mobbee). Da bi dobili poglobljeno sliko, ki bi se 

skladala s teoretičnim ozadjem smo raziskavo dopolnili še s kvantitativno paradigmo 

raziskovanja in izvedli anketo z vprašalnikom. To je študija primera ene organizacije. 

Pri kvalitativni metodologiji je interpretacija situacije raziskovalčeve domneve interaktivni 

postopek (tolmačenje), kjer zaradi nenehnega spreminjanja posamičnih vedenj akterjev in 

vzorcev vedenja niti vloge niti zaporedje dogodkov ni fiksirano (Flere 2000, 35). 

Trnavčevičeva (2005, 1) pravi, da študije primera ne smemo enačiti s kvalitativnim 

raziskovanjem, saj so študije primerov lahko tudi kvantitativne. Iz pogostih teoretičnih 

pristopov lahko dobimo občutek kot da so študije primera le kvalitativne, vendar vidimo, da je 

v praksi drugače. Študije primera so lahko kvalitativne, kvantitativne ali mešane. Prav tako je 

lahko prevladujoč ali kvalitativni ali kvantitativni pristop. 

Merriamova (1998, 29–31) pravi, da študijo primera pri proučevanju enkratnih specifičnih 

situacij, dogodkih in pojavih, označujejo lastnosti, od posameznosti, opisovanja in 

pojasnjevanja. »Študija primera gleda na splošno v nekem časovnem obdobju predvsem v 

globino ene organizacije,« pravijo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 70). Tudi Mesec 

(1998, 43) navaja, da tu ne mislimo posamezne osebe, ampak je to lahko določena skupina, 

npr. družina, skupnost, organizacija ipd. S tem, ko usmerja svojo pozornost v točno določen 

krog ljudi in način njihovega soočenja s specifičnim problemom prinaša širok nabor opisov 

raziskovanja. 

Metoda je sprejeta za veljavno in zanesljivo v raziskovanju poslovnega sveta. Tu smo 

osredotočeni na specifično enoto in kombiniramo različne vire pridobivanja podatkov 

(Tratnik 2002, 34). Odgovor na vprašanje, ali je to res rezultat, ki odraža dejansko stanje nam 

pove mero veljavnosti naše študije. 

Možna je samo notranja veljavnost, in sicer zaradi majhnega vzorca in ker gre za študijo 

primera. Veljavnost raziskave smo povečali prek triangulacije podatkov, kjer smo pri 

raziskovanju pojava podatke zbirali na podlagi žrtev in napadalcev ter dodali našo refleksijo 

(Tratnik 2002, 41). 

O zanesljivosti v našem primeru težko govorimo. Stopnjo zanesljivosti bi lahko ugotavljali v 

primeru ponovne raziskave s tem, da bi ponovna raziskava privedla do enakih rezultatov. 

Izvedli bi jo drugi raziskovalci, v drugem okolju in pri tem uporabili primerljive metode. 

                                                 

2
 Terminologija v strokovni literaturi: Napadalec je tisti, kdor koga napade (SSKJ 2008). 

3
 Terminologija v strokovni literaturi: Žrtev je oseba, na katero je usmerjeno kako negativno dejanje 

(SSKJ 2008). 
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Vzorec, na katerem smo opravili kvalitativno raziskavo, je vseboval štiri zaposlene. Položaj in 

vlogo zaposlenega smo imenovali glede njegove umestitve na hierarhični lestvici na nadrejene 

(vodje) in podrejene (delavce). Zaradi ključnih podatkov, smo v raziskavo vključili še našo 

zgodbo, saj smo bili tudi mi žrtev mobinga v isti organizaciji. Intervju pogosto velja za 

»najboljšo« metodo zbiranja informacij, tako da včasih celo podcenjujemo njegovo 

kompleksnost (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112). 

Starost vseh udeležencev, ki so privolili v intervju, je bila od 45 do 55 let. Vsi intervjuvanci 

so bili moški, in sicer zato ker je bila večina zaposlenih moške populacije. Njihove delovne 

izkušnje so se gibale v razponu od 25 do 35 let. Vse osebe so bile iz iste organizacije. 

V vzorec smo vključili: 

- napadalca (N): 

- I nadrejenega
4
 (N1), 

- II nadrejenega (N2); 

- žrtve (Ž): 

- I podrejenega
5
 (Ž1), 

- II podrejenega (Ž2); 

- III podrejenega – mi (S). 

Pri izbiri udeležencev raziskave smo naredili natančen izbor, tako da pri tem nismo imeli 

večjih težav. Posebnih težav nismo imeli niti z izbiro udeležencev za testni vzorec, saj jih je 

bilo celo več, kot smo jih potrebovali. Prav vsi so nam bili pripravljeni zaupati svojo zgodbo. 

Pomisleke smo imeli edino v primeru privolitve v izvedbo intervjujev na ravni vodje (N2) in 

vodje nadrejenega (N1). V tem primeru je bila udeležba ključnega pomena za izvedbo zadane 

naloge. Skratka, v primeru, da samo eden od obeh udeležencev ne bi bil pripravljen sodelovati, 

bi morali za izvedbo naloge poiskati novo okolje in s tem drugo organizacijo. Tako naša 

zgodba ne bi prišla do veljave, saj ne bi mogli izvesti triangulacije z ostalimi podatki na ravni 

ene organizacije. 

Da ne bi prišlo med izvajanjem intervjuja do površne izmenjave informacij in ker je bilo 

informacij veliko, smo pridobivali podatke s polstrukturiranim vprašalnikom. Na ta način je 

bilo tveganje manjše, da ne bi dobili pravih informacij, hkrati pa smo še vedno dobili dovolj 

širok nabor ostalih informacij, ki bi jih pri strukturirani obliki intervjuja izgubili (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2005, 114–119). Pri intervjuju smo uporabljali digitalni snemalnik in 

še isti dan pogovore tudi prepisali. Z intervjujem smo želeli pridobiti vpogled v izvajanje 

                                                 

4
 I nadrejeni (N1) je vodja vseh zaposlenih, ki so sodelovali v intervjuju in je hierarhično nadrejen II 

nadrejenemu (N2), ki je prav tako vodja. 

5
 Podrejeni I, II in III so delavci, enakovredni po delovnih odgovornostih in so na istem hierahičnem 

nivoju. 
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trpinčenja na delovnem mestu v praksi. Predvsem nas je zanimalo, kateri so bili dejavniki in 

kakšen je bil organizacijski potek, ki je vplival na razvoj trpinčenja na delovnem mestu. 

Kredibilnost raziskave smo povečali s pomočjo triangulacije podatkov, kjer smo pri 

raziskovanju pojava podatke zbirali na podlagi intervjujev žrtev in napadalcev ter naše 

refleksije, ker smo bili tudi mi žrtev mobinga v proučevani organizaciji (Tratnik 2002, 41). 

Glavni namen ankete je bil dobiti informacije od določenega kroga ljudi ali populacije. Na 

podlagi našega predvidevanja, da bomo z vprašalnikom prišli do splošnega mnenja, in da 

bomo pridobili izkušnje in stališča obravnavane populacije glede raziskovalnega problema, 

smo načrtovali anketni vprašalnik za zaposlene v proučevani organizaciji (Priloga 4). 

V procesu raziskave smo izbrali in uporabili tri metode zbiranja podatkov. Te metode so 

intervju, anketni vprašalnik in analiza lastne refleksije. 

Vzorec, na katerem smo želeli opraviti kvantitativno raziskavo, je vključeval dvainštirideset 

zaposlenih. Izbrali smo šest različnih oddelkov iste organizacije. Zaposlene smo obvestili, da 

želimo opraviti anketo, ki bo del magistrske naloge. Zaradi izkušnje Ilceve (2011, 82) pri 

zagotavljanju anonimnosti, kjer nekatere povabljene organizacije niso želele sodelovati, smo 

anketirance osebno prosili za sodelovanje, v katero jih je večina privolila, saj smo jim 

zagotovili, da bo anketa anonimna. Kljub temu se je med določenimi zaposlenimi pojavila 

negotovost, da ne bi pridobljenih podatkov izkoristili še za kaj drugega kot izključno v 

raziskovalne namene. To se je pokazalo tudi na končnem številu izpolnjenih anket – 

petintrideset, saj jih sedem iz najrazličnejših razlogov ni želelo sodelovati. Populacijo 

sestavljajo zaposleni v obravnavani organizaciji, ki opravljajo najzahtevnejše naloge ter so 

različnih starosti in z izobrazbo od V. do VIII. stopnje. 

Podatke smo ločili in nato pri vsakem primeru natančneje proučili vidike trpinčenja na 

delovnem mestu v organizaciji, ki vplivajo na to, ali se je trpinčenje na delovnem mestu 

dejansko zgodilo in ali so ga preprečili. Tako pridobljeno analizo dejavnikov smo obdelali 

zaradi velike količine podatkov in boljše interpretacije po metodi združevanja v študiji 

primera s komplementarno raziskavo. 

Do pojava etičnih dilem prihaja takrat, kadar smo prepričani, da obstaja možnost visoke 

stopnje zlorab. Najpogosteje gre za kvalitativne raziskave in metode, ki so povezane z 

razpravami na področju raziskovalne etike. Kadar raziskovalec uporabi metode, kot so odprti 

intervjuji ali opazovanje z udeležbo, ne le da nadzoruje in poseduje pridobljene podatke, še 

več, pridobi moč, kako in za kakšen namen jih bo uporabil. (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005, 102). V študiji primera je identiteto sodelujočih skoraj nemogoče skriti, saj gre 

običajno za nek izjemen primer. Značilno za študijo primera je stalna borba za etiko v toku 

procesa raziskovanja. Zaupnost, varnost in anonimnost smo sodelujočim v raziskavi poskusili 

zagotoviti, tako da v intervjujih nismo uporabljali imen, temveč oznake. Prav tako smo jim 
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povedali za namen naše raziskave in da bodo podatki uporabljeni izključno za izdelavo 

magistrske naloge. S tem so se strinjali tudi naši sogovorniki, ki so nam dovolili objavo 

zapisov izvedenih intervjujev v prilogi. 

1.6 Omejitve raziskave 

Pomembno pri raziskavi pojava je poiskati resnice oziroma dobiti njihov čim boljši približek, 

saj se zavedamo, da pridobljene informacije nikoli niso popolne (Tratnik 2002, 43). 

Pri izdelavi magistrske naloge smo naleteli na dve pomembni omejitvi, in sicer: 

- metodološka omejitev: Najpomembnejša omejitev je nastala zaradi težav z zaupanjem. 

Omejitev smo zmanjšali z zagotovitvijo, da bodo intervjuji anonimni, brez navajanja imen 

udeležencev. Zagotovili smo pomembnost raziskave za intervjuvanca, saj bodo vsi 

udeleženci naknadno seznanjeni z izsledki raziskave (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2005, 121). Kljub bojazni, da od oseb, ki so bile podvržene nasilju na delovnem mestu in 

smo jih vključili v intervju, da zaradi strahu ne bomo dobili dovolj uporabnih podatkov, se 

to ni zgodilo. Podobna omejitev z zaupanjem je bila prisotna tudi pri anketirancih. Tako 

kot pri intervjujih je večina po zagotovilu, da bodo ankete anonimne in namenjene 

izključno raziskavi privolila v sodelovanje. Tudi pri osebah, kjer smo pričakovali možnost 

odklonitve zaradi medsebojnih nerešenih konfliktnih situacij iz preteklosti, je po 

predstavitvi, da gre za raziskovalno nalogo z zbiranjem podatkov na temo medsebojnih 

odnosov v organizaciji in po krajšem dogovarjanju le prišlo do sodelovanja in do izvedbe 

intervjuja. Čeprav je že kazalo, kot da se nam N2 pri izvedbi sestanka oziroma intervjuja 

izmika, se je na koncu izkazalo, da ni bilo nikakršnega odpora in je šlo zgolj za 

prezasedenost zaradi določenih obveznosti. Menimo, da je razlog za takšno reakcijo naše 

dosedanje dolgoletno poznanstvo in sodelovanje ter da gre kljub »pestri skupni 

preteklosti« za neko medsebojno zaupanje. Čeprav smo skušali k raziskavi pristopiti čim 

bolj nepristransko, človeškega dejavnika kljub temu nismo mogli stoodstotno izključiti. 

Žrtev mobinga smo bili tudi mi, zato še bolj verjetno obstaja možnost pristranske 

interpretacije. Omeniti moramo problem reprezentativnosti vzorca, saj je bil predviden 

vzorec, ki smo ga uporabili za namen raziskave, majhen. Generalizacija pridobljenih 

podatkov v tem primeru ni možna, vendar posploševanje v tem primeru ni temeljni cilj. 

Temeljni cilj je globlje razumevanje pojava (Tratnik 2002, 46); 

- vsebinska omejitev: Tu je šlo predvsem za razjasnitev pojmov, kaj je mobing in kakšne so 

možnosti njegovega uspešnega reševanja v praksi. Iz pridobljenih podatkov, ki smo jih 

pridobili iz odgovorov udeležencev, smo ugotavljali: »Ali ljudje sploh vedo, kaj je 

mobing?« 
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1.7 Prispevek k znanosti 

Vedno več prispevkov s področja trpinčenja na delovnem mestu kaže na to, da znanje s tega 

področja narašča. Le redko najdemo študije primera, poleg tega pa gre v tem primeru za 

kombinacijo osebnih in organizacijskih dejavnikov. Pri tem opazimo, da posamezni avtorji 

trpinčenje na delovnem mestu sicer prepoznajo, a ga prevečkrat enačijo z neprimernim 

ravnanjem zaposlenih. 

Predpostavljamo lahko, da vodstvo in vodilni kader ne poznata dovolj dobro vzrokov 

oziroma dejavnikov, ki prispevajo k uspešnemu obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu. 

Z raziskavo, opravljeno v sklopu magistrske naloge, smo te dejavnike identificirali, raziskali 

in ugotovili, kako različni vidiki v organizaciji vplivajo na trpinčenje na delovnem mestu in 

na njegov nadaljnji razvoj. Ugotovili smo razhajanja med teorijo in prakso ter na podlagi tega 

oblikovali in utemeljili smernice, ki so vplivale na razplet dogodkov. V nalogi smo se 

osredotočili na organizacijske vzroke trpinčenja na delovnem mestu, ki smo jih ugotovili v 

analizi kvalitativnih podatkov in dopolnili s kvantitativnim delom. 

Menimo, da je znanstveni prispevek z vključevanjem različnih pogledov respondentov
6
 glede 

trpinčenja na delovnem mestu prispeval k širši sliki tega pojava in s tem k preprečevanju tega 

početja. To je pomemben prispevek k znanosti, z načinom raziskovanja predvsem zato, ker 

model zajame trpinčenje na delovnem mestu z vidika napadalcev, žrtev in naših lastnih 

izkušenj. 

Raziskava, izvedena v okviru magistrske naloge, je študija primera v slovenskem prostoru, 

izvedena na ravni ene organizacije, ki je podala vidike udeležencev trpinčenja na delovnem 

mestu, od napadalcev do žrtev, in naše lastne refleksije. Večinski del temelji na kvalitativnem 

delu, pri čemer je v samem načrtu bistven in jasen teoretski vidik. Ta narekuje potek študije in 

je v obliki teoretičnega okvira ali specifične ideologije pomembnejši pri usmerjanju raziskave 

kot metode. Seveda nas je zanimal tudi praktični vidik, ki ga kombiniramo na podlagi 

kvantitativnega dela, ki doda širino ali globino prevladujoči metodi. 

Doprinos je tudi ta, da je načrtovana raziskava dopolnila bazo znanja o trpinčenju na 

delovnem mestu v organizaciji. 

                                                 

6
 Terminologija v strokovni literaturi: Respondent je izpraševanec, anketiranec (SSKJ 2008). 
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2 OZADJE TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU 

2.1 Komuniciranje v organizaciji 

Tavčar (2002, 2) pri obvladovanju organizacij opozarja, da je pomembno v kakšnem okolju 

živimo in delamo. Ali gre za temeljno organizacijsko celico družbe – družino ali gre za 

podjetja, nepridobitne, javne, verske, politične, športne in še kakšne druge organizacije niti ni 

tako pomembno. Pomembna je zgodovina človeške civilizacije in organizacij in dejstvo, da 

človek v slogi zmore skoraj vse, kot posameznik pa le malo. Organizacije niso kot naravni 

sistemi, ki se sami uravnavajo (vreme, letni časi…), zato terjajo nenehno zavestno 

obvladovanje, usmerjanje in nadziranje. 

Poleg instrumentalnega in interesnega vidika je mogoče organizacije obravnavati še s 

številnih drugih vidikov. Organizacija se odziva na spremembe in jih tudi povzroča kot 

organizem, tako v notranjem kot v zunanjem okolju. Prevladujoče vrednote članov 

organizacije se kažejo kot kultura organizacije. Organizacija je poleg psihološkega in 

družbenega okolja skupek dejavnikov. V njej najdemo od veselja in žalosti, pritiskov in stisk, 

do zmag in porazov. V rokah oblasti je lahko močno orodje, preko katerega izvaja na 

udeležence pozitivne ali negativne vplive (Tavčar 2002, 3). 

Komuniciranje je temeljno tkivo, ki povezuje udeležence v organizaciji in med 

organizacijami, medsebojno komuniciranje pa je proces. Tavčar navaja, da komunicirati 

pomeni »izmenjavati, posredovati misli, sporazumevati se«, komunikacija pa »sredstvo, ki 

omogoča izmenjavo, posredovanje informacij – komunikacijsko sredstvo.« (Tavčar 2002, 

271) 

Na področju Slovenije je v podjetjih nizka razvitost komuniciranja med zaposlenimi v 

odnosih med vodji in delavci. Da je komuniciranje vez, ki ohranja skupaj organizacijo, vedo 

predvsem podjetja najuspešnejših držav. Komunikacija je strateškega pomena. Z 

organizacijskim komuniciranjem, postaja organizacija konkurenčna in uspešna. S strateško 

komunikacijo mi upravljamo organizacijo in hkrati ne damo možnosti nenadzorovani 

komunikaciji, da bi to ona naredila namesto nas (Nadoh in Podnar 2004, 170–171). 

Značilno za procese je to, da se pojavijo najrazličnejši problemi, s katerimi se moramo 

spopasti. Problemi v komunikaciji nastanejo na področju zaupanja, medsebojne odvisnosti do 

skupnih ciljev in vrednot, dajanja priznanj, povezanosti struktur v organizaciji, osnovnega 

soglasja glede delovnih nalog, do položaja, ugleda itd. Različni izvori neuspešne komunikacije, ki 

so povezani z razmišljanjem, občutenjem in vedenjem posameznika, se ob njegovi nerazrešitvi 

spremenijo v konflikt, ki lahko znotraj podjetja poteka v najrazličnejših dimenzijah. Konflikti so 

lahko gonilo za zaposlene in izziv, da jih bomo s pravo miselnostjo in primernim orodjem rešili. 
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Vendar običajno konflikti vodijo do negativnih posledic, če nam dolgoročno ne uspe najti rešitve 

(Tkalec 2006, 6–12). 

2.2 Konflikti 

Razrešitev konfliktov je možna v primeru, da si vsi vpleteni tega resnično želijo. Kakor koli, 

pri mobingu ni realnih poizkusov reševanja problemov. V idealnih pogojih dela je lahko 

konflikt možnost za učenje in razvoj (Davenport, Schwartz-Distler in Pursell-Elliott 2005). 

Z reševanjem konfliktov se ukvarjajo številni avtorji kot npr.: Brajša (1994), Lipičnik (1996), 

Tkalec (2001), Brečko (2006), Matthiesen (2006). Brajša (1994), Lešnik in drugi (2009) na 

primer menijo, da konflikt nima vedno le negativnih lastnosti, temveč tudi pozitivne, ki so 

pomembno gonilo k uspehu podjetja, zato si lahko v nekaterih situacijah konflikte celo želimo. 

V primeru kadar gre konflikt predaleč, se v podjetju pojavijo negativne posledice. Pride do 

izgube energije, zmanjšanja sposobnosti presojanja, učinkov premaganca in težav usklajevanja. 

Dve resni posledici negativnih konfliktov sta izguba časa ter izguba cilja, ki nastopita kot 

posledica izgube kontrole posameznikov in skupin nad svojim delovanjem. Skupine in 

posamezniki izgubijo realno sliko o nasprotni strani, v konfliktu želijo zmagati za vsako ceno. 

Pojavita se neobjektivno razsojanje in zaznavanje, zabriše se jasna predstava lastnega cilja in 

izgublja se interes za delo v organizaciji. Da bi skrili svoje pomanjkljivosti in napake, 

obdolžijo za konflikt nasprotno stran, čeprav je lahko resnica na nasprotnikovi strani. Tipičen 

primer take napake je zgodba o trpinčenju na delovnem mestu zaposlenega s strani njegovega 

vodje. Zaradi napake, ki se je zgodila zaradi malomarnosti glavnega vodje, je bil deležen vrste 

žalitev in opazk s strani njegovega vodje, ki so se nadaljevala tudi še potem, ko je bila napaka 

že odkrita, a je v bistvu sploh ni bilo (Gumbus, Meglich 2012). Zavračajo predloge rešitve in 

ideje z druge strani. Kadar je poraženec skupina, ta ponavadi začne zajedati samo sebe, saj se 

odnosi v skupini skrhajo. Za neuspeh išče ali krivi nekoga iz svoje skupine, kar povzroči slabo 

voljo, nezaupanje in nesodelovanje. To ima običajno za posledico slabo delovanje ali celo propad 

skupine. 

Kriteriji, ki nam služijo kot osnova za razlikovanje konfliktov so trajanje, oblika, število oseb in še 

drugi dejavniki. V teoretičnem delu naloge smo se oprli na razmišljanje Lipovca (1987) in 

Lipičnika (1996). Glede na vrsto, konflikte ločimo na: 

- funkcionalni konflikt je konstruktiven, 

- disfunkcionalni konflikt je destruktiven, 

- horizontalni konflikt je na isti strukturni ravni v hierarhiji, 

- vertikalni konflikt se pojavi vertikalno med hierarhičnimi ravnmi, 

- konflikti posameznikov in skupin. 

Konflikti so torej neposredno povezani z mobingom. Da se mobing začne je potreben konflikt, 

ki je prva faza v procesu mobinga, ni pa nujno, da se bo iz vsakega konflikta mobing tudi razvil 
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(Tkalec 2001, 910). Rešitev konflikta je možna (kadar vsi vpleteni v tej zadevi najdejo 

sprejemljivo rešitev ali pa, kadar ena stran konflikt konča, s premočjo nad drugo stranjo). V 

primeru, da konflikt ni rešljiv (nihče konstruktivno ne pristopi k rešitvi) in se še stopnjuje, lahko 

privede do mobinga. Iz začetnega konflikta, ki dobiva drugoten pomen, konflikt prerašča iz 

strokovnega v osebni spor (Tkalec 2006, 7). 

Konflikti se razvijajo do različnih stopenj. Kadar odnosi v delovni sredini niso več pristni in 

prijateljsko odkriti, se zaposleni začnejo združevati v skupine, začnejo se širiti govorice. 

Zaposleni postanejo razdražljivi, kažejo se prvi znaki agresivnosti. Ali se bo iz tega razvil 

mobing, nam na podlagi opazovanih dejavnikov in procesov pojasnjuje model, ki razlaga 

razmerje med konfliktom in mobingom. 

Kulturni model za analizo odnosov med organizacijsko kulturo in mobingom sta nadgradila in 

predstavila Montalbán in Auxiliadora-Durán (2005), vidimo pa ga na sliki 1. Naš model 

temelji na modelu, ki ga je razvil Salin (2003) in s katerim je namenil posebno pozornost 

kulturnim dimenzijam struktur in procesov. 

Pri tem lahko izpostavimo naslednje dejavnike: 

- motivacijski dejavniki kulture – motivacijske strukture in procesi (notranja konkurenca, 

sistem nagrajevanja in pričakovane koristi, birokracija in težave pri odpuščanju 

zaposlenih);  

- padajoči procesi (prestrukturiranje in krize, organizacijske spremembe, spremembe v 

managementu/sestava delovnih skupin); 

- omogočanje splošne kulture – omogočanje struktur in procesov (zaznano je neravnovesje 

moči, opazno nižji stroški, nezadovoljstvo in frustracije). 

Z namenom poudariti kulturne perspektive so spremenjena imena v treh kategorijah. Ta 

model temelji na predpostavki, da se struktura motivacije in procesov nanaša na motivacijsko-

kulturne dejavnike samega mobing procesa, sočasno pa omogoča splošnim dejavnikom, da 

vključijo bistvo kulture, ki s tem postane izvor fenomena. V tem kontekstu se pojavlja, kar bi 

nekateri avtorji poimenovali (Lewis, French in Steane 1997) kultura konfliktov, okolje v 

katerem konfliktne komponente postanejo dominantne značilnosti kulture. S tega vidika je 

mogoče govoriti o kulturi medosebnega/medčloveškega konflikta, kjer 

nestrpnost/netolerantnost do drugačnih postane mogoča in zelo verjetno tudi podlaga za 

prakticiranje mobinga (Montalbán in Auxiliadora-Durán 2005). 

V situaciji, ko se mobing zgodi, konflikt ni rešljiv. Konflikti so naravni del vsakega odnosa in 

jih lahko samo sprejmemo in poskušamo razumeti. H konfliktom smo vodeni, da se z njimi 

spoprimemo, vsak posameznik dojema vsako situacijo s svojega edinstvenega stališča 

(oziroma perspektive). Zato vsaka interakcija z drugimi vsebuje potencialni konflikt. 

Reševanje konfliktov je možno z odprto, iskreno in jasno komunikacijo, ki sledi določenemu 

procesu (Davenport, Schwartz-Distler in Pursell-Elliott 2005). 
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Na sliki 1 je prikazan kulturni model za analizo odnosov med organizacijsko kulturo in 

mobingom. 

 

Slika 1: Model za analizo odnosov med organizacijsko kulturo in mobingom. 

Vir: Montalbán in Auxiliadora-Durán 2005. 

2.3 Mobing – trpinčenje na delovnem mestu  

Slovenska zakonodaja mobing eksplicitno ne obravnava, saj ni pravni termin. Organizacija 

lahko na različne načine preprečuje trpinčenje na delovnem mestu ali mobing. Toda moramo 

se zavedati, da je mobing dejansko nasilje na delovnem mestu, medtem ko je izraz trpinčenje 

veliko širši pojem. Trpinčenje na delovnem mestu je poskus nasilnega reševanja neke 

konfliktne situacije v delovnem okolju na osebni ravni, zato nima nič skupnega z vodenjem 

ali vodstvenim položajem. Dosedanje raziskave so pokazale, da so med tarčami nadlegovanja 

in trpinčenja na delovnem mestu enakomerno porazdeljeni zaposleni z različnim statusom in 

poklicem (Arnšek 2008). 

Posledice trpinčenja, mobinga v organizacijo med zaposlene vnesejo strah (psihosocialni 

vidik), sovražno komunikacijo, negativno klimo, izgubo ugleda in kredibilnosti, povečano 

fluktuacijo, povečanje bolniške odsotnosti. 
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V praksi, ko govorimo o tem problemu, se vse prevečkrat srečamo z izrazom trpinčenje, ki 

ima drugačen pomen kot izraz mobing, ki je bil poslovenjen v trpinčenje na delovnem mestu. 

V SSKJ (2008) najdemo pod pojmom trpinčenje naslednje definicije: 

1. Povzročati komu trpljenje: trpinčiti ljudi, živali; duševno, telesno trpinčiti; jetnike so na vse 

načine mučili in trpinčili / trpinčiti do smrti / trpinčiti telo s pretiranim delom; ekspr. trpinčiti 

živce poslušalcem. 

2. Nav. 3. os., ekspr., z oslabljenim pomenom s svojim pojavljanjem, obstajanjem povzročati 

komu trpljenje, neugodje: trpinčijo ga hude bolečine, dvomi; bolezen ga že dolgo trpinči; lakota, 

žeja ga trpinči. 

Izraz mobing lahko razčlenimo na mob, ki je koren od besede mobing in je definiran kot: 

»Redka drhal, sodrga: športni mob je vdrl na nogometno igrišče; velikomestni mob.« (SSKJ 

2008) 

Mobing lahko razumemo kot posebno vrsto t. i. šikane v delovnih razmerjih. Beseda mobing 

izvira iz glagola 'to mob', kar v prevodu pomeni, da gre za dejanja šikaniranja, napadov in 

tiranstva (Bakovnik 2006, 4). Cvetko (2003, 895) nam pojasni, da je šikana izpeljana iz 

francoske besede in pomeni, načrtovana dejanja, ki ustvarjajo neprijetnost in nevšečnost. 

Cvetko navaja, da kadar govorimo o šikani, še ni nujno, da s tem mislimo na mobing. Po 

definiciji je mobing vedno šikana, kar za šikano ne velja, saj prihaja do vsebinske razlike. 

Delno zaradi razlik v pomenu besede, delno zaradi pomenskih razlik pri prenosu besede iz 

originalnega v drugo jezikovno področje (Cvetko 2003, 895). 

2.3.1 Terminološka opredelitev mobinga 

Brečkova (2003) navaja, da je bil prvi znanstvenik, ki je začel preiskovati fenomen mobinga, 

švedski psiholog Heinz Leymann. Prvi je uporabil izraz mobing za določena obnašanja na 

delovnem mestu, opredelil njegove značilnosti, zdravstvene posledice in ustanovil Kliniko za 

pomoč žrtvam nasilja. Besedo »mobbing« si je sposodil iz etologije Konrada Lorenza. Ta je s 

to besedo poimenoval obnašanje nekaterih vrst živali, ki združene nastopijo proti 

posamezniku skupnosti, ga izločijo ali celo privedejo do njegove smrti. 

Mobing je specifično obnašanje, s katerim na delovnem mestu ena ali več oseb načrtno in 

daljše obdobje izvaja psihične pritiske in ponižuje drugo osebo z namenom, da ogrozi njen 

ugled, čast in človeško dostojanstvo ter integriteto (Direktiva 1989/391/EGS, Ur. l. EU, št. L 

183/1–8). Te pritiske se običajno izvaja vse do trenutka, dokler napadena oseba ne zapusti 

delovnega mesta (Leymann 1996). 

Po Davenport, Schwartz-Distler in Pursell-Elliott (2005, 40) lahko mobing opredelimo kot 

sindrom. Ti dejavniki se kažejo in razvijajo v številnih kombinacijah z namenom, da se 

prizadene žrtev.  
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Sindrom mobinga opozarja na velik družbeno-psihološki pomen delovnega mesta z možnimi 

negativnimi posledicami na psihično, zdravstveno, socialno in ekonomsko stanje 

posameznika ter posledično na vidike mobinga v organizaciji. V teh razmerah vladajo 

avtoritativno vodenje, sovraštvo in slabi odnosi. Pojavljajo se medsebojna spotikanja, 

tekmovanja in strahovlada ter druge necivilizirane oblike odnosov (Davenport, Schwartz-

Distler in Pursell-Elliott 2005). 

Brečkova (2006) opozarja, da se pojavljajo poskusi redefiniranja Leymanove definicije, ki je 

mobing jasno označila kot procesno dejanje. Vse več je tistih, ki vsako dejanje psihičnega ali 

čustvenega nasilja že poimenujejo kot mobing. To pa ne drži, saj bi potem lahko vsak 

konflikt, kjer se prebudijo čustva vpletenih, lahko označili kot mobing. Nerešen konflikt je 

pogosto prva stopnja začetka mobinga, o katerem lahko govorimo šele takrat, ko gre za dalj 

časa (najmanj šest mesecev) trajajočo izpostavljenost psihičnim in čustvenim napadom v 

delovnem okolju. Brečko (2006) pojasnjuje, da bi ob definiranju mobinga kot enkratnega 

dejanja tvegali, da bi delovno-pravna zakonodaja ne opredelila sankcij proti izvajanju 

mobinga in bi lahko prišlo do neslutenih pravnih posledic. Prav tako lahko govorimo o 

mobingu le takrat, ko gre za sistematično ponavljajoče se napade na eno osebo, ki se 

ponavljajo, pri čemer žrtev pade v podrejen položaj. To velja, kadar se napadi dogajajo vsaj 

enkrat tedensko, v šest mesečnem obdobju. 

Enotne in splošno priznane opredelitve dejanj, po katerih bi lahko poimenovali nasilje na 

delovnem mestu – tako čustveno kot psihično, ni. Če podrobnejše pogledamo strokovno 

literaturo, najdemo več zapisov in terminologij. Zaradi prepoznavnosti v tuji literaturi 

navajamo najpogostejše izraze: mobbing (psihično in čustveno nasilje), bullying 

(ustrahovanje in/ali trpinčenje), bossing (šikaniranje nadrejenih do podrejenih) work abuse 

(zloraba v delovnem procesu) ali employee abuse (vodstvena zloraba) ali managerial abuse 

(managerska zloraba). 

Tuškejeva (2007) je v svojem delu v zvezi z nasiljem na delovnem mestu navedla še sledeča 

poimenovanja, kot so: 

Nasilje in sovražnost na delovnem mestu (violence and harassment in the workplace), sovražno 

vedenje (hostile behaviour at work), antisocialno vedenje (antisocial behaviour), psihološki teror 

(psychological terror), psihološka agresija (psychological aggression), čustveno nasilje 

(emotional violence), čustvena zloraba (emotional abuse), neprimerno ravnanje (mistreatment), 

konfliktna komunikacija (conflict communication), necivilizirano vedenje (workplace incivility), 

zastraševanje (intimidation), šikaniranje (chicanery), diskriminacija (discrimination), socialno 

spodkopavanje (social underminding) idr. 

Eurofound (2009) terminološko opredeljuje problematiko – European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions (EWCO), z ugotovitvami in definicijami v 

publikaciji Preventing violence and harassment in the workplace, ki se razlikujejo glede na 

posamezno državo. 
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Eurofound (2009) pojem mobing označuje kot nadlegovanje oziroma psihično nasilje na 

delovnem mestu. Pri tem posamezniki ali skupina ljudi, z uporabo moči, povzročajo škodo 

drugim, na področju psihičnega, mentalnega, duhovnega, moralnega ali socialnega razvoja. 

V naslednjih definicijah so postavili mejnik pri določanju definicij v vsej Evropi. 

Tradicionalne oblike so se osredotočale predvsem na fizično nasilje, tu pa smo prvič dobili 

možnost razlikovanja med različnimi tipi nasilja na delovnem mestu in hkrati spoznali 

izjemen pomen psihološkega nasilja. Naslednje definicije se osredotočajo na pojasnjevanje 

posameznih izrazov (Tuškej 2007): 

- zloraba (angl. abuse): Vedenja, ki se ločujejo od razumnega ravnanja in vključujejo 

neustrezno rabo fizičnih ali psiholoških sposobnosti; 

- grožnje (angl. threats): Grožnje s smrtjo ali oznanjanje namena poškodovanja osebe ali 

njenega premoženja; 

- napad (angl. assault): Vsak poskus fizične poškodbe ali napada na osebo, vključno s 

fizično poškodbo. 

2.3.2 Terminološka in konceptualna nejasnost med trpinčenjem in mobingom 

Pojem mobinga nadomešča v slovenski zakonodaji izraz trpinčenje na delovnem mestu. Tako 

je opredeljeno v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A, 

Ur. l. RS, št. 103/2007), v členu 6. a, vendar se v javnosti še vedno pojavlja terminološka in 

konceptualna nejasnost med trpinčenjem in mobingom. 

Glavne razlike med mobingom in trpinčenjem so naslednje: 

- pri mobingu nekoga napademo, se ga lotimo, planemo na nekoga. Tu gre izključno za 

dejanja, povezana z delom, delovnim mestom in delovnim okoljem; 

- pri trpinčenju povzročamo nekomu trpljenje, ki ni nujno povezano z delom ali delovnim 

okoljem, vendar ne izvzamemo fizičnega nasilja. 

Milanovičeva (2009) nam je pojasnila konceptualno in terminološko razliko med mobingom 

in trpinčenjem na delovnem mestu. Izraz mobing je širši, a so ga poslovenili v trpinčenje na 

delovnem mestu. V slovenski zakonodaji so nadomestili izraz mobing z izrazom trpinčenje na 

delovnem mestu, ki v najširšem pomenu besede poleg spolnega in drugega nadlegovanja 

opisuje ravnanje ali vedenje proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z 

delom. 

Klemenčeva (2009) je dodala, da nas v pogovorih pogosto zavede uporaba izraza trpinčenja in 

ne izraza v celoti, torej trpinčenje na delovnem mestu. 

Cvetežarjeva (2009) nam je pojasnila, da se velikokrat uporablja tudi izraz šikaniranje, ki ne 

zajema vsega, a je v bistvu dalj časa trajajoče se ponavljajoče dejanje. Milanovičeva (2009) je 
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poudarila, da ni treba čakati šest mesecev, kot naj bi bilo za mobing potrebno (po posvetu z 

vrhovnim sodnikom Cvetkom) v primeru, ko se pojavljajo (in so vsaj nekaj časa permanentni) 

znaki trpinčenja na delovnem mestu. To je možno definirati in takrat lahko posameznik že 

opozori na kršitev njegovih pravic do dela. 

Brečkova (2009) pojasnjuje razliko med mobingom in trpinčenjem na delovnem mestu. Izraz 

mobing zajema poleg psihičnega tudi fizično in spolno nasilje, kar je pri trpinčenju na 

delovnem mestu različno. Naša zakonodaja je pred uvedbo trpinčenja na delovnem mestu že 

obravnavala spolno in fizično nasilje. 

Posledica kasnejše uvedbe zaščite delavca pred psihičnim nasiljem je privedla do različnega 

obsega pokrivanja oblik nasilja med izrazom trpinčenje na delovnem mestu in mobingom. 

V nalogi bomo izraz mobing nadomestili s slovenskim izrazom in uporabljali izraz trpinčenje 

na delovnem mestu povsod, kjer bo to mogoče, še prej pa si bomo ogledali splošno definicijo 

mobinga. 

2.3.3 Definicija mobinga 

Leyman (1995, 18) definira mobing kot komunikacijo polno konfliktov, ki potekajo med 

sodelavci na delovnem mestu. Gre za diskriminirajoče dejanje, saj je napadena oseba v 

podrejenem položaju izpostavljena dolgotrajnim in sistematičnim napadom ene ali več oseb, 

ki načrtno izločajo napadeno osebo iz sistema. 

V Evropski socialni listini (1999) definirajo mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu 

kot:  

Vsako ponavljajoče se ali sistematično in dolgotrajno graje vredno ali očitno negativno, 

nehumano, neetično, žaljivo verbalno ali neverbalno dejanje ene ali več oseb na delovnem mestu 

ali v zvezi z delom, na vseh hierarhičnih ravneh in v vseh smereh. Usmerjeno je proti drugi osebi 

ali več osebam in povzroča socialno izključevanje ali ogroža psihično, fizično ali socialno zdravje 

in varnost ter ga žrtve razumejo kot zatiranje, poniževanje, ogrožanje ali žaljenje dostojanstva pri 

delu. 

Kostelić-Martić (2007, 27) navaja francoski zakon o mobingu kot najpopolnejšo definicijo, ki 

se kaže v psihičnem maltretiranju, s ponavljajočimi dejanji, katerih cilj je stagnacija delavca. 

Z napadom na človeške pravice in dostojanstvo žrtvi škodujejo v njenem delovnem okolju, 

kar ima lahko za posledico telesne in duševne zdravstvene probleme. Vse to kompromitira 

žrtev in vpliva na njeno prihodnost. Davenportova, Distler in Pursell Elliot (2005) opisujejo 

mobing kot zahrbten poskus prisiliti osebo k prekinitvi delovnega razmerja, z neutemeljenimi 

obtožbami, poniževanjem, čustvenim zlorabljanjem in ustrahovanjem ter splošnim 

nadlegovanjem. 
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Obsežna ravnanja delodajalca, njegovih predstavnikov in njihovih sodelavcev, ki namerno 

posameznega delavca v primerjavi z ostalimi postavljajo v manj vreden položaj, ga ponižujejo 

in šikanirajo, tako da je prizadeta njegova osebnost, dostojanstvo in zasebnost imenujejo 

mobing (IRSD 2007). 

IRSD povezuje mobing predvsem z nezmožnostjo delodajalca, da zagotavlja takšno delovno 

okolje, v katerem delavec ali delavci niso izpostavljeni neželenemu ravnanju, ki ustvarja 

zastrašujoče, sovražne ali ponižujoče delovne odnose in okolje (IRSD 2007). 

Od aprila 2008 je v gradivu IRSD z naslovom Delovnopravni pogled inšpekcijskega nadzora 

v zvezi z nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu, izraz mobing že nadomeščen s 

trpinčenjem na delovnem mestu. Uran (2008, 3) definira trpinčenje na delovnem mestu kot 

ponavljajoča sistematična ravnanja z žaljivim in negativnim vedenjem do določenih delavcev 

v njihovem delovnem okolju. Prav tako ni vezano na specifične osebne okoliščine žrtve, 

ampak gre za številna ponavljajoča se negativna in žaljiva ravnanja uperjena v enega ali celo 

skupino delavcev. 

Zgornje definicije mobinga različnih avtorjev lahko povzamemo glede na skupne značilnosti.  

Mobing je komunikacija polna konfliktov s psihičnim maltretiranjem, kjer je napadena oseba 

v podrejenem položaju, izpostavljena sistematičnim in dolgotrajnim napadom ene ali več 

oseb. Neetično dejanje ogroža psihično, fizično ali socialno zdravje in ga žrtve razumejo kot 

zatiranje, poniževanje, ogrožanje ali žaljenje dostojanstva pri delu. Cilj je poslabšanje 

delavčevih delovnih razmer z zahrbtnim poskusom prisiliti osebo k prekinitvi delovnega 

razmerja, s skupkom ravnanj delodajalca, predstavnikov delodajalca ali sodelavcev, ki 

določenega delavca postavljajo v slabši položaj, vključno s kompromitiranjem poklicne 

prihodnosti žrtve. 

2.4 Vrste trpinčenja na delovnem mestu 

Glede na to, kdo je napadalec in kdo žrtev, ločimo dve vrsti trpinčenja na delovnem mestu, in 

sicer horizontalni ali vodoravni in vertikalni ali navpični. Znotraj vertikalnega se pojavljata še 

strateško trpinčenje na delovnem mestu in staffing (Kostelić-Martić 2007, 27–28). 

Vodoravno (horizontalno) trpinčenje na delovnem mestu poteka med sodelavci na isti 

hierarhični ravni. Napadalec se poskuša otresti – znebiti sodelavca zaradi občutka ogroženosti 

pri karieri. Njegova dejanja se kažejo kot ljubosumna in neprivoščljiva za sodelavčev uspeh 

zato nad njim izvaja psihično nasilje. (Kostelić-Martić 2007, 27–28). 

Obstajajo primeri vodoravnega trpinčenja na delovnem mestu, ko zaposleni v podjetju 

izberejo eno »žrtveno jagnje« in nad njim izvajajo nasilje. Pri trpinčenju na delovnem mestu 

med sodelavci poznamo tri podvrste in sicer posameznik proti posamezniku, skupina proti 
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skupini in skupina proti posamezniku. Na podlagi predhodnih raziskav so ugotovili, da so 

zelo pogosti primeri, ko na žrtev trpinčenja vrši pritiske več napadalcev. (Tkalec 2006, 9). 

Kadar se psihično nasilje dogaja med nadrejenim in podrejenim ali skupino podrejenih 

govorimo o navpičnem (vertikalnem) trpinčenju na delovnem mestu. Gre za nasilna dejanja, 

ki se izvajajo med zaposlenimi na različnih hierarhičnih ravneh (Kostelić-Martić 2007, 27–

28). 

O strateškem trpinčenju na delovnem mestu govorimo, kadar trpinčenje na delovnem mestu 

izvaja nadrejeni, žrtev je v tem primeru podrejeni ali skupina podrejenih. Staffing je pojav, 

kadar je žrtev trpinčenja na delovnem mestu nadrejeni in je skupina podrejenih tista, ki izvaja 

psihično nasilje. 

2.4.1 Dejavniki trpinčenja na delovnem mestu 

Leymann (1996) je na podlagi svojih raziskav opredelil 45 tipičnih dejanj trpinčenja na 

delovnem mestu. Razvrstil jih je v pet skupin glede na to, kakšne so njihove posledice ali 

namen: 

- napadi na možnost komuniciranja, 

- napadi na možnost vzdrževanja družabnih odnosov, 

- napadi na osebni ugled, 

- napadi na kakovost dela, 

- napadi na zdravje žrtve. 

Sovražna dejanja ali napade, ki posamezniku omejujejo ali celo onemogočajo normalno 

komunikacijo z drugimi ljudmi na delovnem mestu, hkrati ogrožajo njegovo svobodo 

izražanja, uvrščamo med napade na možnost komuniciranja. 

Napadi na možnost vzdrževanja družabnih odnosov lahko na različne načine zmanjšajo 

možnost vzdrževanja stikov in odnosov z drugimi zaposlenimi. Človek je socialno bitje in 

kontakti z ljudmi, ki delajo v isti delovni sredini, so ena od njegovih osnovnih potreb, hkrati 

pa mu dajejo občutek pripadnosti v tej socialni skupini. Dejanja, ki preprečujejo takšne stike, 

imajo lahko resne posledice, ki se dolgoročno kažejo v poslabšanem duševnem zdravju 

posameznika. 

Diskreditacija, zmanjšanje ali celo uničenje osebnega ali socialnega ugleda žrtve je namen 

napadov na osebni ugled. Takšna dejanja pustijo posledice na področju posameznikovega 

socialnega in zasebnega življenja, resno škodujejo njegovi samopodobi in njegovemu 

splošnemu psihofizičnemu počutju. 

Napadi na kakovost dela so dejanja, s katerimi se zmanjšuje kakovost dela zaposlenega. 

Kakovostno opravljanje dela je ovirano ali celo onemogočeno, pojavljajo se napake, delovne 
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naloge so nepopolno opravljene ali celo neopravljene, zamujajo se roki ipd. Posledica tega je 

slabša posameznikova delovna storilnost, uspešnost in učinkovitost pri delu, kar je tudi cilj 

napadalca, saj tako dobi dober razlog, da se lahko znebi zaposlenega. 

Dejanja, ki jih uvrščamo med napade na zdravje, so nasilna dejanja, ki neposredno ogrožajo 

ali uničujejo fizično zdravje ljudi, kar je tudi njihov osnovni namen. Čeprav so ta dejanja 

manj pogosta, nekateri napadalci uporabljajo tudi takšne oblike nasilja.  

Različni avtorji največkrat koristijo Leymannov model, kjer navajajo tipična dejanja 

trpinčenja na delovnem mestu, značilna za posamezno skupino. Tako Davenportova s 

sodelavci (2005, 36–37) kot tudi Kostelić-Martićeva (2007, 27–28) in Tkalčeva (2006, 7) 

navajajo Leymannova tipična dejanja trpinčenja na delovnem mestu, značilna za posamezno 

skupino, ki se nekoliko razlikujejo, glede na posamezno avtorico, vendar so smiselno 

identična. 

Zapf (2004) je dejanja trpinčenja na delovnem mestu delil v pet skupin, vendar nekoliko 

drugače kot predhodno omenjeni avtorji. Matthiesen (2006) je po njegovi delitvi skupin 

oblikoval grafični prikaz procesa trpinčenja na delovnem mestu. 

 

Slika 2: Grafičen prikaz procesa ustrahovanja po Zapfu 

Vir: Matthiesen 2006. 

Na sliki 2 je grafični prikaz dejanja mobinga glede na njihove posledice ali namen. 

Brečkova (2006) navaja, da trpinčenje na delovnem mestu prepoznate kot žrtev, če opazite: 

- omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega, 

- da vas nekdo nenehno prekinja v govoru, 

- omejene možnosti komuniciranja s strani sodelavcev, 



 

21 

- da nekdo že vsak dan kriči na vas, 

- da nenehno kritizirajo vaše delo, 

- da dobivate pisne grožnje, 

- kričanje ali zmerjanje, 

- da vas obrekujejo za hrbtom, vas smešijo, ignorirajo, širijo laži in govorice o vas, 

- da so vam odvzeli pomembne naloge. 

Kadar se zavedamo, da je mobing proces dolgotrajen in se razvija, šele takrat razumemo 

resnost posledic. Gary (2007) navaja izsledke ameriške raziskave s katero želi opozoriti na 

dejstvo, da se je pri 22 odstotkih žrtev psihično nasilje na delovnem mestu izvajalo vsaj šest 

mesecev od tega, v kar 44 odstotkih več kot leto dni. To kaže na moč napadalcev in stisko 

žrtev. 

2.4.2 Razvojne stopnje trpinčenja na delovnem mestu 

V slovenski literaturi najpogosteje zasledimo dva modela, ki opisujeta morebiten potek 

trpinčenja na delovnem mestu. Pri procesu trpinčenja na delovnem mestu je mogoče opaziti 

tipične faze, čeprav Brinkman (1995) kritizira predvsem tog potek dogodkov v tem modelu. 

Tkalčeva (2006, 7) navaja štiri tipične faze pri procesu trpinčenja na delovnem mestu. 

Prvi model trpinčenja na delovnem mestu sestavljajo naslednje faze: 

- konflikt,  

- psihoteror,  

- disciplinski ukrepi, 

- konec delovnega razmerja. 

Konflikt predstavlja prvo tipično fazo. Kadar se razvije iz procesa trpinčenja na delovnem 

mestu osebni spor, postane začetni konflikt postranskega pomena (Leymann 1993). Prihaja do 

psihosomatskih motenj kot so: aritmija, motnje s telesnim pritiskom, pretirano znojenje, 

težave z želodcem in žolčem, nespečnost, glavoboli, brezvoljnost in potrtost. Osebe so 

pretirano izčrpane, razdražljive in potrte (Resh 1997). 

Psihoteror pomeni drugo fazo trpinčenja na delovnem mestu. Osebnost žrtve so si izbrali za 

tarčo napadov. S širjenjem laži in dezinformacij posameznik ali skupina sodelujočih s 

pretvezami vrši aktivnosti, da bi škodovala žrtvi, onemogočajo ji komunikacijo in otežujejo 

delo (Tkalec 2006). 

Trpinčeni posameznik postane izobčenec, sodelavci postanejo neprijazni, muhasti, 

nezaupljivi in celo agresivni. Žrtev ne more več vzpostavljati normalnih odnosov v delovnem 

okolju, hkrati izgublja tudi občutek varnosti. V tej fazi so opazne prve motnje med 
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trpinčenim in njegovim socialnim okoljem. Trpinčeni namreč ni več sposoben vzpostaviti 

kontakta z ljudmi v svojem delovnem okolju.  

Za normalno delovanje in rehabilitacijo, bi nujno potreboval varnost in oporo v sodelavcih, do 

česar zaradi sprememb, ki so se pri njem zgodile zaradi trpinčenja na delovnem mestu ne 

pride, saj so ga te spremenile. Izločajo ga celo sodelavci – pasivni moberji, ki v procesu 

trpinčenja na delovnem mestu niti niso bili aktivno vključeni (Leymann 1993). 

Disciplinski ukrepi sledijo ponižanjem in dejanjem trpinčenja na delovnem mestu. Žrtev kmalu 

postane problematična, pojavljajo se pogostejše napake, je nezbrana in se zaradi najrazličnejših 

psihosomatskih težav zateka k bolniški odsotnosti. Primer postane javen, kar še dodatno 

vpliva na poslabšanje ugleda žrtve. Njen slab ugled jo spremlja vsepovsod, tako da ji tudi 

premestitev na novo delovno mesto ne obeta novega začetka. Pri dolgotrajni izpostavljenosti 

trpinčenju na delovnem mestu se še bolj poslabšajo psihične in fizične motnje. Prizadeti 

vedno znova pripovedujejo svojo zgodbo v upanju, da bi našli pomoč, hkrati pa poročajo o 

depresijah in o občutku nesmiselnosti svojega početja. Poveča se nevarnost zlorabe zdravil ali 

odvisnosti od teh, pogost je tudi alkoholizem (Tkalec 2006, 8). 

Trpinčeni, ki pritiska ne zdrži več, da odpoved sam ali pa je odpuščen na podlagi ukrepov 

disciplinske komisije. Običajno žrtev zaradi velikih pritiskov celo privoli v sporazumno 

prekinitev delovnega razmerja. 

Leymann (1993) ugotavlja, da so psihosomatska obolenja pri delu trpinčenih tako močna, da 

privedejo do invalidske upokojitve, saj so za delo zaradi zdravstvenih razlogov trajno 

nesposobni. Trpinčeni so telesno in duševno tako poškodovani, da je ponovni vstop v poklic 

ali na trg delovne sile skoraj nemogoč. Pritiskom delovnega procesa niso več dorasli, tudi če 

bi jih kdo (glede na njihov ugled v poklicu) sploh zaposlil (Tkalec 2006). 

Pri drugem modelu trpinčenja na delovnem mestu Davenportova navaja Leymana in 

povzema, da se trpinčenje na delovnem mestu vedno začne zahrbtno in neopazno. Kadar dobi 

zagon in dimenzije, poti vrnitve ni več, dogodki se razraščajo kot tornado in dobivajo 

vedno večjo rušilno moč. Trpinčenje na delovnem mestu je proces, ki ima več razvojnih 

stopenj – faz. 

Leymann (1996), Davenport, Schwartz-Distler in Pursell-Elliott (2005, 38) razlikujejo v 

procesu trpinčenja na delovnem mestu pet faz: 

- Faza ena je značilna pri kritičnem dogodku ali konfliktu. Konfliktna situacija sama po 

sebi še ni trpinčenje na delovnem mestu, lahko pa se v trpinčenje na delovnem mestu 

razvije. 

- Faza dva označuje agresivna dejanja in psihološke napade. Taka dejanja kažejo na to, da 

se trpinčenje na delovnem mestu začenja. 
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- Faza tri kaže na vpletenost managementa zaradi napačne ocene situacije pri drugi fazi in 

zaradi negativnega pristopa. Namesto pravočasne podpore in ustreznega odziva na 

dogajanja, je omogočil izolacijo in izključitev žrtve. 

- Faza štiri je kritična, saj žrtev že označijo kot zelo naporno osebo ali psihično moteno. 

Zmotna in neprimerna ocena zdravstvenih delavcev in managementa privedeta do 

negativnega cikla, ki običajno pripelje do prisilne odpovedi ali izključitve. 

- Faza pet je izključitev, ki poleg travme in čustvenih stisk povzroči post-travmatične 

stresne motnje. Intenzivnost psihosomatskih bolezni se pri žrtvah običajno še stopnjuje. 

2.5 Psihosocialni vidik trpinčenja na delovnem mestu 

Eurofound psihično nasilje na delovnem mestu deli v dve obliki. O prvi obliki govorimo pri 

trpinčenju na delovnem mestu in pri spolnem nadlegovanju. V drugi obliki prihaja do 

diskriminacije glede verske nacionalne in rasne pripadnosti, spola in spolne usmerjenosti ter 

delovne nezmožnosti (Parent-Thirion et al. 2007, 36). 

Trpinčenje na delovnem mestu je možno obravnavati tudi s psihosocialnega vidika, ki ga 

bomo le na kratko predstavili, saj je prav tako povezan z organizacijo. Psihosomatske motnje 

so posledica duševnih poškodb, ki vplivajo na posameznikovo fizično zdravje.  

Na delovnem mestu se začnejo krhati odnosi s sodelavci, pojavijo se hujše vedenjske motnje, 

delovno okolje postaja vse bolj nevzdržno. Zaposleni postaja pasiven, včasih se celo 

popolnoma izolira, možna je tudi agresija (do sebe ali drugih). Resnost posledic trpinčenja na 

delovnem mestu za žrtev opisuje več avtorjev kot npr.: Brečkova (2006, 15), Jan (2011, 134), 

Duffy in Sperry (2012, 142–160), ki primerja različne stopnje tveganja za pojav 

posttravmatske stresne motnje pri različnih življenjskih travmah. 

Zaposleni v očeh drugih postaja »drugačen« in to v negativnem smislu. Vse pogostejša je 

bolniška odsotnost, njegovo delo »trpi« in postaja manj kvalitetno z zmanjšano delovno 

storilnostjo. Nazadnje pride do prekinitve delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem. 

Posameznik se mora zaradi resnosti poškodb prisilno upokojiti. 

Občutek nevrednosti in nekoristnosti žrtve psihičnega nasilja na delovnem mestu, privede do 

nespoštovanja same sebe, do socialne osamitve in s tem do izgube položaja v družbeni vlogi. 

Žrtev začne dvomiti v vse, ne samo v svojo delovno sposobnost, ampak tudi v svojo vlogo v 

družini in prijateljstvu. Počuti se nevredno in brez koristi v vseh pogledih (Kostelić-Martić 

2007, 30). 

Trpinčenje na delovnem mestu lahko resno vpliva na življenjski slog posameznika, saj ga 

spreminja v družbenih odnosih. Na žrtev ne vpliva le s psihičnega in fizičnega vidika, temveč 

vpliva na njeno socialno področje in poslabšuje življenja ljudi, ki jo spremljajo. Prihaja do 
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depresij in raznih osebnih odvisnosti, kot so osebne krize, alkoholizem in druge, kar pogosto 

vpliva na prepire, družinske travme in razveze. 

2.6 Razširjenost trpinčenja na delovnem mestu 

Po dvigih in vzponih slovenskih podjetij, ekonomski krizi in privatizaciji so se v devetdesetih 

letih začele dogajati velike spremembe. Menjavali so se lastniki in uprave, vse bolj so 

prihajali v ospredje cilji podjetij, ki so težili k čim večjim dobičkom. Zmanjšale so se pravice 

delavcev in začela so se množična odpuščanja. Zaradi negotovosti delovnih mest in razlogov, 

kot so nizka stopnja izobrazbe, starost in pomanjkanje služb v regiji, so delavce lahko vedno 

bolj izkoriščali. Za ohranitev službe so bili delavci pripravljeni marsikaj prenašati in pretrpeti, 

čeprav so se delovni pogoji močno poslabšali. V položaju, ko strah pred izgubo službe 

privede do napačne ocene položaja, ljudje privolijo v takšno obnašanje in trpinčenje prenašajo 

tudi več let. 

Razširjenost trpinčenja na delovnem mestu je bila v preteklosti le deloma primerljiva, vendar 

smo kljub temu dobili neko osnovno sliko o razširjenosti pojava, saj so načini vzorčenja, 

kriteriji za trpinčenje na delovnem mestu in zastavljena vprašanja imeli določena odstopanja 

in so bili specifični za vsako državo. Prav tako se je ozaveščenost zaposlenih glede fenomena 

trpinčenja na delovnem mestu močno izboljšala. V okviru Evropske fundacije za kakovost 

življenja in izboljšanje delovnih pogojev (European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions) je med nastankom magistrske naloge potekala peta raziskava 

o omenjenih pogojih (Fifth European Working Conditions Survey). Eurofound je v 

sodelovanju z Gallup-Europe intervjuval 43816 delavcev iz 34-ih evropskih držav. Intervjuji 

so bili opravljeni v obdobju od januarja do aprila 2010, iz »oči v oči« s posamezniki, obsegali 

so 120 vprašanj in so v povprečju trajali približno 40 minut. Velikost vzorca je bila odvisna 

od števila populacije in velikosti države in je zajemala od 1000 do 4000 ljudi na državo. V 

Sloveniji je bilo intervjuvanih 1400 ljudi. Rezultati so bili objavljeni na začetku leta 2011, in 

sicer na spletni strani http://eurofound.europa.eu/ ewco/surveys/ewcs2010/index.htm 

(Eurofound 2011). 

Za primerjavo stopnje razširjenosti trpinčenja na delovnem mestu si bomo ogledali dosedanje 

raziskave. 

Članice EU so se združile v skupnih raziskavah v okviru Evropske fundacije za kakovost 

življenja in izboljšanje delovnih pogojev (European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions) in že leta 2000 objavile prve rezultate o vseobsežni raziskavi 

(Pascal in Merllié 2001). 

Raziskava je zajela 21500 zaposlenih v državah članicah Evropske unije. Rezultati so bili 

naslednji (Kostelič-Martić 2007): 
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- dva odstotka (trije milijoni zaposlenih v EU) sta bila tarča fizičnega nasilja na delovnem 

mestu,  

- štirje odstotki (šest milijonov zaposlenih v EU) so bili tarča fizičnega nasilja zunaj 

delovnega mesta, 

- dva odstotka (trije milijoni zaposlenih v EU) sta bila tarča spolnega nasilja, 

- devet odstotkov zaposlenih je bilo tarča trpinčenja na delovnem mestu (približno 13 

milijonov zaposlenih v EU). 

Opazne so bile velike razlike v deležu žrtev trpinčenja na delovnem mestu med državami 

članicami. Psihičnemu trpinčenju je bilo pri delu zaposlenih izpostavljenih 15 odstotkov Fincev, 

14 odstotkov Angležev in Nizozemcev, 12 odstotkov Švedov, 11 odstotkov Belgijcev, deset 

odstotkov Francozov in Ircev, osem odstotkov Dancev, sedem odstotkov Nemcev in 

Luksemburžanov, šest odstotkov Avstrijcev, pet odstotkov Špancev in Grkov in 4 odstotke 

Italijanov ter Portugalcev. 

Delež trpinčenja na delovnem mestu v različnih panogah je bil naslednji: v državni upravi in 

obrambi 14, v šolstvu, zdravstvu, hotelirstvu, gostinstvu, transportu in komunikacijah 12, v 

prodaji na debelo in drobno devet, v poslovanju z nepremičninami sedem, v rudarstvu in 

predelovalni industriji šest, v finančnem sektorju in gradbeništvu pet, na področju električne 

energije, plina in oskrbe z vodo ter v poljedelstvu in ribištvu tri odstotke. 

Rezultate naslednje velike raziskave (Working conditions in the acceding and candidate 

countries) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions so 

objavili leta 2003, opravili pa leta 2001 (Pascal in Parent-Thirion 2003). 

Sodelovalo je 12 držav, novih članic Evropske unije. V vsaki državi so analizirali vzorec 1000 

zaposlenih, na Malti in Cipru pa 500 zaposlenih. Od 11500 zaposlenih je povprečno 6,9 

odstotka izpostavljenih trpinčenju na delovnem mestu. Odstotek je nekoliko nižji od devet 

odstotkov, kakršen je v drugih članicah EU, razlogi za to utegnejo biti v informiranosti in 

kulturnih razlikah. 

Iz Četrte evropske raziskave o delovnih pogojih iz leta 2005 (Fourth European Working 

Conditions Survey), narejene na vzorcu 29766 ljudi izhaja, da je bilo v letu 2005 5 odstotkov 

zaposlenih v Evropi žrtev trpinčenja na delovnem mestu, kar je približno 12 milijonov ljudi 

(Parent-Thirion et al. 2007, 36). Po podatkih omenjene raziskave naj bi bilo v zadnjem letu 

pred opravljanjem raziskave v EU v povprečju pet odstotkov zaposlenih žrtev trpinčenja in 

nadlegovanja (štirih odstotkov moških in šest odstotkov žensk). Po podatkih raziskave je kar 

7,4 odstotkov Slovencev navedlo, da na delovnem mestu doživljajo trpinčenje in 

nadlegovanje, kar je več kot je bilo evropsko povprečje. Anketa je bila v Sloveniji izvedena 

na vzorcu 599 oseb in od tega je bilo trpinčenju izpostavljenih 5,5 odstotkov moških in 9,7 

odstotkov žensk (Parent-Thirion et al. 2007, 102). 
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Leta 2005 je Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer izvedla četrto 

evropsko raziskavo o delovnih razmerah, ki je obravnavala tudi psihično nasilje na delovnem 

mestu. Sodelovalo je 31 držav, od tega jih je bilo 12, ki so bile članice Evropske unije. 

Raziskava je bila izvedena po različnih gospodarskih panogah. V raziskavo so bile vključene 

tudi Slovenija, Hrvaška, Turčija, Švica in Norveška. V povprečju je bilo po podatkih 

raziskave psihičnemu nasilju na delovnem mestu izpostavljeno 5 odstotkov evropskih 

delavcev. Največ žrtev mobinga je bilo na Finskem z 17 odstotki in na Nizozemskem z 12 

odstotki. V Italiji in Bolgariji, je bilo po podatkih zaznati najmanj mobinga, saj naj bi bila le 2 

odstotka žrtev vseh zaposlenih delavcev (Parent-Thirion et al. 2007, 36). Na takšne razlike 

med državami ne vplivajo le poznavanje, zavedanje in občutljivost do tega pojava. Pomembne 

so delovne okoliščine, ki vplivajo nanj in dejstva kot so ekonomski, socialni in drugi 

dejavniki. 

Leymannova statistična definicija (LIPT – instrumentarij) definira izvajanje mobinga za vsaj 

šest mesečno obdobje. Same raziskave so pokazale, da je trajanje mobinga običajno še daljše. 

Namie (2007, 15) po ameriški raziskavi navaja, da je bil mobing prisoten več kot eno leto, kar 

v 44 odstotkih primerov. V Španiji je bilo 47 odstotkov primerov, ko je bil mobing prisoten 

dalj kot eno leto, v 30 odstotkih primerov pa kar dve leti ali več (Di Martino et al 2003, 42). 

Na Irskem je mobing trajal od 3 do 4 leta, na Finskem pet ali več let s kar 30 odstotki in v 

Španiji s 15 odstotki izpostavljenih žrtev (Di Martino et al 2003, 44). 

Manj izobraženi ljudje redko iščejo pomoč, saj so običajno slabo informirani o njihovih 

pravicah, prav tako o samem pojavu mobinga. Mnogi so prepričanja, da je njihov boj 

nesmiseln, da se ne bo nič spremenilo, marsikdo nima sredstev za tožbo. Nekateri verjamejo 

celo v to, da morajo prenašati in trpeti nasilje bolj izobraženih sodelavcev (Kostelić-Martić 

2005, 34–35). McCarthy (2004, XVII) navaja, da žrtev, ki spregovori o svojih izkušnjah z 

mobingom tvega, da se jo stigmatizira, postavi v slabši položaj, vrši nanjo pritiske, in da se ji 

povečajo stroški zaradi iskanja pomoči. 

V ameriški raziskavi iz septembra 2007 zasledimo, da postaja trpinčenje na delovnem mestu 

epidemija. V ZDA je v zadnjem letu dni izkusilo trpinčenje na delovnem mestu 19 milijonov 

ljudi, kar je 13 odstotkov zaposlenih. V primeru, da upoštevamo še preostale ljudi, ki so v 

času svoje delovne dobe doživeli trpinčenje na delovnem mestu (24 odstotkov) in tiste, ki so 

trpinčenje na delovnem mestu opazovali (12 odstotkov), je to skoraj polovica (49 odstotkov) 

zaposlenih v ZDA oziroma 71,5 milijona delavcev (Namie 2007, 4). 

Po ameriški raziskavi je trpinčenje na delovnem mestu v 44 odstotkov primerov trajalo več 

kot leto dni (Namie 2007, 15). Trpinčenje na delovnem mestu naj bi po Leymannovi definiciji 

trajalo vsaj šest mesecev, vendar so raziskave pokazale, da traja precej dlje. Tako je samo na 

Švedskem povprečno trajanje trpinčenja na delovnem mestu 15 mesecev. V španski raziskavi 

se je pokazalo, da je v 47 odstotkov primerov trpinčenja na delovnem mestu trajalo več kot 

leto dni, v 30 odstotkov primerov pa dve leti ali več (Di Martino, Hoel in Cooper 2003, 42). 



 

27 

Irska nacionalna raziskava je razkrila, da je trpinčenje na delovnem mestu v povprečju trajalo 

tri do štiri leta, medtem ko je bilo na Finskem kar 30 odstotkov žrtev izpostavljenih trpinčenju 

na delovnem mestu pet let ali več. V Španiji je bil ta delež 15 odstotkov (Di Martino, Hoel in 

Cooper 2003, 44). 

2.7 Vidiki trpinčenja na delovnem mestu v organizaciji  

Trpinčenja na delovnem mestu je mogoče obravnavati z več vidikov in namen naloge je 

poudariti organizacijski vidik. 

Slabo delovno vzdušje je najboljša podlaga za razvijanje trpinčenja na delovnem mestu. 

Primer je raziskava o pojavu trpinčenja na delovnem mestu v izobraževanju na osnovnih šolah 

v Turčiji, kjer je Tocker (2012), kot najpomembnejšo ugotovitev izpostavil razliko glede na 

tip šole in strokovne izkušnje. Ravnatelji in njihovi kolegi so izvajali trpinčenje na delovnem 

mestu nad učitelji, tako v javnih kot v zasebnih šolah. Učitelji v zasebnih šolah so bili pri 

izpolnjevanju vprašalnikov bolj zadržani, saj je bila močno prisotna anksioznost 

brezposelnosti. Glavna razlika med učitelji zasebnih šol in javnih je ta, da imajo učitelji javnih 

šol zaposlitev za določen mandat, zasebni pa ne. Trpinčenje na delovnem mestu nima 

negativnih posledic samo za posameznika, ampak tudi za organizacijo kot celoto. V skrajnih 

primerih so posledice lahko tako resne, da privedejo celo do stečaja, likvidacije ali prisilne 

poravnave (Cvetko 2003, 901). 

Pri obravnavanju vidikov organizacije se srečamo tudi z dejavniki tveganja in opozorilnimi 

znaki, kot so slaba klima v organizaciji, odhod ključnih kadrov, iskanje dežurnih krivcev, ni 

sprejete politike proti nasilju na delovnem mestu, neobveščenost o spremembah v 

organizaciji, zloraba strokovnjakov, razna zavezništva in povečana bolniška odsotnost. 

Ključnega pomena je torej preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu. Zato bomo z vidika 

organizacije kot celote podali organizacijske vidike preprečevanja trpinčenja na delovnem 

mestu, kot jih vidijo Brečko, Cvetko, Kopčavar-Guček (2009) in še nekateri drugi avtorji: 

- sprejeta politika (izjava) proti nasilju na delovnem mestu; 

- jasne pristojnosti, pravice in odgovornosti za vsak opis delovnega mesta; 

- aktivno zavzemanje za konstruktivno reševanje konfliktov, urejene odnose in etično 

komunikacijo (predvsem na strani vodstvenega kadra); 

- konsistentna, hitra in poštena obravnava kršitev politike (predvidena v izjavi); 

- zaposlenim se omogoči izobraževanje za aktivno delovanje v prid politiki proti nasilju na 

delovnem mestu; 

- nove zaposlene se izbira tudi na podlagi njihove čustvene inteligence in sposobnosti 

konstruktivnega reševanja konfliktov; 

- sodelovanje, timsko delo, kreativnost, različnost, zaupanje so vrednote organizacije; 

- vzpostavitev mehanizma za reševanje konfliktov, mediacija; 
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- vzpostavitev svetovalne službe ali instituta, ki koordinira postopke v primeru kršitve 

politike in opravlja svetovalne razgovore. 

V literaturi zasledimo z vidika organizacije več priporočil, kako naj vodilni managerji zaznajo 

nasilje na delovnem mestu in izvršijo proces vpeljave organizacijskih ukrepov za upravljanje 

nasilja na delovnem mestu. To je dolgotrajen proces, ki zahteva vnaprejšnjo pripravo. 

»Dober in kompetenten predpostavljeni mora socialne konflikte zaznati, jih rešiti ter 

odpraviti, posebej še, ker je to ena od njegovih primarnih nalog.« (Mlinarič 2006a) 

Davenport, Schwartz-Distler in Pursell-Elliott (2005, 20) navajajo tri razloge zakaj trpinčenje 

na delovnem mestu še vedno obstaja. Prvi razlog je ta, da se dejanja trpinčenja na delovnem 

mestu napačno interpretira, prezre, tolerira ali pa so del načrta kot strategije izločitve, 

izvedena s strani managementa ali organizacije. Drugi razlog je ločevanje od diskriminacij in 

vedenj spolnega nasilja za dejanja, ki so še neidentificirana za vedenja na delovnem mestu. 

Tretji razlog, ki je zelo razširjen je utrujenost in izčrpanost žrtev. Žrtve se počutijo poražene, 

nesposobne in niso v stanju, da bi sprožile pravni postopek. 

Di Martino, Hoel in Cooper (2003) delijo organizacijske intervencije na primarno, sekundarno 

in terciarno. Primarni intervencijski ukrepi so preventivni in so namenjeni zniževanju 

tveganja pri pojavljanju nasilja na delovnem mestu. Sekundarni intervencijski ukrepi so 

ukrepi organizacije s katerimi se odzove na nasilne dogodke. Terciarni intervencijski ukrepi 

organizacije so z namenom rehabilitacije in ozdravitve vseh vpletenih. 

Na to temo je Mc Culohova (2010) napisala članek z vidika mediatorja zaposlenega v 

terciarno akademski ustanovi. Razvila je proces mediacije, zlasti za obravnavanje vprašanj o 

skrbi trpinčenja na delovnem mestu in nadlegovanju, ki temelji na več kot zadnjih petih letih 

avtorjevih izkušenj. Pri tem določa njene procese in sklepe kot izvajalca na tem področju. 

V delovnih okoljih lahko z ustreznimi preventivnimi ukrepi v veliki meri preprečimo in 

obvladujemo posledice trpinčenja na delovnem mestu. 

Podobno kakor Bakovnik tudi Brečkova navaja, da se trpinčenje na delovnem mestu zaradi 

škodljivih posledic nikakor ne sme dopuščati (Brečko 2006). 

Za preprečevanje tega se uporabljajo tri celostne aktivnosti, kot so preventivno delovanje, 

zgodnje intervencije in poklicna rehabilitacija. 

2.7.1 Preventivno delovanje 

Eden od ciljev Evropske komisije o novi strategiji za varnost in zdravje pri delu pomeni 

oblikovanje preventivnih ukrepov. 
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Trpinčenje na delovnem mestu je treba preprečevati in zaustaviti že v fazi njegovega nastanka 

in ne šele potem, ko so v ospredju že disciplinski ukrepi, saj je takrat za žrtev ponavadi že 

prepozno. 

Brečko (2006) in Tkalec (2006) navajata, da med preventivne ukrepe sodijo: 

- izboljšanje stila vodenja, 

- sprememba organizacije dela, 

- jasno podajanje informacij, 

- možnosti izobraževanja, 

- odprta komunikacija, 

- organizacijska kultura, ki zapoveduje timsko delo, 

- ukrepi in spremembe, ki bi pripomogle k izboljšanju delovne atmosfere, 

- zavarovanje socialnega položaja. 

V zvezi z izboljšanjem stila vodenja bi nadrejeni na različnih hierarhičnih ravneh morali 

dobro poznati pojav trpinčenja na delovnem mestu, njegove prve znake, pojavne oblike, 

vzroke in posledice, saj je to nujen predpogoj, da bodo lahko trpinčenje na delovnem mestu v 

organizaciji zaznali in pravočasno ustrezno ukrepali. Dober način, kako preprečimo pogoje za 

nastanek trpinčenja na delovnem mestu je stil vodenja, ki uvaja ocenjevanje vodilnih s strani 

podrejenih. 

Sprememba organizacije dela zahteva, da podjetja sprejmejo politiko, v kateri natančno 

zapišejo, kaj se od delavcev pričakuje, kakšne so njihove obveznosti in kakšne so obveznosti 

delodajalca. Delovna mesta so dobro organizirana z visoko stopnjo svobode odločanja, kar 

zvišuje stopnjo motiviranosti in zadovoljstva ter izboljšuje delovno klimo. Naštete aktivnosti 

preprečujejo akumulacijo delovnega stresa, ki bi jo zaposleni sproščali skozi dejanja 

trpinčenja na delovnem mestu. 

Odprta komunikacija – nadrejeni mora ne samo spremljati dogajanje v organizaciji, ampak 

vzdrževati stik z zaposlenimi. Pomembna je predvsem neposredna osebna komunikacija s 

sodelavci, ki mu omogoča boljše poznavanje medsebojnih odnosov, lastnosti posameznega 

sodelavca in morebitna nesoglasja ter težave. 

Ukrepe in spremembe, ki bi pripomogle k izboljšanju delovne atmosfere, sprejmejo v podjetjih 

z notranjimi akti in pravilniki, kjer zapišejo, katera dejanja so sprejemljiva in katera niso, 

kako je treba ravnati v določenih situacijah (ob pojavu nasilja), na koga se lahko žrtev obrne, 

kakšen je postopek in kakšne sankcije so predpisane za kršitelje ter kje lahko kršitev prijavi. 

Tkalčeva (2006) v zvezi z zavarovanjem socialnega položaja opozarja, da bi morale biti 

razen kolektivnih pravic zaščitene tudi pravice posameznika, tudi če se njegovo mnenje 

razlikuje od mnenja večine, zato bi bilo v organizaciji smiselno doseči primerno 

pritožbeno strukturo. 
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Zanimiva oblika preventive je t. i. organizacijski dogovor ali psihološka pogodba, kjer gre za 

poseben sporazum med delodajalci in delojemalci. V njem so določene naloge in pristojnosti 

nadrejenih v primerih, da se zazna proces trpinčenja na delovnem mestu, prav tako pa 

predvidene sankcije za storilce (Brečko 2006). 

Podobno kot Brečko o organizacijskem dogovoru proti trpinčenju na delovnem mestu na 

ravni podjetja govori tudi Tkalčeva (2006). 

Brečkova (2006) trdi, da je najbolj učinkovito zdravilo zoper trpinčenje na delovnem mestu 

nenehna pozornost nadrejenih na dogajanje v organizaciji. Pozornost je vedno povezana 

z neposrednimi stiki z zaposlenimi, kljub elektronski pošti, ki nam je omogočila hitrejše in 

pogostejše komuniciranje, a nam hkrati odvzela eno od najpomembnejših lastnosti učinkovite 

komunikacije – to je neposreden stik. Nadrejeni naj bi si torej vzeli dovolj časa za 

vsakodnevne pogovore z zaposlenimi. 

K učinkoviti preventivi je treba dodati še nenehno ozaveščanje o tem pojavu nadrejenih ali 

vseh zaposlenih, razne javne ali organizacijske kampanje proti trpinčenju na delovnem 

mestu in sprejetje ustrezne zakonodaje, ki bi preprečevala razvoj trpinčenja na delovnem 

mestu. Prav tako navaja, da so nekatera tuja podjetja že sprejela posebne interne pravilnike in 

akte, ki preprečujejo trpinčenje na delovnem mestu, na primer v Veliki Britaniji ima kar nekaj 

organizacij posebno listino Pravica do dostojanstva na delovnem mestu (Brečko 2006). 

Vse več organizacijskih pogodb je sprejetih tudi pri nas v obliki dogovora o preprečevanju 

trpinčenja na delovnem mestu. Primer podpisanega dogovora za Zavod za varstvo pri delu 

(ZVD) si lahko ogledamo v Prilogi 3. 

2.7.2 Zgodnje ukrepanje managementa 

Management mora biti sposoben zaznati in prepoznati prve znake trpinčenja na delovnem 

mestu v svoji organizaciji. Za pravočasno ukrepanje mora imeti usposobljene osebe v 

organizaciji, na katere se lahko žrtve trpinčenja na delovnem mestu obrnejo po pomoč ali 

nasvet (Brečko 2006, 16). 

Brečkova opozarja, da je zelo pomembno, da management tem osebam podeli tudi 

pristojnosti za ukrepanje, seveda v primeru zaznanih znakov trpinčenja na delovnem mestu v 

organizaciji. V nasprotnem primeru se lahko notranji svetovalec za trpinčenje na delovnem 

mestu počuti zelo negotovo, saj praktično nima nobenega konkretnega orodja, s katerim bi 

lahko pomagal žrtvi. Razlikujemo med splošnimi in posebnimi simptomi, ki opozarjajo na 

trpinčenje na delovnem mestu. 

Splošni simptomi trpinčenja na delovnem mestu so sledeči (Mlinarič 2006a, 20): 

- nenavadno povečanje odsotnosti z dela ali bolniške odsotnosti; 
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- povečanje odpovedi iz osebnih razlogov; 

- problemi kakovosti dela; 

- povečana poraba materiala; 

- neusklajeni roki ali prekoračitev rokov; 

- pritožbe o opravljenem delu brez pravega vzroka; 

- ugotovitve zunanjih sodelavcev, da so odnosi v organizaciji ali skupini moteni; 

- prepiri, agresivno vedenje, napadi besa; 

- pri strokovnih problemih udeleženci ne najdejo rešitve; 

- zaposleni se ne čutijo več del kolektiva, kar se kaže v nezavzetosti, brezvolji za delo; 

- poskusi samomora ali samomor v kolektivu. 

Management mora na osnovi teh opažanj postati na te probleme pozoren, še posebej, če se 

pojavijo tudi posebni simptomi. 

Posebni simptomi trpinčenja na delovnem mestu so: 

- vzrok prepira ni viden ali obseg prepira ni v sorazmerju z njegovo intenzivnostjo in 

čustveno reakcijo; 

- posameznik kaže oblike vedenja, ki nikakor niso v skladu z njim ali takšne, ki jih celo 

obsoja; 

- posameznik se osebno ali službeno izolira; 

- pri sicer umirjenih in uravnovešenih osebah se začnejo kazati strahovi in brezciljnost; 

- posameznik odklanja redno delo, kar je popolnoma v nasprotju z njegovo dosedanjo 

zavzetostjo pri delu; 

- nekateri postopki in obnašanja se v kolektivu stalno pojavljajo; 

- udeleženci za nastalo stanje krivijo drug drugega; 

- oblastno vedenje, zaverovanost v svoj prav, odmikanje in zatekanje v molk, prelaganje 

odgovornosti na drugega, saj se nihče ne počuti dolžnega opraviti določene naloge. 

Informacije, ki trpinčenje na delovnem mestu zaposlenim prepovedujejo in ga označujejo kot 

neetično in sankcionirano dejanje morajo biti jasno zapisane v politiki (kodeksu) organizacije. 

Med zgodnje ukrepanje sodi tudi nenehno komuniciranje organizacijskih ciljev skozi etična 

ravnanja zaposlenih (Brečko 2006). 

2.7.3 Poklicna rehabilitacija 

V primeru, da se v organizaciji razvije trpinčenje na delovnem mestu, je dolžnost 

managementa in nadzornih teles, da zaščiti posameznika pred morebitno nastalo škodo. 

»Zaposleni se morajo zavedati, da bodo ob trpinčenju na delovnem mestu dobili pomoč, 

vedeti pa morajo tudi, kdo jim bo to pomoč ponudil. Poleg tega morajo biti seznanjeni s 

predvidenim postopkom pomoči in biti jim mora povsem jasno, da zaradi morebitne sprožitve 
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postopka nasilje še ne bo stopnjevano. Vzpostaviti je treba sistem zaupanja v organizaciji in 

sistem varovanja zaupnosti,« nam pove Smej (2009). Na tej stopnji pomoč vključuje 

preprečevanje stigmatizacije posameznika, prav tako mu mora organizacija povrniti nekdanji 

ugled, mu odobriti dodatni dopust za poklicno rehabilitacijo, če je seveda to potrebno, in mu 

omogočiti ustrezna izobraževanja za krepitev samozavesti in samopodobe (Brečko 2006). 

Največja napaka managementa, ki se pogosto v praksi zgodi, je, da žrtev trpinčenja na 

delovnem mestu dobi odpoved, brez sleherne družbene odgovornosti, z izgovorom, »da si je 

sama kriva za to, češ da ni bila zadosti močna.« Management s takšnimi dejanji namreč naredi 

vsaj dve usodni napaki. Prva je, da dajo ostalim zaposlenim jasno vedeti, da dopuščajo 

tovrstna dejanja, kar pa nenazadnje pomeni, da zaposleni nikoli ne bodo vedeli, kdaj bodo na 

vrsti oni oziroma da je na poti k uspehu dopustno vse, za vsako ceno in ne glede na stranske 

učinke. To nikakor ne bo imelo pozitivnega učinka, ravno nasprotno. Zaposleni se v takšnem 

okolju ne bodo počutili varne, motivirane in zadovoljne, saj negotovost in strah nedvomno 

vplivata na delovno uspešnost in učinkovitost zaposlenih. 

Druga je, da organizacija s takšnimi dejanji izgublja ugled in sloves tudi v širši javnosti, del 

katere so potrošniki in njihovi kupci. 

Žrtve morajo k problemu psihičnega nasilja na delovnem mestu pravilno pristopiti tudi same. 

Bistvenega pomena je, da za nastale probleme ne iščejo vzrokov in krivde pri sebi, temveč se 

trpinčenju na delovnem mestu uprejo in poiščejo pomoč, ki jim je na voljo, ter o tej 

problematiki odkrito spregovorijo. Sačer je v svoji raziskavi poudaril nevarnost, da tudi, če 

žrtev poišče pomoč pri psihiatru ali psihologu, obstaja velika verjetnost, da si bodo tudi ti 

strokovnjaki narobe interpretirali situacijo. Če strokovnjak določi napačno diagnozo, lahko 

napačna presoja uniči možnost posameznika, da bi se s pomočjo ustrezne rehabilitacije vrnil 

na trg delovne sile. Zato je izredno pomembno, da bi se zdravstveni kader seznanil s 

trpinčenjem na delovnem mestu, se ga naučil prepoznati, razumeti, diagnosticirati simptome 

in na podlagi zaznanega svetovati (Sačer 2011). 

Tkalec (2006) nam pove, da mora trpinčena oseba ob zaključku delovnega razmerja, sama pri 

sebi preboleti izkušnje, ki jih je pri tem preživela. Iz tega se mora nekaj naučiti, pri tem so 

lahko zelo koristne skupine za samopomoč. 

Leta 1998 je bila na Japonskem ustanovljena nevladna organizacija za žrtve trpinčenja na 

delovnem mestu, na Hrvaškem se je pojavila iniciativa za ustanovitev Ambulante za žrtve 

trpinčenja na delovnem mestu (Brečko 2006). V Sloveniji se v primeru, da je izvajalec 

trpinčenja na delovnem mestu nadrejeni, žrtev lahko obrne na IRSD, kjer bodo preverili, če je 

delodajalec sprejel zaščitne ukrepe. Obrnejo se lahko na pristojne v sindikatih, razne 

nevladne organizacije, odločijo se lahko tudi za civilno tožbo. V Sloveniji trenutno 

obstajajo sledeče institucije, ki se ukvarjajo s preprečevanjem trpinčenja na delovnem 

mestu: 
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- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

- Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ), 

- Društvo za ohranitev dostojanstva na delovnem mestu, Pogum, 

- Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD), 

- Varuh človekovih pravic, 

- Urad za enake možnosti (UEM). 

2.7.4  Značilnosti organizacij z visoko verjetnostjo trpinčenja na delovnem mestu 

Organizacijski dejavniki so nedvomno tisti, ki najbolj vplivajo na to, kolikšne so možnosti, da 

se psihično nasilje na delovnem mestu v organizaciji pojavi. Na lastnosti organizacije vplivajo 

razmere v njej, od hierarhične strukture do tega, kako so organizirani delo in delovne naloge, 

načini vodenja, delovna klima in odnos do zaposlenih. Seveda lahko takšno stanje stopnjujejo 

tudi dejavniki, ki so odvisni od situacij in oseb, ki se v njej znajdejo in se nanjo odzovejo na 

svoj način. Na podlagi analize skorajda 800 študij primerov je v vseh primerih, kjer se je 

izvajalo trpinčenje na delovnem mestu, bilo v ozadju tudi ekstremno slabo organizirano delo, 

z nerazvitimi delovnimi metodami in nezainteresiranim managementom (Brečko 2006, 16). 

Trpinčenje na delovnem mestu nikakor ne sme biti problem posameznika, ampak odgovornost 

nadrejenih in celotne organizacije. Ta mora narediti korak pri njegovem preprečevanju in 

poskrbeti za to, da se ne bo dopuščalo kakršno koli nasilje v organizacijah. 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2002) je izdala celo vrsto informativnega 

gradiva, ki naj bi pripomoglo preprečevati stres na delovnem mestu, s čimer je trpinčenje na 

delovnem mestu neposredno povezano, in nekatere njegove najpomembnejše povzročitelje. 

Dejavniki, zaradi katerih se trpinčenje na delovnem mestu po vsej verjetnosti v organizacijah 

pojavi, so: 

- kultura znotraj podjetja, v katerem se trpinčenje na delovnem mestu podcenjuje, ali ne 

prepozna kot problem, 

- nenadne spremembe znotraj podjetja, 

- negotova delovna mesta, 

- slabo ali nezdravo vzdušje v podjetju med zaposlenimi in vodstvom ter nezadovoljstvo 

glede kakovosti vodenja odgovornih, 

- nezdravo vzdušje v podjetju med samimi kolegi, 

- izredno visoke zahteve za delo, 

- pomanjkljiva kadrovska politika in nezadovoljivo posredovanje skupnih vrednot, 

- na splošno velik stres zaradi dela, 

- konflikti zaradi različnih položajev sodelavcev v podjetju. 
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Agencija poudarja, da trpinčenje na delovnem mestu lahko stopnjujejo tudi dejavniki, ki so 

odvisni od oseb in situacij, kot so zapostavljanje, nestrpnost, osebne težave in zlorabe 

alkohola ter uživanja drog. 

Kostelić-Martić (2007, 28–29) povzema po Gilioli (1999) podobne vzroke in so navedeni v 

nadaljevanju. 

Trpinčenje na delovnem mestu se po njenih navedbah pojavi pogosteje v organizacijah z 

naslednjimi lastnostmi:  

- delovno okolje je izrazito tekmovalno s kulturo »karierizma« in strogo hierarhično 

strukturo, 

- organizacije zanima samo ekonomski dobiček, ne ukvarjajo se z delovno klimo in odnosi 

med zaposlenimi, 

- čutiti je veliko zaskrbljenost zaradi presežkov delovne sile, 

- avtoritarni slog vodenja in upravljanja, 

- slabo načrtovanje organizacijskih sprememb in nenehna negotovost glede tega, koga 

bodo izbrali, 

- slabo in nezadostno vključevanje in sodelovanje zaposlenih pri odločanju, 

- slabe možnosti za poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje, 

- pomanjkanje medsebojnega spoštovanja, zlasti spoštovanja kulturnih razlik, 

- pomanjkanje jasnih pravil pri delu in pravil vedenja, 

- pretirane delovne obremenitve in nesmiselne delovne naloge, 

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

2.8 Možnosti preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu 

Problematika trpinčenja na delovnem mestu in njegovo reševanje je zelo kompleksna tema. 

Zelo je pomembno, da so žrtve pripravljene sodelovati in pričati o svojih tegobah, ki so jih 

doživele na delovnem mestu, ko gre za pristop in poskus reševanja konkretnih primerov. 

V Sloveniji se že kar nekaj institucij ukvarja s to problematiko, vsekakor pa sam pojav 

zahteva ukrepe tako delodajalca kot samega zaposlenega. Še vedno se prepogosto težave 

rešujejo, ko se problem že pojavi, medtem ko izostajajo preventivne dejavnosti. Zaposleni so 

še vedno premalo informirani, kaj lahko storijo v primeru trpinčenja na delovnem mestu, kar 

nasilje le še podaljšuje in poglablja. 

Zakonodaja že nalaga organizacijam, da morajo sprejeti politiko za preprečevanje in 

obvladovanje psihičnega nasilja z izjavo o zavezi k reševanju problematike. V politiki morajo 

biti jasno opredeljena načela, da organizacija psihičnega nasilja ne bo dopuščala, da je 

psihično nasilje organizacijski problem, ki ga je mogoče reševati, in da ima vsak zaposlen 

pravico do spoštljivega odnosa. Politika mora vsebovati od definicije psihičnega nasilja, vrsto 
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dejanj, ki jih štejemo pod psihično nasilje, dolžnosti managerjev in predstavnikov sindikatov, 

kontaktnih oseb, sindikalnih zaupnikov, postopka prijave psihičnega nasilja in reševanja do 

nudenja pomoči žrtvam. Vsi zaposleni morajo poleg tega, da so o politiki dobro obveščeni, 

spremljati tudi njihove učinke, saj tako lahko skrbijo za njeno sprotno izboljševanje. Ukrepe 

preprečevanja psihičnega nasilja na delovnem mestu smo podrobneje predstavili že v poglavju 

2.5 z naslovom Psihosocialni vidik trpinčenja na delovnem mestu. 

Eden od načinov je prav gotovo način ukrepanja posameznika v obliki dnevnika trpinčenja na 

delovnem mestu. Strokovnjaki (Resh 1997) priporočajo, da posameznik že v tej fazi 

dokumentira svoje postopke in postopke svojega »nasprotnika« (npr. v obliki dnevnika, ki naj 

da odgovore na vprašanja: kdaj, kdo, kje, kaj, katere priče so bile prisotne in kakšno reakcijo 

psihično in fizično je ta dogodek pri trpinčenemu povzročil). Običajno je v stanju, v katerem 

je žrtev, izredno težko disciplinirano zapisovati vse dogodke trpinčenja na delovnem mestu, 

vendar ima dnevnik zelo ključno vlogo. Dnevnik je dokazni material, v katerem so zabeleženi 

in opisani vsi dogodki. Iz zapisanega lahko sodniki, odvetniki in zdravniki razberejo mogoče 

povezave dogodkov in ugotovijo, kaj se je dejansko dogajalo. 

Smiselno je, da si posameznik – trpinčena oseba v tej fazi najde zaupnika znotraj podjetja, 

ki naj ga informira o celotnem dogajanju. Ta je lahko za trpinčenega svetovalec, hkrati pa 

tudi pomembna priča (Tkalec 2006). 

Pomembno je tudi, da se v sam proces vključi neposredni nagovor s storilcem, vključi se 

nadrejenega, svet delavcev in kadrovske službe. 

V primeru, ko se je trpinčenje na delovnem mestu razvilo do te meje, ko ni več poti nazaj, 

žrtvi preostane le še, da poišče: 

- pravno svetovanje in iskanje psihološke pomoči, 

- oblike rehabilitacije in iskanje nove orientacije v življenju. 

Primerni ukrepi za preprečitev trpinčenja na delovnem mestu v organizacijah so prav gotovo 

vzpodbujanje in zagotavljanje etičnega in profesionalnega ravnanja vseh zaposlenih na vseh 

organizacijskih ravneh. Izredno pomembno je, da so zaposleni seznanjeni, katero vedenje 

spada v okvir profesionalnega in etičnega obnašanja. Le tako lahko prepoznajo vedenje, ki 

mora biti tudi sankcionirano od mehanizmov, ki jih je treba vzpostaviti, in je zunaj tega 

okvirja. 

Na mednarodnem področju je bilo na temo izobraževanja narejenih veliko aktivnosti. Tu so 

zajete tudi raziskave in študije, ki na podlagi različnih dejavnikov in z različnimi pristopi, 

poskušajo doseči izboljšanje stanja na tem področju. V nadaljevanju bomo predstavili od 

osnutka sistematizacije najrazličnejših nasilij na delovnem mestu do modelov, ki pojasnjujejo 

vzroke za nastanek nasilja, medsebojne zveze in dejavnikov, ki posledično tudi zaradi 

izobraževanja zmanjšujejo razvoj dogodkov, ki bi do tega privedli. 
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V predlogu za klasifikacijo nasilja in trpinčenja na delovnem mestu je delegacija ETUC 

(European Trade Union Confederation – Evropska konfederacija sindikatov) med pogajanji za 

okvirni sporazum EU pri ilustraciji večplastnosti v obliki diagrama naredila na štirih ravneh 

sistematizacijo različnih oblik nasilja in trpinčenja na delovnem mestu – Aneks št. 3 (André in 

Clauwaert 2007). 

V nadaljevanju slika 3 prikazuje diagram z naslovom Predlog za sistematizacijo nasilja in 

trpinčenja na delovnem mestu. 
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Slika 3: Sistematizacija nasilja in trpinčenja na delovnem mestu. 

Vir: André in Clauwaert 2007. 
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Di Martino, Hoel in Cooper (2003) razlagajo dejavnike tveganja nasilja na delovnem mestu in 

izhajajo iz družbenih dejavnikov tveganja. Originalni model je bil zasnovan na fizični grožnji 

in krivici v javnosti, v spremenjeni verziji pa so oblikovali model interaktivnega modela 

nasilja na delovnem mestu. Navajajo, da je zaradi kompleksnosti in dinamičnosti 

problematike nastalo veliko modelov, ki pojasnjujejo nasilje na delovnem mestu. Veliko 

interaktivnih modelov je bilo zasnovanih že leta 1987 v delu Poyner and Warne, kjer so 

predlagali pet temeljnih dejavnikov v premislek in preučitev: storilec, žrtev, situacija, začetek 

nasilja in izid ali posledica. 

Di Martinov interaktivni model trpinčenja na delovnem mestu, ki ga vidimo na sliki 4, lahko 

prilagodimo prav vsem vrstam nasilja na delovnem mestu. Deli in opisuje ga z vidika žrtve in 

storilca trpinčenja na delovnem mestu. Pri tem še omenja in povezuje individualne dejavnike, 

faktorje, ki izvirajo iz delovnega mesta in posledice trpinčenja na delovnem mestu (Di 

Martino, Hoel in Cooper 2003). 

Einarsen et al. (2003) na sliki 5 je ustvaril mnogostranski model nasilja podobno kot Chappel 

in di Martino in je s stališča ustrahovanja obširnejši ter nam razkriva še dodatne dejavnike, ki 

lahko vplivajo na razvoj dogodkov. 

Obema predstavljenima modeloma je skupno to, da povezujeta individualne dejavnike, s to 

razliko, da gradi di Martino model z vidika žrtve in storilca, Einarsen pa samo z vidika žrtve. 

Pri tem upošteva poleg individualnih faktorjev še situacijske in socialne faktorje, ki imajo 

vpliv na trpinčenje na delovnem mestu. 

Opisani modeli in znanja s področja psihologije nam lahko služijo kot pomoč pri reševanju, 

da se trpinčenje na delovnem mestu ne razvije. Podatki, ki jih zasledimo in se nanašajo na 

odzive žrtev na napad (samoobtoževanje, osama in osebno razvrednotenje), so nevarni miselni 

avtomatizmi. Sugerirane negativne misli se pojavljajo od napadalca, žrtev pa jih namesto, da 

bi razvila konstruktivni dialog vse prevečkrat posploši in potlači v shrambo čustvenih 

spominov – Amigdala. Nezavedno oblikovana mnenja so čustveni spomini, ki se porajajo v 

možganih in na podlagi nenehnih primerjav in asociacij (na dan se nam porodi čez 90000 

misli) nezavedno vplivajo na psihofizične lastnosti posameznika. Še posebej je pomembno, da 

se tega zavemo in postanemo odgovorni za svoje misli. Velika večina misli je negativnih, saj 

se pojavijo v stanju nezavednega avtomatizma in znajdemo se v začaranem krogu. Izredno je 

pomembno, da razvijemo zavedanje o samem sebi kot enkratni osebnosti (Brečko 2009). 
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Slika 4: Interaktivni model nasilja na delovnem mestu 

Vir: Di Martino, Hoel in Cooper 2003. 
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Slika 5: Obširnejši, mnogostranski model ustrahovanja 

Vir: Einarsen et al. 2003, po Matthiesen 2006. 
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2.9 Evropska zakonodaja 

Evropski parlament je pozval svoje članice, da preprečijo trpinčenje na delovnem mestu in 

spolno nadlegovanje, tako da preverijo zakonodajo, jo dopolnijo, preverijo definicijo mobinga 

in jo enotno opredelijo (Mlinarič 2006b). 

Evropska komisija je s Smernico Sveta Evrope iz leta 1989 začela uvajati ukrepe, za 

zagotovitev varnosti in zaščite zdravja zaposlenih. Pri tem nalaga delodajalcu obvezo, da 

poskrbi za take delovne pogoje, da zaradi njih zaposleni ne trpijo (Mlinarič 2006b). 

Direktiva 2000/43/ES, z dne 29. 6. 2000 določa načela enakega obravnavanja oseb ne glede 

na raso ali etični izvor. 

Direktiva 2000/78/ES, z dne 27. 11. 2000 se nanaša na vzpostavitev splošnega okvira za 

enako obravnavo v zaposlovanju in poklicu. 

Z direktivo 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 23. 9. 2002, so poslanci 

spremenili Direktivo Sveta 76/207/EGS, ki določa načelo enakopravne obravnave obeh 

spolov pri zaposlovanju, napredovanju, poklicnem usposabljanju in delovnih pogojih. 

Predlog za resolucijo proti mobingu je bil predložen Evropskemu parlamentu, kar je 

omenjeno v Napotkih Evropske komisije o stresu na delovnem mestu. Evropski parlament 

poziva države članice, da preprečijo trpinčenje na delovnem mestu in spolno nadlegovanje, 

preverijo zakonodajo, jo dopolnijo, preverijo definicijo mobinga in jo enotno opredelijo (glej 

INTERNET 1). 

Po priporočilih Evropskega parlamenta morajo države članice vzpostaviti v podjetjih, javnem 

sektorju in pri socialnih partnerjih pogoje, za izvajanje učinkovite preventivne politike. Pri 

tem je potrebno razviti postopke, uvesti sistem za izmenjavo izkušenj, preprečevanje in 

odpravljanje mobinga (glej INTERNET 2). 

Evropski sporazum o nadlegovanju in nasilju pri delu, ki so ga 26. aprila 2007 podpisali 

evropski socialni partnerji ima pri preprečevanju nasilja na delovnem mestu pomembno 

vlogo. Podjetja v Evropski uniji so se z njim obvezala, da bodo odpravila vsako obliko 

ustrahovanja, nadlegovanja ali nasilja in sprejela postopek kako bodo ravnala v primeru teh 

težav. Zavarovali bodo žrtev, hitro reševali pritožbe in proti napadalcu sprejeli ustrezne 

ukrepe – možna je tudi prekinitev delovnega razmerja (glej INTERNET 3). 

Evropska zakonodaja vključuje direktive in dokumente, ki obravnavajo nasilje in 

nadlegovanje (tudi trpinčenja na delovnem mestu) v povezavi z delovnim mestom. Je bolj 

dorečena, kot je trenutno zakonodaja v večini držav, in ščiti zaposlene tudi pred psihičnim 

terorjem. Povzetek najpomembnejših sledi v nadaljevanju. 
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Direktiva Sveta o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri 

delu, številka 1989/391/EGS (Direktiva 1989/391/EGS, Ur. l. EU, št. L 183/1–8), z dne 12. 

junija 1989 govori o ukrepih izboljšav na področju zdravja in varnosti zaposlenih. Določba 

petega člena, vsebuje obveznosti za delodajalca, tako da mora ta poskrbeti za varnost in 

zdravje delavcev, v vseh delovnih pogojih. 

Direktiva Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost, 

številka 2000/43/ES (Direktiva 2000/43/ES, Ur. l. EU, št. L 180/22–26), z dne 29. junija 2000 

govori o upoštevanju načela enake obravnave oseb ne glede na njihov rasni ali etični izvor. 

Direktiva Sveta o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu, številka 

2000/78/ES (Direktiva 2000/78/ES, Ur. l. EU, št. L 303/16–22), z dne 27. novembra 2000 

govori o vzpostavitvi splošnega okvirja za enake obravnave pri zaposlovanju in v 

poklicu. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1976/207/EGS o 

izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, 

poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev, številka 2002/73/ES 

(Direktiva 2002/73/ES, Ur. l. EU, št. L 269/15), z dne 23. septembra 2002 spreminja 

Direktivo Sveta 1976/207/EGS (Ur. l. EU, št. L 39/40–42), o uporabi načela enake obravnave 

moških in žensk v zvezi z zaposlovanjem, poklicnim usposabljanjem, napredovanjem in 

delovnimi pogoji. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter 

enakega obravnavanja obeh spolov pri zaposlovanju in poklicnem delu, številka 2006/54/ES 

(Direktiva 2006/54/ES, Ur. l. EU, št. L 204/23), z dne 5. julija 2006 govori o vzpostavitvi 

splošnega okvira za enako obravnavo v zaposlovanju in poklicu. 

Pravno podlago na področju trpinčenja na delovnem mestu daje Evropska socialna listina. Ta 

v 26. členu, govori o pravici do dostojanstva pri delu in nalaga obvezo pogodbenicam, da 

skrbijo za osveščanje zaposlenih v sodelovanju z delodajalci, zaščito in obveščanje pred 

vsemi vrstami negativnih in žaljivih dejanj usmerjenih v posameznega zaposlenega. Pred 

takim ravnanjem morajo sprejeti tudi ukrepe za zaščito zaposlenih (Cvetko 2003, po Mlinarič 

2006b). 

Trpinčenje na delovnem mestu je obravnavano v Napotkih Evropske komisije o stresu na 

delovnem mestu. Priporočilo Evropskega parlamenta je, da podjetja, javni sektor in socialni 

partnerji izvajajo učinkovito preventivno politiko. Uvedejo sistem izmenjav izkušenj, 

razvijajo postopke za preprečevanje in odpravljanje trpinčenja na delovnem mestu. Za nadzor 

nad tem skrbijo države članice (Mlinarič 2006b). 
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Na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu so pomembna prizadevanja EU, iz 

leta 2006, ko so potekala pogajanja evropskih socialnih partnerjev: ETUC in evropskih 

delodajalskih organizacij UNICE, UEAPME, CEEP, pod sponzorstvom Evropske 

komisije, za sklenitev »Evropskega sporazuma o obvladovanju nasilja in nadlegovanja na 

delovnem mestu.« (Bakovnik 2006) 

2.10 Slovenska zakonodaja 

Ustava Republike Slovenije, je bila sprejeta dne 23. decembra 1991 in je izhajala iz Temeljne 

ustavne listine. Že v Ustavi RS, ki je vrhovni pravni akt nove države, na katerem temeljijo 

določila nove državne oblasti in položaja posameznikov v Republiki Sloveniji, najdemo 

določene pravice, ki se nanašajo na zaščito človekovih pravic ter jih lahko povežemo s 

trpinčenjem na delovnem mestu. 

V drugem poglavju (enakost pred zakonom), ki ureja človekove pravice in temeljne 

svoboščine zakon v 14. členu zagotavlja, da so v Sloveniji pred zakonom vsi enaki in so 

vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine. 

V Ustavi RS (1991) sta s tega področja pomembna še 34. člen (pravica do osebnega 

dostojanstva in varnosti) in 35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic). 

Psihično nasilje je prvič omenjeno v prenovljenem KZ-1 (2008), z dne 4. 6. 2008. V 

dvaindvajsetem poglavju, v 197. členu, vsebuje zakon korenito spremembo na področju 

delovnega razmerja in socialne varnosti, saj šikaniranje na delovnem mestu obravnavajo kot 

kriminalno dejanje. 

Dopolnjen je bil tudi ZDR (2002), kjer je bilo v 45. členu, ki govori o varovanju dostojanstva 

delavca pri delu, zagotovljeno le varstvo pred spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu. 

Z novo zakonodajo so bile v zakonu prvič opredeljene psihične oblike nasilja na delovnem 

mestu, s tem da bi bilo nerealno pričakovati, da bo ta optimalen. Zakon v 45. členu navaja, da 

so nadlegovalci le delodajalci, predpostavljeni ali sodelavci. Dejstvo pa je, da delodajalcu 

tako ni treba ščititi delavca pred zunanjimi nadlegovalci, kot so obiskovalci, stranke ali 

pogodbeni partnerji. 

Državni zbor RS je po sprejetju novega ZDR-A (2007), naredil velik korak naprej v boju proti 

psihičnemu nasilju na delovnem mestu. Zakon je začel veljati 28. 11. 2007 in prepoveduje 

diskriminacijo na delovnem mestu, saj je bil k 6. členu dodan še člen 6. a, kjer eksplicitno 

prepoveduje trpinčenje na delovnem mestu in se v 4. točki glasi:  
(4) Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako 

ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, 

usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. 
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V 112. členu ZDR (2002), je bila glede ostalega nasilja na delovnem mestu omenjena le 

možnost izredne odpovedi delovnega razmerja, kjer so razlogi na strani delodajalca. ZDR-A 

(2007), v svojem 47. členu dopolnjuje 112. člen ZDR (2002), ki je zdaj z upoštevanimi 

spremembami v celoti naslednji: 

(1) Delavec lahko v osmih dneh po tem, ko predhodno pisno opomni delodajalca na izpolnitev 

obveznosti in o kršitvah pisno obvesti inšpektorja za delo, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, 

če: 

- mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu ni izplačal zakonsko določenega 

nadomestila plače,  

- mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi 

opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu 

delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače, 

- mu je delodajalec vsaj dva meseca izplačeval bistveno zmanjšano plačilo za delo, 

- mu delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plačila za delo ob 

zakonsko ali pogodbeno dogovorjenem roku, 

- delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca 

predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje, 

- mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom tega zakona, 

delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na 

delovnem mestu v skladu s 45. členom tega zakona. 

(2) Delavec je v primeru odpovedi zaradi ravnanj iz prejšnjega odstavka upravičen do 

odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in do 

odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. 

(3) 30-dnevni rok iz drugega odstavka 110. člena tega zakona začne teči, ko poteče osemdnevni 

rok iz prvega odstavka tega člena in delodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega 

razmerja ali ne odpravi kršitve. 

Spremenile so se Kazenske določbe 229. člena ZDR, v prenovljenem Zakonu o delovnih 

razmerjih (ZDR-A, 2007), ki se je spremenil tako, da velja za trpinčenje na delovnem mestu 

globa od 3000 do 20000 evrov, s katero se lahko kaznuje delodajalec – pravna oseba, 

samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: 

- iskalca zaposlitve ali delavca postavlja v neenakopraven položaj (6. člen), 

- ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem v skladu s 

prvim odstavkom 45. člena tega zakona. 

 

Zakon o delovnih razmerjih ZDR je bil med nastajanjem magistrske naloge ponovno 

spremenjen in je dopolnjen v 7. členu ZDR-1, kjer eksplicitno prepoveduje trpinčenje na 

delovnem mestu. 
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2.10.1 Pravna ureditev v Sloveniji 

V Sloveniji je v pravnih virih zapisana vsa zakonodaja, navedeni so predpisi in vse pravne ter 

zavezujoče določbe, ki jih imenujemo uradni pravni viri. V državnem Uradnem listu 

Republike Slovenije, v nadaljevanju Ur. l. RS, je treba objaviti vse uradne pravne vire torej 

državne predpise, predpise lokalnih skupnosti v uradnem glasilu, ki ga te same določijo. 

Podrobneje ustavno določbo ureja člen 1/1 Zakona o uradnem listu Republike Slovenije, v 

nadaljevanju ZUL (ZUL, Ur. l. RS, št. 112/05). Državno uradno glasilo za formalne pravne 

vire je Ur. l. RS, ki je uradno glasilo, v katerem se objavljajo državni predpisi in drugi akti, 

kadar je z zakonom ali drugim predpisom tako določeno.  

Nekatere naprednejše države so s sprejemom ustrezne zakonodaje, organiziranjem kampanj 

proti trpinčenju na delovnem mestu, vzpostavljanjem oblik pomoči žrtvam in ozaveščanju 

javnosti začele urejati trpinčenje na delovnem mestu na državni ravni. Slovenija je pri tem 

sledila priporočilom Evropskega parlamenta in na sestanku 15. februarja 2007, ki je bil na 

KIMDPŠ, s pomočjo skupine ljudi, ki so v preteklosti sami izkusili trpinčenje na delovnem 

mestu, ter skupino strokovnjakov in sindikalistov začela implementirati izraz mobing v 

slovensko zakonodajo. Ustanovili so Iniciativno skupino za program obvladovanja trpinčenja 

na delovnem mestu in si zadali nalogo, da za slovensko področje definirajo, kaj mobing je in 

kateri izraz bi bil najbolj primeren za uporabo. Oblikovali so iniciativni odbor za ustanovitev 

društva proti trpinčenju na delovnem mestu in se zavzeli za to, da slovenska zakonodaja 

izrecno prepove nasilje na delovnem mestu ter se določi kazen za delodajalce, ki svojih 

delavcev ne zaščitijo pred takšnim ravnanjem. 

Na seji Državnega zbora RS so 29. oktobra 2007 sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A), ki je bil dne 13. novembra 2007 objavljen v Ur. l. RS. 

S tem zakonom so uradno zagotovili večjo zaščito delavcev pred diskriminacijo in vsemi 

vrstami trpinčenja. Predpisi se nanašajo na trpinčenje na delovnem mestu, ki v slovenskem 

knjižnem jeziku zamenjuje besedo mobing. 

V organizaciji vidike trpinčenja na delovnem mestu delno ureja Zakon o delovnih razmerjih 

(ZDR, Ur. l. RS, št. 42/02), v prvem odstavku 45. člena, ki govori o varovanju dostojanstva 

delavca pri delu in določa naslednje: 

Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo 

izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, 

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

delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. 

34. člen Ustave Republike Slovenije (Ustava RS, Ur. l. RS, št. 33/91) določa, da »ima vsakdo 

pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«, a se po mnenju strokovnjakov v primeru tožbe 

»proti trpinčenju na delovnem mestu« ni mogoče neposredno sklicevati na ustavo (Bakovnik 
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2006). Šele z dopolnitvijo ZDR (ZDR-A, 2007), ki v svojem 6. a členu govori o prepovedi 

spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu in to tudi precej natančno 

opredeli, v 45. členu ZDR delodajalca zavezuje k »varovanju dostojanstva delavca pri delu« 

in zagotavljanju delovnega okolja, v katerem zaposleni nadlegovanju ne bo izpostavljen. 

Novela Zakona o delovnih razmerjih se je iz zgolj spolnega nadlegovanja razširila na 

prepoved vseh drugih oblik neprimernega vedenja, kot sta agresivna komunikacija in 

kričanje. Poleg tega drugi odstavek 45. člena govori o t. i. obrnjenem dokaznem bremenu, ki 

pomeni, da če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je 

delodajalec ravnal v nasprotju s tem členom, je dokazno breme na strani delodajalca. V 

primeru nezagotavljanja varstva pred navedenim je torej delodajalec delavcu odškodninsko 

odgovoren. 

28. maja 2008 smo v Sloveniji dobili spremenjen Kazenski zakonik, v nadaljevanju KZ-1 

(KZ-1, Ur. l. RS, št. 55/08), ki ga je na seji 20. maja 2008 sprejel Državni zbor Republike 

Slovenije, kjer je v 197. členu zapisano, da je šikaniranje in s tem trpinčenje na delovnem 

mestu kaznivo in se lahko sankcionira z zaporom od dveh do treh let. 

»Žrtev lahko prek pravne poti dobi neko odškodnino za svojo materialno ali nematerialno 

škodo ali pa gre v kazenski postopek. Lahko izbere med civilnopravnim postopkom ali pa 

med kazenskim postopkom.« (Weilguny 2010) 

Raziskava KIMDPŠ, kaže, da se v času krize število trpinčenj še poveča. Slovensko tožilstvo 

se s trpinčenjem na delovnem mestu kot kaznivim dejanjem ukvarja šele dobro leto dni, saj je 

bil takrat uveljavljen nov kazenski zakonik. Vrhovna državna tožilka Pureber je povedala, da 

so v času od sprejetja zakonika sprejeli ovadbe zoper 77 ljudi. Kazenske ovadbe so bile 

ovržene v 34 primerih, v sedmih so predlagali izvedbo preiskovalnih dejanj, v dveh pa so 

vložili obtožni predlog. Do sedaj pravnomočne sodbe še ni bilo (STA 2010). 

V primeru neizpolnitve obveznosti s strani delodajalca, s tem da ga predhodno o tem obvesti, 

lahko delavec v osmih dneh, prekine pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka. Pred tem 

mora pisno obvestiti inšpektorja za delo. To velja tudi, kadar je delodajalec do zaposlenega 

žaljiv, nasilen ali kadar kljub njegovim opozorilom ni preprečil takšnih ravnanj drugih 

zaposlenih. V primeru izredne odpovedi, ko je kriv delodajalec je upravičen do višine 

odpravnine, kakor velja za primer redne odpovedi o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Pripada 

mu tudi odškodnina najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. 

Delodajalec je dolžan plačati delavcu zakonsko določen znesek, sicer gre za denarno terjatev 

iz delovnega razmerja. To lahko delavec v skladu z ZDR uveljavlja pred sodiščem, s tem da 

terjatve zastarajo v roku petih let (Šolinič 2007). 

Žrtev se v primeru trpinčenja na delovnem mestu torej lahko obrne na delovno inšpekcijo. 

Tam lahko dobi nasvete, če poda prijavo, sledi inšpekcijski pregled. »Na IRSD ugotavljajo, 

da se delavci ne želijo izpostavljati in podajajo anonimne prijave, na podlagi katerih je kršitve 
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še toliko težje ugotoviti. Zato delavci raje enostavno dajo odpoved. Inšpektorji so obravnavali 

primer, ko je bila žrtev trpinčenja na delovnem mestu predstojnica, kar dokazuje, da 

nadlegovanja lahko izvajajo tudi podrejeni. Ta oseba je posledično celo podala izredno 

odpoved pogodbe o zaposlitvi.« (Klepec 2010) 

V oddaji 24 ur, ki je bila 2. maja 2007, se odvetnica in specialistka za delovno pravo Strobelj 

(2008) ni strinjala s trditvijo, da je na sodišču težko kaj doseči in da ni pravne podlage za 

tožbo. V javni upravi se je takrat ukvarjala s štirimi primeri. Poudarila je, da delavca toliko 

časa prikrito socialno izolirajo in premeščajo, da resnično naredi kakšno napako. Ko enkrat 

pride do postopka ugotavljanja nesposobnosti in dobi žrtev odpoved, je razlog nesposobnost 

(Levstik 2007). Pravi tudi, da je kar 90 odstotkov tistih, ki se pri nas odločijo za tožbo zaradi 

nezakonite odpovedi, pravzaprav žrtev trpinčenja na delovnem mestu. Po njenih besedah se 

trpinčenje na delovnem mestu največ izrablja za to, da bi žrtev odpovedala pogodbo o 

zaposlitvi. Problem je v tem, da so odškodnine pri nas zelo nizke, kar je verjetno eden od 

razlogov, da se žrtve tako redko odločajo za pravne postopke ali da odvetniki neradi 

sprejmejo takšne primere. Kljub zakonodaji se ljudje ne odločajo, da bi svoje primere 

prijavili, ker se bojijo posledic. Tudi v primeru, če so že odpuščeni, se bojijo prijave, saj 

poznajo sistem in moč delodajalcev, je ugotavljal Posel iz društva Pogum (STA 2010). 

Odvetnica Strobelj je februarja 2010 povedala, da so v primeru, ko se žrtve kljub strahu 

pritožijo, postopki na sodišču mučni in dolgi. Različni pritiski na oškodovanca se še 

stopnjujejo, priče so povezane, prilagaja se dokaze. Zato ljudem, ki se obrnejo nanjo, 

velikokrat predlaga izredno odpoved (STA 2010). 

Po besedah glavnega inšpektorja za delo Brezovarja vsega, kar ljudje občutijo kot trpinčenje 

na delovnem mestu, ni mogoče opredeliti kot šikaniranje in trpinčenje na delovnem mestu v 

smislu zakonskih določb. Tako na inšpektoratu prejmejo tudi do 80 odstotkov prijav, ki 

nimajo zakonskih podlag glede trpinčenja. Gre za najrazličnejše spore med delavcem in 

delodajalcem (STA 2010). 

V primeru, da do nadlegovanja pride in delavec o tem obvesti delodajalca, ga je le ta dolžan 

zaščititi. V nasprotju je delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava 

in mu inšpektorat lahko določi globo. Prav tako je delavec upravičen do odškodnine in 

odpravnine v primeru, da izredno odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi nezaščite delodajalca 

pred nadlegovanjem. Leta 2008 so inšpektorji ugotovili pet kršitev prepovedi trpinčenja na 

delovnem mestu. Na inšpektoratu za delo ugotavljajo, da delavci kot trpinčenje pogosto 

pojmujejo vsako negativno ali žaljivo ravnanje, čeprav zakon določa, da ne moremo govoriti 

o trpinčenju na delovnem mestu, če ne gre za ponavljajoče se ali sistematično dejanje. Prav 

tako so v letu 2008 inšpektorji ugotovili kar 140 kršitev v zvezi z zagotovitvijo varstva pred 

spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem, kar določa ZDR (STA 2010). Predstavnica 

Društva SOS telefon, Lešnik-Mugnaioni, je poudarila, da bi zakonodajnim podlagam morala 

nujno slediti vzpostavitev mehanizmov za konkretne oblike pomoči. S trditvijo, da žrtve 
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šikaniranja nimajo na voljo praktično nobene učinkovite pomoči, odvetniki žrtve pogosto 

odvračajo od iskanja pravnega varstva, češ da so možnosti za uspeh relativno majhne, je 

soglašala tudi varuhinja človekovih pravic Čebašek Travnik (STA 2010). 

V primeru, da se žrtev obrne na Inšpektorat za delo, lahko ta ugotavlja, ali je delodajalec 

sprejel ustrezne ukrepe za zaščito delavcev. Pomoč žrtvi lahko nudita UEM in zagovornik 

načela enakosti, ki pa za ukrepanje nista pooblaščena. Na pobudo Čebašek Travnikove je 

komisija za peticije in za človekove pravice ter enake možnosti na seji z dne 26. 2. 2010 

predlagala, da bi za ta vprašanja pooblastili specializiran organ in je to tudi predlagala vladi. 

Naše pravne možnosti se močno povečajo z ustreznim dokazovanjem trpinčenja na delovnem 

mestu. Pri tem je zelo pomembno, da se delavci pravočasno odzovejo na pojav trpinčenja na 

delovnem mestu in storijo vse, kar je v njihovi moči, da ga definirajo in preprečijo. V 

primeru, da se trpinčenje na delovnem mestu izvaja s pomočjo pisnih navodil ali elektronskih 

sporočil, je pomembno, da se vse pisne listine natisne in shrani. Prav tako ne zadostuje, da se 

delavec zanaša na dejstvo, da bodo priče kasneje lahko izpovedale, da je bil delavec 

izpostavljen trpinčenju na delovnem mestu, ampak naj si dela čimbolj natančne zapiske – vodi 

dnevnik. 

Mlinaričeva (2007b) na spletni strani http://mobing.si, kjer lahko dobimo obrazec 

dnevnika trpinčenja na delovnem mestu, svetuje vsem žrtvam šikaniranja na delovnem 

mestu, naj pišejo dnevnik trpinčenja na delovnem mestu. Sodniki, odvetniki in zdravniki 

lahko iz dnevnika trpinčenja na delovnem mestu razberejo, kaj se je dejansko dogajalo in 

služi kot dokazni material (STA 2010). 

2.10.2 Ureditev trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji 

Kako je potekal razvoj od začetka uveljavljanja pojma trpinčenje na delovnem mestu do 

sprejetja zakonodaje, smo prikazali z razvojem obvladovanja trpinčenja na delovnem mestu in 

pomembnejšimi spremljajočimi dogodki: 

- KIMDPŠ je decembra 2006 organiziral seminar na temo mobinga, na katerega je prišlo le 

devet ljudi od več kot 300 povabljenih. Zanimanje javnosti je bilo v tistem času izredno 

slabo; 

- na KIMDPŠ se je 15. februarja 2007 ponovno zbrala skupina ljudi, ki je v preteklosti sama 

doživela trpinčenje na delovnem mestu ter skupina strokovnjakov in sindikalistov. 

Poimenovali so jo Iniciativna skupina za program obvladovanja mobinga. Na srečanju so 

določili, da se za slovensko področje definira, kaj to mobing je in kateri izraz bi bil najbolj 

primeren za uporabo. Ugotovili bodo dejansko stanje z reprezentativno raziskavo in 

organizirali društvo, ki bi pomagalo žrtvam trpinčenja na delovnem mestu, s čim boljšimi 

programi za pomoč. 
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Oblikovali so iniciativni odbor za ustanovitev društva proti mobingu in se prvič zavzeli za to, 

da slovenska zakonodaja izrecno prepove nasilje na delovnem mestu ter se določi kazen za 

delodajalce, ki svojih delavcev ne zaščitijo pred takšnim ravnanjem: 

- na KIMDPŠ je bil 7. in 8. decembra 2006 organiziran seminar z naslovom Nasilje na 

delovnem mestu ter Mladi in delo, kjer so nastopili Dodič Fikfak, Udrih Lazar, Cvetko, 

Lobnikar, Brezovar, gostje s Hrvaške; 

- v hotelu Astoria na Bledu je bil 15. decembra 2006 organiziran Strokovni posvet članov 

Združenja sveta delavcev slovenskih podjetij (ZSDSP) z naslovom Vloga sveta delavcev 

pri odkrivanju in preprečevanju mobinga – nasilja na delovnem mestu (Bakovnik et al. 

2006). Zadali so si cilje, da bodo: 

- povečali ozaveščenost glede trpinčenja na delovnem mestu in njegove pravočasne 

prepoznavnosti; 

- pripravili ustrezen vzorec dogovora z delodajalcem o preprečevanju in odpravljanju 

posledic trpinčenja na delovnem mestu v posameznem podjetju; 

- svetom delavcev nudili tekočo strokovno pomoč; 

- organizirali posebna strokovna izobraževanja; 

- v Gorici je bil 16. decembra 2006 organiziran Workshop št. 6 z naslovom Mobing: 

analiza fenomena v Furlaniji – Julijski krajini in Sloveniji, upoštevajoč razlike med 

spoloma v okviru programa evropske pobude Interreg III – ITA_SLO 2000-2006 »Enake 

možnosti na področju Alpeadria«; 

- 22. decembra 2006 je bila v Ljubljani organizirana novinarska konferenca z naslovom 

Preprečevanje in obvladovanje nasilja na delovnem mestu, pod okriljem Zveze svobodnih 

sindikatov Slovenije; 

- Planet GV je konec januarja 2007 izvedel kratko raziskavo v slovenskih šolskih zavodih; 

- Sindikat bančništva Slovenije je maja 2007 izvedel prvo večjo raziskavo na temo 

trpinčenja na delovnem mestu, vendar le za področje bančništva; 

- 13. julija 2007 je bil objavljen v Ur. l. RS, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). V svojem 

15. členu nalaga delodajalcu obvezo, da ga zaščiti pred vsemi dejanji trpinčenja na 

delovnem mestu; 

- na seji Državnega zbora RS so 29. oktobra 2007 sprejeli ZDR-A, ki je bil objavljen v 

Ur. l. RS dne 13. novembra 2007. S tem zakonom so zagotovili večjo zaščito delavcev 

pred diskriminacijo in vsemi vrstami trpinčenja ali t. i. mobingom. Izredno pomembno je 

pri tem, da je dokazno breme na strani delodajalca, kar pomeni, da mora delodajalec 

dokazati, da je zagotovil takšno delovno okolje, v katerem delavec ni mogel biti 

izpostavljen šikaniranju ali trpinčenju na delovnem mestu. Prepovedali so spolno in 

drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu. 

Sindikat bančništva Slovenije (SBS) je že leta 2007 z obširno anketo (242 anketiranih) 

ugotovil, da je bilo v tistem času kar 15 odstotkov oseb med zaposlenimi, ki so doživljali 

trpinčenje na delovnem mestu. V posebni knjižici in zgibanki so objavili rezultate ankete, v 
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kateri je na kratko objavljen postopek ravnanja v primeru katere koli oblike nasilja in 

nadlegovanja pri delu (SBS 2007). SBS je bil na tem področju zelo aktiven tudi že prej, saj so 

sindikalisti bančništva Slovenije že leta 2003 v Kolektivni pogodbi dejavnosti bank in 

hranilnic (KPDb, Ur. l. RS, št. 81/2004) potencialno žrtev še dodatno zaščitili, saj so v 8. 

členu zapisali: 

(1) Delodajalec je odgovoren za zagotavljanje normalnih psihosocialnih pogojev dela in za 

preprečitev psihičnega, fizičnega ali spolnega nasilja (»mobing«) nad delavcem ali skupino 

delavcev ter zaščititi žrtev pred takšnim ravnanjem. Delodajalec je dolžan delovati preventivno in 

seznanjati zaposlene o njihovi pravici do dostojanstva pri delu, o pravici varovanja njihove 

zasebnosti in osebne integritete. 

(2) Delavčevo osebnost in njegovo dostojanstvo je dolžan spoštovati vsak delavec, zlasti vodja 

delovnega procesa in uprava delodajalca. 

(3) Če delodajalec kljub pisnemu opozorilu delavca, skupine delavcev, sindikata ali pristojnega 

inšpektorja za delo ne prepreči nadaljevanja žaljenja ali nasilnega vedenja do delavca na 

delovnem mestu, njegovega neenakopravnega obravnavanja glede na spol ali varstva pred 

spolnim nadlegovanjem, lahko delavec po postopku, ki ga določa zakon, izredno odpove pogodbo 

o zaposlitvi. V tem primeru pripadata delavcu odpravnina in odškodnina v višini, kot jo določa ta 

kolektivna pogodba. 

Državni zbor RS je 28. januarja 2008 prvič obravnaval osnutek spremembe zakona, kjer se je 

obravnavala prepoved šikaniranja na delovnem mestu. Šikaniranje in njegova prepoved je 

natančnejše opredeljena v Kazenskem zakoniku, v 197. členu. 

Na podlagi sklepa sestanka iniciativne skupine za boj proti mobingu v februarju 2007 in 

sklepa seje Odborov državnega zbora za peticije in delo je bilo ustanovljeno 29. oktobra 2007 

društvo za dostojanstvo pri delu – Pogum. Društvo je bilo registrirano v februarju 2008. 

»Namen društva je zmanjševanje in odpravljanje psihičnega in/ali fizičnega nasilja in s tem 

povezanih človekovih težav na delovnem mestu, katerih posledica so telesne in psihične 

poškodbe, predvsem trpinčenja na delovnem mestu (s tujko »mobbinga«) in sorodnih 

pojavov.« (Društvo Pogum 2007) 

Prva večja nacionalna raziskava o trpinčenju na delovnem mestu narejena v Sloveniji je bila 

izvedena pod okriljem KIMDPŠ. Reprezentativni vzorec je vseboval polnoletne prebivalce, ki 

so bili v zadnje pol leta pred raziskavo, kakorkoli podvrženi trpinčenju na delovnem mestu. 

Kar 10,4 odstotka vprašanih se je znašlo v taki situaciji, med tem, ko se jih je kar 1,5 odstotka 

anketiranih znašlo v tej vlogi dnevno ali večkrat tedensko (STA 2008). 

Ugotovljeno je bilo, da so bile pri anketiranih najpogostejše zaznane negativnosti, kadar je šlo 

za preobremenjenost, obrekovanje, neustrezne naloge, skrivanje informacij povezanih z 

delom, odvzemom pristojnosti, žaljenjem, poniževanjem, posmehovanjem in ignoriranjem 

posameznikovega mnenja ali pogleda, glede dela kot posameznika in osebnosti. Raziskavo so 

opravili na terenu spomladi 2008, na vzorcu 1366 vprašanih v osebnih pogovorih z 

anketiranimi. Opravil jo je Center za raziskavo javnega mnenja in od 1366 anketiranih jih je 
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bilo 823 takih, ki so bili v času ankete zaposleni in so tudi odgovarjali na vprašanja, je še 

pojasnila Urdih Lazarjeva. Skoraj 20 odstotkov delavcev je že izpostavljenih trpinčenju na 

delovnem mestu (STA 2008). 

Trpinčenje na delovnem mestu v Sloveniji je v vzponu ugotavljajo na KIMDPŠ. To nam kaže 

povečano število bolniške odsotnosti zaradi psihičnih težav zaposlenih v zadnjih letih. 

Slovenci smo na samem vrhu 31 držav evropske lestvice,  s povprečno 8,6 dneva bolniškega 

dopusta na leto. Prehiteli so nas le Hrvati, s povprečno 9,2 dneva. 

Leta 2008 je bila izvedena raziskava odnosa do trpinčenja na delovnem mestu v slovenskih 

raziskovalnih organizacijah. Raziskovalci, ki so anonimno sodelovali v tej raziskavi so bili 

zaposleni v slovenskih javnih raziskovalnih organizacijah. Po podatkih Statističnega urada 

Republike Slovenije, je bilo 8077 raziskovalcev zaposlenih v javnih raziskovalnih 

organizacijah. V celoti ali deloma, je bilo zaključenih 898 vprašalnikov, kar predstavlja 11,12 

odstotkov prebivalstva raziskovalcev. 511 izpolnjenih vprašalnikov je bilo uporabljenih pri 

nadaljnjih analizah, kar predstavlja 6,32 odstotkov celotnega prebivalstva (8077). Na podlagi 

izsledkov raziskave lahko povzamemo, da organizacijsko okolje javne raziskovalne 

organizacije ščiti kršitelje, kar ponuja ugodne pogoje za obstoj trpinčenja na delovnem mestu. 

Praktična vrednost tega članka je v prepoznavanju dejavnikov, ki vplivajo na odnos do 

trpinčenja na delovnem mestu, kot so tudi vedenjske namere raziskovalcev (Krsnik-Horvat, 

Pagon 2012). 

UEM je 21. maja 2009 na posvetu z okroglo mizo z naslovom Varovanje dostojanstva 

zaposlenih – od zakonodaje k praksi, predstavil uredbo za varovanje zaposlenih v javni 

upravi. Uredba odločilno nalaga odgovornost predstojnikom organov, ki morajo ukrepati in 

odpraviti nasilje v roku 15 dni po prejetju obvestila o nadlegovanju. Odločitev predstojnikov 

je, ali za presojo o trpinčenju na delovnem mestu imenujejo posebno komisijo, je v izjavi za 

javnost med posvetom o ukrepih za zaščito zaposlenih pred trpinčenjem na delovnem mestu 

pojasnil svetovalec na uradu Debelak (2009). 

Slana (2009) z UEM je predstavila raziskavo z naslovom Analiza o sprejetih ukrepih 

delodajalcev za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem 

mestu. Raziskava je potekala od aprila 2009 in je poskus ocene, ali podjetja izvršujejo 45. 

člen ZDR iz leta 2007. Razdeljenih je bilo 594, vrnjenih pa le 132 (22,2 odstotkov) 

vprašalnikov. Dobra tretjina podjetij je sprejelo pravilnik, dobra četrtina kodeks obnašanja, 

sledijo podjetja, ki so sprejela zgolj navodila, izjavo in druge vrste interne akte (dogovor, 

posebni ukrepi, informacija o spolnem in drugem nadlegovanju itd.). Primere spolnega in 

drugega nadlegovanja ali trpinčenja je v letu 2008 obravnavalo 8,3 odstotkov sodelujočih 

podjetij ali organizacij, medtem ko druga podjetja konkretnih primerov niso obravnavala. 

UEM je na podlagi pridobljenih podatkov zaključil: »da kljub 45. členu ZDR iz leta 2007, ki 

predstavlja podlago za sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito delavcev s strani delodajalca, 

večina delodajalcev ukrepov za varovanje dostojanstva zaposlenih pri delu ter zagotavljanje 
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delovnega okolja brez spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja še ni sprejela.« (UEM 

2009b) 

Povzetek 

Realno primerjavo trenutnega stanja med učinkovitostjo Evropske in Slovenske zakonodaje v 

zvezi s ciljem zmanjševanja najrazličnejšega nasilja na delovnih mestih bomo zelo težko 

naredili. Pri tem nam bodo v pomoč rezultati pete, raziskave EWCS, v okviru Eurofound-a, ki 

je potekala med nastankom magistrske naloge. Podatki iz četrte raziskave iz leta 2005 nam še 

vedno kažejo, da so razmere v Sloveniji slabše urejene kot v Evropi, kjer je bilo v povprečju 5 

odstotkov zaposlenih žrtev trpinčenja in nadlegovanja, v Sloveniji pa kar 7,4 odstotkov 

(Parent-Thirion et al. 2007). 

V obdobju med zgoraj opisanima raziskavama se je posodobila slovenska zakonodaja v zvezi 

s preprečevanjem trpinčenja na delovnem mestu in ključne pridobitve te, so strnjene v 

naslednjih stavkih: 

Delavec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi z razlogom na strani delodajalca v osmih 

dneh, če mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave ali varstva pred spolnim in drugim 

nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu. Pred tem mora o tem pisno obvestiti 

delodajalca na izpolnitev obveznosti in o kršitvah hkrati pisno obvestiti inšpektorja za delo. 

Prav tako je delavec v primeru odpovedi zaradi ravnanj, če mu delodajalec ni zagotavljal 

enake obravnave upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o 

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

odpovednega roka.  

Zakon je delodajalcu naložil dodatno obveznost, da poskrbi za zaposlene in jim zagotovi 

varnost, tako da z ustreznimi ukrepi proti nasilju na delovnem mestu, prepreči vsako njihovo 

nadlegovanje in trpinčenje. 

Breme dokaza je vedno na delodajalčevi strani, zato mora dokazovati, katere ukrepe je sprejel 

za zaščito delavca. V zakonodaji RS ni nikjer eksplicitno navedeno, kateri ukrepi so ustrezni. 

Delodajalec zaradi nezadostnih informacij in nepoznavanjem splošnih usmeritev, dostikrat 

niti ne ve, kakšne so možnosti organizacijskih ukrepov. KZ-1 (2008, 197. člen) obravnava 

šikaniranje na delovnem mestu kot kriminalno dejanje. Tistemu, ki neenakopravno obravnava 

zaposlenega v zvezi z delom ali na delovnem mestu, ga spolno nadleguje, trpinči, psihično 

maltretira, ponižuje in ustrahuje, se lahko naloži dvoletna zaporna kazen. V primeru, da imajo 

ta dejanja za posledico psihična, psihosomatska ali fizična obolenja ali bistveno manjšo 

delovno storilnost zaposlenega, se lahko storilca kaznuje s tremi leti zapora. 
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Zakonodaja nam skupaj z ozaveščanjem in izobraževanjem lahko služi le kot ena od strategij, 

ki bi lahko zmanjšala pojavnost trpinčenja na delovnem mestu, a ga kot taka ne more 

preprečiti. 
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3 RAZISKAVA VIDIKOV TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU V 

ORGANIZACIJI 

Pri pregledu raziskav narejenih v Sloveniji ugotavljamo, da obstaja že precej kvantitativnih 

raziskav o tem, koliko je žrtev trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji. Vendar do začetka 

naše raziskave nismo imeli kvalitativnih raziskav s tega področja. 

V obdobju zadnjih dveh let nastajanja naše magistrske naloge, je samo na slovenskem 

področju nastalo več prispevkov na temo mobinga oziroma trpinčenja v organizaciji. Nerat 

(2014) je izvedla kvantitativno raziskavo o vplivu mobinga v času gospodarske in finančne 

krize. Plaskan (2014) je naredila raziskavo na temo, vpliva mobinga na delo zaposlenih s 

primerom, kjer je vključila tudi intervju. Žrtev, ki je sodelovala v intervjuju je bila z 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Plaskanova je pri raziskavi uporabila 

kvantitativni pristop. Pristov (2015) je izvedla raziskavo o prisotnosti mobinga v organizaciji 

tudi na podlagi kvantitativne metode.  

Kakor vidimo je večina raziskav še vedno narejena z uporabo kvantitativne metode, tako da je 

uporaba kvalitativnega načina še vedno zelo zanimiva. 

Prav zato smo v magistrski nalogi na podlagi zbiranja podatkov raziskali in pridobili podatke 

o dogajanju z vidika trpinčenja na delovnem mestu v organizaciji s poglobljenimi intervjuji. Z 

organizacijskega vidika je bil namen naloge utemeljiti ugotovljena dejstva, ki lahko 

doprinesejo k zmanjšanju problema trpinčenja na delovnem mestu. 

S študijo primera smo na področju trpinčenja na delovnem mestu naredili komplementarno 

raziskavo, ki izhaja iz kvalitativnega načina, izvedenega z intervjuji, in je dopolnjena s 

kvantitativnim delom, izvedenim v obliki ankete. Glavna teža raziskovanja in s tem 

prevladujoči del raziskave je torej kvalitativni del, dopolnjen s kvantitativnim delom. V 

empiričnem delu magistrske naloge smo s pomočjo odgovorov respondentov, s katerimi smo 

opravili osebne intervjuje in ankete, identificirali dejavnike, jih raziskali in ugotovili, kako 

vplivajo na reševanje tega problema v praksi. 

3.1 Cilji raziskave 

Osnovni cilj empirične raziskave je: 

- raziskati trenutno stanje glede trpinčenja na delovnem mestu v obravnavani organizaciji; 

- identificirati dejavnike, ki po mnenju udeleženih akterjev v raziskavi pomembno vplivajo 

na razvoj oziroma preprečitev dogajanja v organizaciji z vidikov trpinčenja na delovnem 

mestu; 

- iz pridobljenih podatkov izluščiti dejavnike, jih analizirati in ugotoviti, kakšen pomen jim 

udeleženci pripisujejo; 
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- ugotoviti pripravljenost posameznih akterjev za reševanje spora; 

- na podlagi ugotovitev in poskusne teorije sklepati o pomenu teh dejavnikov in koliko 

nam poznavanje teh lahko doprinese k povečani uspešnosti zmanjšanja trpinčenja na 

delovnem mestu v organizacijah. 

Ugotovitve empirične raziskave bodo lahko pomembno vplivale na organiziranje, 

vodenje, izvajanje in predvsem na uspešnost reševanja konfliktnih situacij v organizacijah, da 

se trpinčenje na delovnem mestu ne zgodi. 

3.1.1 Potek raziskave 

Zaradi dejstva, da smo bili sami žrtev trpinčenja na delovnem mestu, smo našo zgodbo uredili 

tako, da smo lahko odgovorili na posamezne sklope vprašanj, ki smo jih zastavili 

respondentom tako v intervjujih kot tudi z anketo. 

Najprej smo opravili intervjuje in naredili analizo. Pri tem smo opazili, da zahteva študija 

zaradi kvalitete interpretacije od nas dodatno analizo. Zato so od izvedbe intervjujev do 

izvedbe ankete pretekla tri leta. Na podlagi analize intervjujev smo oblikovali še anketni 

vprašalnik. Z njim smo dobili odgovore na naše predpostavke, ko smo poskušali odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja ali dele posameznega vprašanja, ki smo jih delno ali v celoti že dobili 

s kvalitativno metodo. Na koncu smo v fazi interpretacije primerjali posamezne dele 

kvalitativne in kvantitativne raziskave in jih v predlogih ukrepov, ki bi lahko vplivali na 

zmanjšanje negativnih dejanj v praksi združili v skupne rezultate in izsledke. 

Primer naše raziskave je srednje velika organizacija v gospodarstvu, izbrana na podlagi 

namena raziskave in ker smo delali v njej. V raziskavi omenjamo individualne intervjuje z 

izbranimi udeleženci raziskave in našo zgodbo ter analizo nekaterih pomembnih dejavnikov, 

ki pomeni primer raziskovanja. 

Kvalitativen del raziskave je potekal v več različnih stopnjah: priprava vprašanj za intervju, 

izbor oseb, testni intervju, uskladitev terminov za sestanke z intervjuvanci, izvedba 

intervjujev, prepis intervjujev, analiza podatkov in ugotovitve z interpretacijami kot namigi za 

možne rešitve. 

3.1.2 Priprava vprašanj in zbiranje podatkov 

Na podlagi strokovne literature in naših izkušenj smo najprej izoblikovali vprašanja7
 za 

intervju. Glede na to, da smo želeli pridobiti čim več informacij od intervjuvancev glede 
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 Vprašanja za intervju v prilogi 4. 
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njihovega mnenja o vplivu in pomembnosti dejavnikov za uspešno in neuspešno delovno 

vzdušje v delovni sredini, smo se odločili za polstrukturiran intervju. Izbrana oblika intervjuja 

nam je omogočila, da smo intervjuvancem omogočili dokaj prosto pot pri njihovih odgovorih 

in razmišljanju ter na ta način pridobili ogromno informacij (Esterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2005, 113). Ta oblika intervjuja nam je omogočila, da smo intervjuvance lahko vodili in 

usmerjali z vprašanji in podvprašanji k našemu področju zanimanja. Pri intervjuju smo se z 

vprašanji osredotočili na splošne dejavnike, ki se pojavljajo v praksi, s podvprašanji smo 

želeli pridobiti še poglobljeno specifično mnenje intervjuvanca o medsebojnih vplivih na 

delovnem mestu in zaznavo dejavnikov, ki vplivajo na trpinčenje na delovnem mestu. 

Vsebina je razdeljena na naslednje tematske sklope: 

- opis medsebojnih odnosov na delovnem mestu, 

- dejanja, ki vplivajo na pozitivno in negativno delovno vzdušje, 

- najbolj negativni vplivi in izkušnja, ki je prizadela respondente, 

- predlagane rešitve na nivoju posameznika, vodje, sistema, zakonodaje, 

- najpomembnejši dejavniki za zmanjšanje negativnih dejanj in izvajanje v praksi. 

V prvem delu vprašalnika smo pridobili osnovne podatke o anketirancih, pri čemer so nas 

zanimali spol, starost in stopnja izobrazbe. Nato so sledili sklopi vprašanj, ki so bili 

oblikovani in izbrani po tematskih področjih raziskovalnega problema. Po mnenju Flereta 

(2000, 119) je dobro uporabiti več vprašanj ali trditev s podobno vsebino, da bi osvetlili 

različne vidike problema. Vsak sklop je vseboval več jasno formuliranih trditev, do katerih se 

je anketiranec s pomočjo ocenjevalne lestvice Likertovega tipa opredelil s stopnjo strinjanja 

oziroma zavrnitve. 

Zbiranje podatkov je v pričujoči raziskavi potekalo z intervjuji in anketami. Izbira sodelujočih, 

s katerimi je bil opravljen intervju, je bila namenska, saj so se že vsi srečali s trpinčenjem na 

delovnem mestu, in sicer ali kot žrtve ali kot povzročitelji. 

Anketo smo izvedli v obdobju od 18. do 20. septembra 2012 na vzorcu petintridesetih 

anketirancev iz iste organizacije, kar predstavlja 83,33 odstotka zaposlenih. Vzorec, na 

katerem smo želeli opraviti kvantitativno raziskavo, je vseboval dvainštirideset zaposlenih iz 

različnih oddelkov iste organizacije, vendar smo kljub zagotovilu, da je anketa anonimna, 

dobili vrnjenih le petintrideset izpolnjenih anket. Populacijo sestavljajo zaposleni v 

obravnavani organizaciji, ki so stari od 24 do 55 let. Razen devetih žensk je imela večina 

moških (šestindvajset) od pet do petintrideset let delovnih izkušenj. 

3.1.3 Izvedba 

Intervjuje smo izvedli s štirimi premišljeno izbranimi osebami, za katere smo vedeli, da so se 

že srečale s trpinčenjem na delovnem mestu ali katero od njegovih oblik. Dve osebi sta se 

znašli v vlogi žrtve, dve pa v vlogi napadalca. Vsi intervjuji so bili izvedeni med 5. 
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februarjem 2009 in 9. marcem 2009 in so v povprečju trajali približno 35 minut. Zaradi 

zagotavljanja anonimnosti jih v nadaljevanju označujemo kot N1 in N2 za napadalca oziroma 

Ž1 in Ž2 za žrtvi. 

Prvi testni intervju smo naredili z vodjo zaposleno v javnem sektorju. Glavni namen tega 

intervjuja je bil test vprašanj za intervju in možnost njihove korekcije. Razlog, da odgovore 

nismo uporabili v naši analizi je bil ta, da je bila oseba iz druge organizacije, kljub temu pa 

smo dobili kvaliteten nabor vprašanj za intervju. Sledila sta intervjuja z N1 in N2, saj sta bila 

ta intervjuja ključna za nadaljnji razvoj zamišljene raziskave. Nadaljevali smo z zaposlenima 

v organizaciji, ki sta bila hierarhično podrejena obema vodjema. Omenjenima vodjema smo 

bili podrejeni tudi mi, hkrati sta bila zaposlena naša nekdanja sodelavca, in sicer na istem 

nivoju hierarhične lestvice. To je pomembno, ker bomo v nadaljevanju opisali še našo 

zgodbo. 

Vsi intervjuji so bili izvedeni v sobah, kjer je bilo poskrbljeno za zasebnost, tako da ni bilo 

drugih motečih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na sproščenost ali zadrego intervjuvancev 

pred ostalimi prisotnimi v okolici. 

Vsakemu intervjuvancu smo pred intervjujem povedali, da je intervju anonimen in da bi ga 

želeli posneti z digitalnim snemalnikom, s čimer so se vsi strinjali. Posnetki intervjujev so 

nam omogočili, da smo intervjuje večkrat poslušali in hkrati naredili nepopačen zapis 

pogovora. V prepisih
8
 smo vsakega od intervjuvancev na začetku označili z nazivom in 

krajšavo, ki smo jo uporabljali v tekstu naloge in pri obdelavi podatkov. Prav tako smo s 

krajšavo označili tudi nas. Na ta način smo pridobili na preglednosti, saj se že iz krajšave 

lahko razbere, ali gre za napadalca, žrtev ali nas. Črka v okrajšavi pove kategorijo osebe, 

številka za njo pa točno definira, za katero osebo gre. 

Podobno kot smo poskrbeli za varno hranjenje zvočnih zapisov, smo poskrbeli tudi za 

ustrezno arhiviranje anketnih vprašalnikov z odgovori respondentov. 

Zavedali smo se tudi možnih omejitev, kot so: strah pred posledicami v primeru, da zaposleni 

odkrito spregovorijo o psihološkem nasilju na delovnem mestu, nepripravljenost 

posameznikov za sodelovanje v anketi in pomanjkljivo odgovarjanje na posamezna vprašanja. 

Omejitve smo upoštevali pri statističnem obdelovanju podatkov, zato je pri nekaterih 

vprašanjih vzorec (število anketiranih) manjši. 

Tudi v kvantitativnem delu posploševanje (ali generalizacija) ni prišlo v poštev, saj je bila 

obravnavana velikost vzorca premajhna. 

                                                 

8
 Prepisi intervjujev v prilogi 5. 
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3.2 Analiza podatkov 

Uporabili smo analizo, ki omogoča bolj odprt pristop, vendar smo morali najprej iz podatkov 

ustvariti strukturo. To pomeni, da smo podatke ločili glede na vrsto zadeve in jih sistematično 

proučili. Šele nato smo iz podatkov sistematizirali teme, vzorce in kategorije. Tako 

pridobljeno analizo dejavnikov smo nato obdelali z metodo utemeljitvene analize (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2005, 153). 

S pomočjo utemeljitvene metode analize, s katero smo obdelali pridobljene podatke, smo 

oblikovali določene nove ugotovitve, na podlagi katerih smo identificirali dejavnike 

trpinčenja na delovnem mestu oziroma vzroke zanje. V zadnji oziroma zaključni fazi smo v 

poskusni teoriji izoblikovali pomembne dejavnike, ki lahko vplivajo na rešitve v praksi, in jih 

interpretirali.  

Zajem podatkov smo pri anketah opravili s pomočjo osebnega računalnika ter programskih 

paketov Microsoft Office 2010 in IBM SPSS Statistics 20. Iz vnesenih podatkov smo s 

pomočjo Microsoftovega orodja Excel izdelali preglednice, ki so nam služile kot podlaga za 

analizo pridobljenih podatkov. 

3.3 Analiza intervjujev 

Iz odgovorov anketirancev, ki smo jih imeli shranjene v zvočni obliki, smo naredili zapise v 

nepopačeni obliki. Ti zapisi so nam služili kot izhodiščno besedilo, ki smo ga uredili in iz 

njega naredili zapis delno parafraziranih odgovorov. Podčrtali smo izjave in besede, ki so se 

nanašale na odgovore na posamezna vprašanja. Izjave smo zapisali in oblikovali v tabeli Izpis 

nadrejenih in podrejenih pojmov, ki je prikazana v prilogi 2. Da smo te izjave lahko zapisali, 

smo jih morali kodirati, poiskati in izpostaviti indikatorje ter včasih oblikovati pojme, ki 

opisujejo ustrezno stanje. Tako smo pri kodiranju po potrebi dodali manjkajoče pojme 

(nadrejene, podrejene, komplementarne, nasprotne), ki so se nam zdeli ustrezni, in jih 

hierarhično uredili (Mesec 1998, 451). 

Poudarek je na procesu odkrivanja in razvijanja teorije, kar smo omenili že pri metodologiji. 

Pri tem je zaporedje napredovanja v procesu sledeče: istočasno zbiranje podatkov in analiza; 

procesi in proizvodi raziskave so oblikovani iz podatkov in ne iz vnaprej ustvarjenih logično 

izpeljanih teoretičnih okvirov; ne sledi se tradiciji, da se preveri in prečisti kategorije; pojav je 

spremenljiv in dovoli osmišljanje življenja kot procesa samega za sebe (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 156). 

Z intervjuji pridobljene podatke smo ločili glede na vrsto zadeve, in sicer na medsebojne 

odnose na delovnem mestu, dejavnike, ki vplivajo na pozitivno delovno vzdušje, nabor 

negativnih vplivov, najbolj boleče izkušnje, ukrepe, da se take izkušnje ne bi ponavljale in 

nabor najpomembnejših indikatorjev za zmanjšanje negativnih dejanj. 
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Prav tako smo podatke izločili tudi iz naše zgodbe, ki smo jo uredili glede na posamezne 

sklope vprašanj. Naše izsledke smo kombinirali z izsledki respondentov ter vse skupaj 

vključili v triangulacijo napadalcev, žrtev in nas samih. 

3.3.1 Medsebojni odnosi na delovnem mestu 

Odnosi na delovnem mestu posameznikov iz obravnavane skupine so proces, ki smo ga 

razdelili v tri kategorije, predstavljene v nadaljevanju. 

Kategorija časovnega obdobja 

To je obdobje, v katerem se dogajajo medsebojni odnosi na delovnem mestu. Značilnost te 

kategorije je, da udeleženci zaznajo in poudarjajo razliko med odnosi na delovnem mestu v 

preteklosti in v trenutku, ko so bili izvedeni intervjuji. Poudarimo lahko dogodke iz 

preteklosti in sedanjosti. 

Za sedanjost so značilni vse večji osebni interesi, individualizem in konkurenca. Pojavljajo se 

trenutna zadovoljstva, nezaupanje v skupini se poizkuša reševati z uvajanjem t. i. team 

buildinga. Ž2 je izpostavil individualizem, saj nam je povedal, da so odnosi »… v zadnjem 

času precej hladni, tako da so bolj strokovne narave.« Na splošno naj bi manjkalo »več 

sodelovanja.« N1 je povedal, da so odnosi odvisni od pozicije, to je od odnosa podrejeni – 

nadrejeni, in tudi od vnaprejšnjih priprav glede reševanja konflikta. »Obstajajo neka pravila, 

ki se jih je treba držati ali pa, ki izhajajo kar iz človekovega karakterja.« Včasih ga je ravno 

neodkritost zelo motila, ta pa posledično povzroča dodatno nezaupanje skupini. Da je mnogo 

konkurence in osebnih interesov izvemo od N2: »Medsebojni odnosi so predvsem refleksija 

samega zunanjega trga in pa tistih ljudi znotraj podjetja.« Pove še, da bi rad »vsak na svojem 

delovnem mestu večje pristojnosti, a na osnovi osebnih interesov večkrat prihaja do 

konflikta.« 

Opis delovnega mesta za naše napredovanje je pri N1 obležal v predalu, saj je tako lahko 

zavlačeval z izvedbo. Vse skupaj se je začelo zapletati zaradi konkurence N2 in osebnih 

interesov N1. 

Preteklost so zaznamovali različni dogodki, od šikaniranja do korektnega sodelovanja in 

homogenosti skupine, ter tudi hierarhični sistem. Ž1 se zavzema za korektno sodelovanje: »V 

splošnem mislim, da so bili odnosi leta nazaj korektni, da smo se lepo razumeli in da smo tudi 

veliko uspeli narediti in smo imeli tudi lepe uspehe. Uspehi so bili tudi v komercialnem 

smislu, vendar so se stvari z zamenjavo nekaterih ljudi začele spreminjat na slabše.« 

Homogenost skupine je poudaril Ž2, ki je povedal, da je bilo sodelovanje včasih »na višku, na 

višjemu nivoju, da so bili bolj topli odnosi in so se vsi problemi bolj skupaj reševali.« N1 je 

kot pomemben dejavnik osvetlil hierarhični sistem. »Sigurno ima vsak vodja popolno nek 
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specifični nabor odnosov. Nekdo se postavi v vlogo liderja, pa se zelo težko pusti vplivati od 

svojih podrejenih. Saj veš, tisti ki pravijo, vodja hodi lahko pred svojimi ljudmi, jim na ta 

način kaže neko pot, skratka, neko vizionarstvo.« »Delo trpi in ni kvalitetno, zamujaš z roki 

saj istočasno ne moreš kvalitetno opravljati dela v službi, študirati in se še posvetiti družini,« 

nam je očital N2. 

Trenutno nasprotovanje in obremenjenost s preteklostjo, ko smo se N1 uprli zaradi šikaniranja 

in položaja moči, sta nas ponovno privedla do točke, od koder ni vrnitve. 

Kategorija relacije/odnosa med zaposlenimi 

Ta kategorija je skupek nekih odnosov, ki se vzpostavijo med zaposlenimi. Zanjo je značilno 

različno vrednotenje posameznikov med zaposlenimi glede na stopnjo zaposlitve in položaj na 

hierarhični lestvici v organizaciji. Glede na prej omenjena dejstva bodo tudi različni 

udeleženci omogočili različno prioriteto določenim posameznikom. Izpostavimo lahko 

relacijo nadrejeni – nadrejeni, nadrejeni – podrejeni in podrejeni – podrejeni. 

Pri relaciji nadrejeni – nadrejeni gre za poudarek, ki je namenjen strokovnjakom, 

tekmovalnosti med strokovnim kadrom in karizmatičnemu vodji. Po mnenju N1 zavzema 

pomembno vlogo v odnosu karizmatični vodja. »Vodja v vlogi liderja se težko pusti vplivati 

od svojih podrejenih,« in še doda, tako da je »vizionarstvo v tehniki praktično nemogoče. 

Sami smo opazili, da »so vodje posameznih skupin in oddelkov postali tekmeci.« Zgledu 

posameznih vodij so sledili tudi »posamezniki znotraj nižjih enot, ki so si tudi tukaj, tako kot 

drugod, ustvarjali moč.« 

Relacijo nadrejeni – podrejeni različno zaznamujejo značilnosti, ki prehajajo od korektnih 

odnosov do napredovanja za vsako ceno ter dejstva, da postane vodenje pomembnejše od 

strokovnosti. Ž1 je zaradi ene ključne osebe zelo močno občutil napredovanje za vsako ceno, 

in sicer pravi: »Ta oseba je skušala na vse načine, tudi na hrbtih drugih, napredovati preko 

trupel, kot se temu reče.« Prišlo je do nekega vtikanja »v moje dejavnosti, v posel, ki sploh ni 

bila domena te osebe,« je še dodal I podrejeni. Da je marsikateremu vodji vodenje 

pomembnejše od strokovnosti, je opazil Ž2: »Poudarja se mišljenje, da je večja teža 

problemov v samem vodenju kot pa v sami strokovnosti.« Prav zato se je po njegovem 

mnenju vzpostavila struktura, da je zdaj strokovnost manj pomembna kot vodenje. 

Napredovanje za vsako ceno smo izkusili na naši koži, saj je naš neposredni vodja imel dve 

možnosti »Zoperstaviti se svojemu nadrejenemu in nas podpreti ter tvegati nemilost vodje in 

hkrati zapraviti možnosti napredovanja ali pa uporabiti vsa sredstva, da nas bo na nek način 

odstranil.« 

Značilnosti relacije podrejeni – podrejeni temeljijo na t. i. kolegialnem in zdravem 

prijateljskem odnosu. Kolegialni odnosi temeljijo po mnenju N2 na enem dipolu. »Glede na 
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prioritete komu zaupati, komu ne zaupati oziroma s kom kontaktirati, s kom več kontaktirati, 

komu dati boljše oziroma slabše podatke, sta tu dva dipola. Eden je na nivoju vodja – 

podrejeni, drugi pa na ravni kolegijalnih odnosov.« 

Sami lahko povemo, da je med zaposlenimi sodelavci razen redkih izjem prevladoval zdrav, 

že skoraj prijateljski odnos«, ki se je kasneje zaradi negotovosti in bojazni za lasten obstoj 

spremenil v strogo poslovno sodelovanje. 

Kategorija osebnega pogleda na situacijo 

Ta kategorija se nanaša na subjektiven pogled intervjuvanca na posameznika. Zanjo je 

značilen različen pogled udeležencev na posameznike v organizaciji. Poudarimo lahko pogled 

na posameznike z vidika etiketiranja in moči. 

Značilnosti pri tipu etiketiranja se kažejo z vnaprejšnjim pripisovanjem zadev posameznikom. 

Sami smo se sporekli z neposrednim vodjem, ko nam je očital neresnice in vnaprej pripisoval 

zadeve kot npr.: »Delo trpi in ni kvalitetno, zamujaš z roki saj istočasno ne moreš kvalitetno 

opravljati dela v službi, študirati in se še posvetiti družini.« 

Za tip moči je značilno, da se ustvarja moč in prevlada za prikazovanje naših zaslug. Redko se 

sledi strokovnemu znanju največjega strokovnjaka, izbira se vsa možna sredstva za 

prikazovanje naših zaslug za pridobivanje točk pri nadrejenih. Občasno se pojavlja tudi 

negativna manipulacija. Vpliv moči je pri svojem nadrejenem izkusil tudi Ž1: »Ta oseba si je 

za pridobivanje svojih točk pri nadrejenih izbirala vsa mogoča sredstva. Na tak način je pri 

svojih nadrejenih hotela izpostaviti svoje zasluge,« je še dodal. 

Naša izkušnja je bila povezana z negativno manipulacijo, saj smo spoznali, da nas hoče nekdo 

zavestno izkoristiti za svoje cilje. Prevlada moči je zlahka premagala zdrave odnose in pristno 

komunikacijo. 

3.3.2 Vrste dejanj, ki vplivajo na delovno vzdušje v delovni sredini, in najbolj negativni 

vplivi 

Dejanja, ki vplivajo na razpoloženje in delovno vzdušje, smo razdelili v dve kategorije. 

Medtem ko smo v prvo kategorijo uvrstili pozitivna dejanja, smo v drugo kategorijo uvrstili 

negativna dejanja in najbolj negativne vplive. 

Kategorija pozitivnih dejanj 

Ta dejanja so tista, za katera je značilno spoštovanje, pozitivna pričakovanja in pripravljenost 

sodelovati. Sem spadajo še dejavniki, kot so ugodna klima, argumentirana komunikacija, 
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transparentnost dela, sistematizacija dela, priznanje, veljava, solidarnost skupine, tako 

imenovana profitabilnost podjetja, individualnost in občutek miru »No, predvsem mislim, da 

morajo biti v skupini stvari transparentne,« je poudaril Ž1. Transparentnost dela se kaže 

predvsem na način, »da se ljudem pove, kaj se od njih pričakuje, da se jih vzpodbuja, da se 

jim zaupa,« in se jih po potrebi opozori in »pove, katera je prava pot.« Pomembna sta 

priznanje in veljava, s tem »da so stvari poštene. Da se vedno ve, kakšni so doprinosi enega, 

drugega« in se v primeru realiziranega dosežka »to vidi in prizna ta delež.« Ž2 je kot rezultat 

pozitivne strani dejanj poudaril: »V sedanjem času je več miru.« To pomeni, da je občutek 

miru pomemben dejavnik, čeprav je večkrat zaradi sistematizacije dela neko delo treba 

razdeliti z »ostrimi mejami.« Tako se pokaže individualnost, s tem da se človek »lažje 

osredotoči samo na svojo nalogo.« »V ekipi, ali je to projekt ali je to širša skupina, oddelek ali 

podjetje, se od ljudi nekaj pričakuje,« je povedal N1. Na dobre odnose vpliva, »če ljudje vedo, 

kaj se od njih pričakuje in ta svoja pričakovanja tudi izpolnijo.« Če jih okolica zazna na pravi 

način so pričakovanja dosežena z »izpolnjevanjem svoje vloge« in je tudi okolica zadovoljna, 

»izpolnjena so pričakovanja v ekipi, projektu, širši skupini, oddelku ali podjetju, pride do 

zaznavanja določenega ugodja v timu, kolektivu, projektu.« Pomembna je solidarnost 

skupine. Vse to vpliva na ugodno klimo in v primeru, da se nekdo trudi in vse to izpolnjuje, je 

»za odnose že naredil skoraj vse.« N2 nam na podlagi preteklih izkušenj zagotavlja, da »če ni 

problemov z likvidnostjo in je podjetje zadosti profitabilno težje pride do hujših trenj.« Prav 

tako mora podjetje zagotoviti, »da pride na čim nižji nivo proizvodnih stroškov, na nivoju 

materiala kot same obdelave znotraj podjetja.« V primeru, da je to servisna dejavnost, se to 

zagotovi »s čim manj obiski, s čim manj posredovanja in čim večjim prilivom.«  

Sami imamo izkušnjo, da morajo biti stvari v skupini transparentne. Po nekajletnem 

strokovnem izobraževanju in odličnih rezultatih na temu področju smo se na pobudo 

sodelavcev iz naše sredine in iz drugih skupin dogovorili z vodjem oddelka in v soglasju z 

neposrednim vodjem za potrebno spremembo v organizacijski strukturi. Vendar do te 

spremembe kasneje ni prišlo prav zaradi osebnih interesov N2. To pomeni, da se točno ve, 

kakšni so doprinosi posameznika, in da za dobre rezultate dotični posameznik pridobi na 

veljavi in dobi priznanje. 

Kategorija negativnih dejanj in najbolj negativnih vplivov 

Negativna dejanja se na primer izražajo kot odklonitev, izolacija in zamera. Značilni za ta tip 

dejanj so nezaupanje, premalo sodelovanja, navidezno dobro vzdušje, soodvisnost na 

projektih, zaostanki posameznika – ekipe, spoznanje izkoriščenosti, porast problemov, 

zmanjševanje kadra, izguba investicij in težave podjetja na trgu. Izkoriščanje in s tem 

»spoznanje, da me nekdo manipulira,« je po mnenju Ž1 nanj vplivalo najbolj negativno. Prav 

tako je povedal, da: »V tistem momentu nisem imel več nikogar, ki bi se odkrito potegnil 

zame.« Spoznanje, da je izpostavljen manipulaciji in je postavljen pred dejstvo, je privedlo do 

zamere. »Če se to zgodi, v takem primeru zaupanja v skupini ni več,« je še dodal. Ž2 nam 
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pove, da je navidezno vzdušje sorazmerno dobro, ker ni ostrejših medsebojnih stikov. »Ker je 

manj sodelovanja, je manj konfliktov.« »Projekt, delo na projektu sestavlja veliko ljudi, ki so 

si med sabo soodvisni«, je povedal N1 in nadaljeval: »Če nek 'konštrukter' zataji je izdelek in 

z njim cela ekipa v zaostanku. Odnosi v tistem timu zanesljivo niso dobri, ker vsi kažejo na 

tistega, to je vir konflikta.« Pomembna je soodvisnost pri projektih, s tem, da pomenijo 

zaostanki posameznika tudi zaostanek cele ekipe. Odvisno, kakšni so odnosi in kakšno je 

vzdušje v timu.« To »je lahko tako, da mu pomagajo ali pa ga pustijo samega ali pa ga celo 

izločijo iz tima,« je še poudaril. N2 je povedal, da se pojavljajo trenja, »ko se podjetje začne 

loviti na samem trgu, ko zaide v težave in tistikrat tudi 'izkalirajo' osebni problemi med 

posamezniki. Manjši problemi so tudi prej, vendar jih je lažje obvladovati. Znotraj podjetja se 

pojavljajo različne težnje po zmanjševanju kadra, po zgubljanju investicij, začne se iskati 

prave cene, pride do osebnih interesov s katerimi se poskuša spodbijati realna dejstva.« 

Dejansko pride zaradi težav podjetja na trgu do porasta problemov, posledica tega pa so 

zmanjševanje kadra in izguba investicij. Po našem mnenju se zamere pojavijo ob spoznanju, 

da nas nekdo »hoče zavestno izkoristit za neke svoje cilje.« Ob tem se pojavljajo še razne 

preobremenitve, skrivanje informacij, nadzorovanje, iskanje in podtikanje napak, blatenje 

imena z vnaprejšnjim pripisovanjem zadev in na koncu popolna izolacija. 

Najbolj negativni vplivi slabo vplivajo na naše počutje, kar je posledica najrazličnejših oblik 

negativnosti, ki se kažejo v medsebojnih odnosih. Redkokdaj srečamo osebo, ki z veseljem 

govori o službi in z navdušenjem opravlja svoje delo. Poleg managerjev, ki bi morali 

poskrbeti za visoko kakovost življenja, morajo k temu prispevati tudi zaposleni s svojo 

kulturo in z organiziranostjo v skupine, znotraj katerih bi se podpirali in zgledno sodelovali. 

Managerji ne smejo vplivati na kulturo, razen v posebnih okoliščinah, kot so posegi v krizah, 

na razpotjih in ob zamegljeni kulturi. Tudi to je eden od načinov, kako bi se izognili 

najrazličnejšim oblikam negativnosti, ki lahko privedejo do spolnega in drugega nadlegovanja 

ter trpinčenja na delovnem mestu oziroma mobinga. Na podlagi odgovorov intervjuvancev iz 

naše skupine smo izpostavili najpogostejše vplive, kot so onemogočanje, nekorektne 

informacije, odsotnost pravih informacij, kršitev dogovorjenega, slaba delovna klima, 

manipulacija, izkoriščanje, nesolidarnost skupine, zamere, nemoč, grožnje, napadanje, širjenje 

neresnic in negativna karakterna lastnost. Širjenje govoric in ogovarjanje za hrbtom se je 

znašlo na najvišjem rangu v raziskavi Lorbekove (2013), saj je prav to obliko trpinčenja na 

delovnem mestu izkusilo največ zaposlenih v UKC Maribor. 

Ž1 gleda na vpliv negativnosti z vidika manipulacij, izkoriščanja, zamer, nemoči in 

nesolidarnosti skupine. Spoznanje, da je nekdo z njim manipuliral in ga hotel zavestno 

izkoristiti za svoje cilje je bilo zanj izredno boleče. V določenih momentih je bil nemočen, saj 

ni imel skoraj nikogar, ki bi se upal zanj izpostaviti. Zaupal nam je, da pozna nekaj primerov 

sodelavcev, ki so bili deležni manipulacije in napadeni. »Problem nastane takrat, ko se je 

treba glede konflikta oziroma dogodka izjasniti in za nekoga zavzeti. Takrat je treba zanj reči 

dobro besedo in predstaviti še kaj več. S tem tvegamo, da se zamerimo predpostavljenemu v 



Sklep 

64 

korist tega sodelavca, saj sebe zelo izpostavimo,« je povedal Ž1. Bil je predmet manipulacije, 

postavljen je bil pred dejstvo, da ali zapusti delovno sredino in gre ali pa se na nek način, 

kolikor se da, poskuša braniti sam ali pa, da trpi ta dejanja. Vse to je zelo težko sprejel. 

Nesolidarnost skupine je izpostavil tudi Ž2, ki je povedal sledeče: »Najslabše je to, da se 

namesto pomoči nagaja in to tako od sodelavcev kot nadrejenih. Metanje polen namesto 

sodelovanja je tisti moment, ki najbolj slabša vzdušje in motivacijo za delo.« Kršitev 

dogovorjenega in karakterna lastnost sta bila najbolj izrazita pojma pri N1. »Prekršek, 

negativna karakterna poteza in opravljanje,« so bila zanj najbolj negativna dejanja. Zelo 

negativno je bilo tudi to, če mu je nekdo nekaj obljubil in tega ni naredil. »Najprej je sprejel 

svoje delo in se strinjal z oceno in roki, potem pa tega ni naredil. Zadeve se lažje rešujejo, če 

so v ozadju objektivni razlogi,« a je to po mnenju vodje nadrejenega še vedno zelo negativno. 

Nekorektne informacije in slaba delovna klima so bili pri N2 uvrščeni na najvišje mesto 

negativnih vplivov. Govoril je na osebni ravni, kjer lahko v razgovorih in dialogih najdemo le 

določen del prave informacije in nekaj balasta. Nadaljeval je, da je »najhujše, ko ugotoviš, da 

je ta balast ne samo 'nepovedano dejstvo', ampak da so laži, podtikanja in to 'zrevoltira' tako, 

da se klima spravi na povsem nizek nivo.« 

Sami lahko povemo, da na nas vpliva najbolj negativno onemogočanje in širjenje neresnic. 

Prav tako lahko rečemo, da so na nas zelo negativno delovale grožnje, ko so nam prali 

možgane. Tako N1 kot N2 sta nam zatrjevala, da moramo opustiti študij, da nismo sposobni 

uspešno zaključiti izobraževanja in da nam ne bo treba plačati že nastalih stroškov v primeru, 

če ugodimo njihovi zahtevi. V nasprotnem primeru sta zagrozila, se bomo hitro znašli na 'črni' 

listi kot presežek. 

3.3.3 Izkušnja, ki najbolj prizadene 

Vsak od intervjuvancev se je znašel v razmerah, ko je doživel izkušnjo, ki ga je osebno 

najbolj prizadela. Glede na različne odgovore, ki so temeljili na zastavljenih podvprašanjih, 

smo izoblikovali štiri kategorije: osebni ugled, kakovost dela, zdravje žrtve ter komuniciranje 

in odnosi. 

Napadi na osebni ugled 

Ta kategorija je nabor reakcij naših intervjuvancev, kadar so se znašli v trenutku negativnih 

dejanj, bodisi kot žrtve ali opazovalci, in kaj so takrat ukrenili oziroma svetovali žrtvi. 

Značilna za to kategorijo je neka aktivnost, ki se kaže v treh tipih. Omenimo lahko 

ozaveščenost, priporočila/svetovanje in umik. 

Pri ozaveščenosti vidimo, da gre za neko t. i. izigranost in občutek prizadetosti. Ko se 

posameznik znajde v naboru žrtev hitro sprejema negativno realnost, posledica tega je 

predstava o negativni prihodnosti. Zaradi vsega tega pride do razburjanja in posledično do 
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neuspešnosti. Da posledično pride do sprejemanja negativne realnosti nam zaupa Ž1, ko nam 

razkrije, da je moral zapustiti delovno sredino. Njegova žrtev ni bila nič vredna, hkrati je še 

spoznal, da so določene stvari popolnoma nepomembne. Pri tem je utrpel osebno 

razvrednotenje in bil tako še dodatno prizadet. »Pod nekimi pritiski, ki so bili razmeroma 

prikriti in včasih dosti hinavski, sem moral zapustit neko sredino,« je še povedal. Opazimo 

primesi razburjanja in neuspešnosti pri Ž1 v organizaciji, ko je ugotovil, da z neustrezno 

reakcijo in razburjanjem ne dosega želenih rezultatov. Posledica takšnih aktivnosti so bili le 

dodatni negativni rezultati. N1 omeni pojme, kot so: vodja kot žrtev z občutkom prizadetosti 

in izigranosti. V nekem smislu se vodja vedno počuti kot žrtev, ki je odgovoren za celoten 

tim. »Ja, vedno vedno vedno je vodja žrtev« in nadaljuje, da, »se potem počutiš malo 

prizadetega oziroma izigranega.« Vpletenost v predstavo negativne prihodnosti nam poda N2 

v organizaciji z izjavama, da se žrtev nima možnosti boriti proti temu in da je največ, kar 

lahko naredi to, da »izstopi z vlaka«. 

Mi smo občutili prizadetost in izigranost, saj se nam je začela ponavljati zgodba iz preteklosti. 

V primeru, da bi uporabili formalno pritožbo, bi tvegali šikaniranje in 'metanje polen pod 

noge', v nasprotnem primeru pa smo se lahko samo sprijaznili s trenutnim stanjem zaradi 

vsesplošne arogance. 

Priporočila/svetovanje predstavljajo neki nabor reakcij posameznikov do žrtve z določeno 

odgovornostjo, da se ji pomaga, saj ima ta različno prisotna občutka nemoči in odklonitve. Do 

odklonitve je prišlo v trenutku, ko je Ž1 zaradi pripadnosti podjetju in s tem povezanim 

večjim doprinosom v njem odklonil napredovanje za uresničitev nekih svojih ciljev. »Zavrnil 

sem napredovanje pri nekih drugih poslih, z namenom, da bi čim več doprinesel,« je še dodal. 

Pri določitvi odgovornosti nam N1 pove, da se čuti odgovornega za celoten tim. Tu gre za 

subjektivno odgovornost s krivdo, ki je lahko upravičena ali pa tudi ne. Vodja nam pove, da je 

»odgovoren za celoten tim, ne glede na to ali je to čisto res ali ne.« Občutek nemoči nam 

vsiljuje N2 z navedbo, da nimamo možnosti za izvajanje ukrepov in da so stvari vnaprej 

postavljene in dogovorjene. Pove nam tudi dejstva, da je običajno »grobo rečeno za svinjarijo, 

ki jo žrtev izve, 'zadaj' že toliko stvari zakoreninjenih, da nima možnosti niti borit se pred 

tem.« V naši zgodbi je prišlo v tistem trenutku do nabora reakcij, ko smo se morali pri 

uporabi načinov osebne obrambe na kraju samem zbrati in razčistiti, zakaj se je nastala 

situacija sploh zgodila. 

Pri umiku gre za odziv na posameznikovi ravni, ki se kaže kot sprejemanje manipulacije, 

odsotnost pozitivnega razmišljanja in odsotnost predstave o prihodnosti. Na organizacijski 

ravni nastanejo kadrovske spremembe. Posledica dogajanja v podjetju so bile neobhodne 

kadrovske spremembe. Sprejemanje manipulacije v organizaciji je na lastni koži občutil Ž1. 

Dejstvo je, »… da kadar se nekdo spravi nate in s tabo manipulira, mu ne moreš ustreči z 

ničemer.« Skratka, »… če gledam nazaj, bi bil pravočasen umik še najboljša rešitev.« 

Prenehanje pozitivnega razmišljanja je značilno takrat, kadar ni primernega posluha in zadeve 
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pustimo take, kot so. Ž2 je dodal še to, da je takrat čas za premislek, ali smo še pripravljeni 

ostati in delati v tej sredini. N2 je nadaljeval z odsotnostjo predstave o prihodnosti, saj je 

prepričan, da zakoreninjene stvari ne dopuščajo možnosti borbe, in kadar žrtev izve za 

»svinjarije«, nima več nobenih možnosti. 

Tudi mi smo občutili nove kadrovske organizacijske spremembe, in sicer tako da smo bili 

prerazporejeni k obstoječemu vodji oddelka, ki je postal naš neposredni vodja. Naš 

neposredni vodja je imel dve možnosti: Zoperstaviti se svojemu nadrejenemu in nas podpreti 

ter tvegati nemilost vodje in hkrati zapraviti možnosti napredovanja ali pa uporabiti vsa 

sredstva, da nas bo na nek način odstranil. 

Napadi na kakovost dela 

Pri tej kategoriji gre za stanje, v kakršnem so se znašli naši intervjuvanci v trenutku, ko se je 

zgodilo kritično oziroma prelomno negativno dejanje. Značilna za to kategorijo sta neka 

posledica, ki privede do točke preloma, in odziv, ki temu sledi. 

Onemogočanje kakovostnega dela je prisotno tudi takrat, ko pride do točke preloma. Ta točka 

združuje dejavnike od neurejenosti do onemogočene komunikacije. Nezavedanje o situaciji 

privede do neopredeljenega izbruha, nakar sledita pobitost in odhod iz delovne sredine 

oziroma se zgodi tako imenovani organizacijski premik. Organizacijski premik je izkusil Ž1, 

ki je bil pod »drobnogledom«, in sicer je vodja nenehno iskal napako pri sodelavcih in v takih 

primerih ter pod takimi pritiski se napaka prej ali slej tudi zgodi. »Zgodila se je ena, ki je bila 

toliko uporabna vodji, da nam je s pretvezo znižal oceno,« je povedal I podrejeni in 

nadaljeval: »S pretvezo sem bil prestavljen iz ene delovne skupine v drugo. Zgodili so se 

organizacijski premiki, a pod tem človekom, vodjo, hvala bogu nisem ostal ves nadaljnji čas.« 

»Ni prelomne točke, ampak se stvari dalj časa pripravljajo,« smo izvedeli od Ž2. »Pride do 

nedefiniranega izbruha, vendar izbruh ni posledica, ampak je dogodek, ki je povod za to, da se 

problem pokaže,« je nadaljeval Ž2. »Zaradi nezmožnosti kvalitetnega dela se pojavljajo 

napake, zamude in reklamacije. Prihaja do posledic in napak, ki jih ni mogoče odpravit«, nam 

je povedal N1 in nadaljeval: »Večkrat sem bil v poziciji ko sem videl posledice, ki jih je bilo 

že nemogoče odpraviti, zamuda je bila narejena, napaka je bila narejena, izdelek je bil že pri 

kupcu,« prišlo je do reklamacije, »skoraj bi lahko rekel, da je bilo nepopravljivo popraviti 

napake.« Pobitost in nezavedanje se kažeta v tem, da žrtev običajno niti ne izve, kdaj je ta 

dogodek nastal. »Žrtev niti ne izve, ko je pa prelomna točka praktično udejanjena, poti nazaj 

ni. Mislim, da stvari tudi poznaš,« nam je povedal N2. 

V našem primeru je bila prelomna točka povezana z odhodom oziroma ob menjavi 

neposrednega vodje, ki je bil pravo nasprotje njegovega predhodnika. Absolutistično 

hierarhično odločanje je samo še stopnjevalo splošno neurejenost in onemogočalo 

komunikacijo. 
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Pri odzivu se prepletajo dejavniki od zavzetosti za sodelavca in reševanja konfliktov do 

nesprejemanja odgovornosti, strahu in skrivanja pred škodo. Zadostna podpora in svetovanje 

povečujeta ugled, ravno nasprotno dosežemo z manipulacijo in s slabimi medsebojnimi 

odnosi, menjavo šefov ter slabimi političnimi odločitvami. Ž1 je v celoti občutil splet 

različnih dejavnikov, ki so se kazali z manipulacijo. »Človeku ni vseeno, da ga kar naprej 

opazujejo, da se išče napako, kar koli naredi se skuša tako obrniti, da je narobe.« »Bil sem v 

skupini človeka, ki je manipuliral, bil sem tudi premeščen, vendar sem še danes prepričan, da 

je bila to tudi posledica vpletenosti in manipulacije te osebe,« je povedal Ž1. »Da gre za 

odnos med ljudmi,« je poudaril Ž2, kar se kaže v slabih medsebojnih odnosih. »Odnos je 

lahko nepravilen od vodstva in tudi od podrejenega,« tako da »ni en dogodek tisti, ki je 

odgovoren za slabe medsebojne odnose.« Zelo obširno je predstavil dejavnike odziva N1, ki 

nam pove, da se kažejo predvsem v svetovanju, podpori, škodi, ugledu, zavzetosti za 

sodelavca, reševanju konfliktov in nesprejemanju odgovornosti. »Težko je svetovati za 

naslednjo nalogo naslednjič, ker je osredotočenje na tisto škodo, ki je bila že narejena, 

premočno.« »Če konflikt nastane v dokaj zgodnji fazi, se ga rešuje na sorazmerno 

nekonflikten način. V eni od kasnejših faz so ta reševanja vedno bolj konfliktna in ko zaznaš 

problem pri kupcu, je konflikt obvezen. Podjetju je narejena škoda – finančna, ugled trpi.« V 

celem podjetju, je splošno znano, kdo je tisti, »ki je naredil napako.« Ta se običajno, »na nek 

način 'ven maže' ali celo prevali krivdo na nekoga drugega ali na objektivne okoliščine. 

Skratka, kar koli se dogaja, so to vedno konfliktne situacije.« N2 je omenil pomanjkanje meril 

in menjavo šefov ter politične odločitve. Pove nam, da so zadeve tudi »v drugih podjetjih zelo 

podobne, to so menjave različnih šefov, ne na nekih osnovanih merilih ampak na nekih 

dolgovih.« 

V naši zgodbi nas je mladostna neizkušenost, neveščost diplomacije in pretirano 'razmišljanje 

z našo glavo' privedlo v nepriljubljeno skupino. Veliko boljše bi bilo za nas, če bi večkrat 

pritrdili mnenju vodje kot pa želeli za skupno dobro priti do čim boljšega rezultata ne glede na 

posledice. Prišlo je do manipulacije, povezane z menjavo šefov, in sicer na podlagi nekih 

političnih odločitev. 

Napad na zdravje žrtve 

Pri tej kategoriji obravnavamo psihofizično stanje osebe, na kateri se odražajo bodisi 

psihosomatske bodisi fizične posledice trpinčenja na delovnem mestu. Za to kategorijo je 

značilno neko stanje, ki je posledica delovanja trpinčenja na delovnem mestu, in se kaže v 

dveh tipih: psihičnem in fizičnem. 

Pri psihičnem tipu prihaja pri sprejemanju tragike do izmučenosti, oteženega delovanja s 

pobitostjo, obupom in nezaupanjem vase. Pri tem je pomembno obvladovanje stresa in 

zmanjšanje psihičnih pritiskov s podporo solidarnosti skupine. Pri Ž1 je prišlo do situacije, ko 

je moral zamenjati delovno sredino s prehodom v drugo organizacijsko enoto. »Reševal sem 



Sklep 

68 

neko situacijo, ki je nastala zaradi nekega nerazumevanja, nesporazuma. In je pač dotična 

oseba na tem delovnem mestu dobesedno obupala in ga zapustila zaradi neurejenih razmer in 

sem ga zatem pač nasledil jaz. Začel sem ostajati uro, dve dalj, prihajal sem v sobotah, 

nedeljah ..., stvari so preprosto 'ušle', ker nisem bil še vpeljan v vse potrebe delovnega mesta. 

Stvari so bile nerešene za nazaj, sprotnih zadev pa tudi nisem mogel obvladovati, ker je bilo 

vsega preveč. Delovno mesto je bilo kadrovsko čisto 'podhranjeno', izkazalo se je, da bi 

moralo biti tam za to delo štiri do pet dobro kvalificiranih, visoko usposobljenih ljudi, ki bi to 

nekako obvladovali. Ko sem se vpeljal v to delo, so sicer končno spoznali, da en človek ne 

more narediti vsega in bo to prej ali slej imelo zdravstvene posledice in so prišle na pomoč 

pač nove osebe. Po približno letu in pol res intenzivnega dela, ko so se stvari potem tudi zelo 

dobro uredile, in sicer v smislu, da se je vse tisto, kar je bilo zamujenega, doprineslo, uredilo, 

kot se reče, se je 'spravilo v red', je pa prišlo eno zelo novo presenečenje«. Ko so se zadeve 

večinoma uredile je po njegovem prepričanju prišlo do ponovne premestitve zaradi istega 

vodje. Ponovil se je krog izrazitih mobing dejavnikov, kot so podtikanja, iskanje napak, 

psihični pritiski, načeti živci, vse do trenutka, ko je odšel tudi s tega delovnega mesta. 

Oteženo delovanje in s tem pobitost posameznika je komentiral Ž2 s kopičenjem problemov 

in oteženo komunikacijo. Kadar je »komunikacija med akterji otežena,« se problemi težje 

rešujejo, človek gre težko v službo in posledica tega je slabše psihično stanje. Nastopi 

trenutek, ko se zadeva »zacikla – zaokroži«. Da je obvladovanje stresa nujno potrebno smo 

izvedeli od našega N2: »Vsak na nekem vodstvenem, vodilnem, vodenem delovnem mestu 

mora najti neko svojo harmonizacijo. Stresne situacije na vodilnih delovnih mestih se 

dogajajo dnevno, zato si mora pomoč najti vsak sam. Potreben je umik, sprostitev, saj so 

drugače stvari pretežke. Človek, ki ni sposoben obvladovati stresa, ni primeren za vodenje.« 

Sami smo imeli težave, saj je sploh v prvem primeru to predstavljalo za nas gromozanski šok. 

Prišlo je do izmučenosti, oteženega delovanja, pobitosti in psihičnih pritiskov. Da smo si 

umirili misli in zbistrili glavo, smo vzeli teden dni dopusta, saj smo bili tik pred tem, da 

zbolimo. Izredno naporno je, ko je prva in zadnja misel povezana s službo. 

Fizični tip sestavljajo različni dejavniki, ki zaradi specifičnih vplivov dogodkov privedejo do 

zmanjšanja ali celo odpovedi imunskega sistema. »Zdravstveno stanje lahko povezujemo z 

nekim slabim dogodkom,« nam je povedal Ž2, ki meni, da se zaradi slabe komunikacije 

odnosi še slabšajo in se slabo stanje še stopnjuje. Dopušča možnost, da ti dejavniki in dogodki 

vplivajo tudi na zdravstvene težave. 

Sami smo v fizičnem smislu postali statični in 'zakrčeni', saj nam tudi hoja v gore ni bila več v 

veselje. 
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Napad na komuniciranje in odnose 

Je nabor nekih dejanj intervjuvancev, s katerimi se zavzemajo za aktivno in konstruktivno 

reševanje konfliktov, urejene odnose in etično komunikacijo. Omenimo lahko tri 

podkategorije oziroma tipe. To so reševanje konfliktov, urejenost odnosov in etična 

komunikacija. 

Tip reševanja konfliktov vsebinsko zajema pripravo rešitev, s strani ustreznih služb, v 

sodelovanju obeh vpletenih strani s pripravljenostjo in neopaznostjo reševanja problemov. 

Vključenost vodje z zavzetostjo reševalcev za reševanje konfliktov privede do 

konstruktivnega reševanja problemov. Pomanjkanje zavzetosti vodij in dokazila omogočijo 

ustvarjanje konfliktov. Ž1 je izjavil, da je v trenutku, kadar opazimo pomanjkanje zavzetosti 

vodij in vodstvenega kadra, nemogoče pričakovati korekten odnos. Kadar vodstvo do svojih 

podrejenih ne nastopa pošteno in odprto, od svojih podrejenih ne more pričakovati 

pozitivnega odnosa. Priprava rešitev, pripravljenost in neopaznost reševanja problemov ter 

zavzetost reševalcev za reševanje konfliktov je po mnenju Ž2 pravi način reševanja 

konfliktov. Kadar se poiščejo rešitve, to sploh niso pravi konflikti, saj se v tem primeru 

razjasnijo nasprotna stališča. Problem nastane, ko ni pripravljenosti za reševanje konfliktov in 

se jih rešuje tako, da se jih ne opazi. Pri konstruktivnem reševanju problemov se dejstva 

dokazujejo z meritvami in testi. N2 je mnenja, da mora vodja, »konflikte pomiriti« s 

konstruktivnim reševanjem v pogovorih posamezno, z ustvarjanjem osebnega mnenja in 

pogovori z vsemi. 

V našem primeru bi moral biti problem skupen in takšno bi moralo biti tudi reševanje. 

Pripravljenost za spremembe pogosto za razreševanje zahteva več truda, časa in energije, 

vendar vodi h konstruktivnemu reševanju težav. Zavzetost reševalcev in konstruktivni 

konflikti pogosto porodijo rešitve, ki se jih sicer sami sploh ne bi domislili. 

Na urejenost odnosov dostikrat negativno delujejo nasprotja iz baz akterjev. Dobrodošla 

dejanja so s področja metod pogovora in pripravljenostjo sodelovanja, transparentnost in tudi 

dobro zasnovana hierarhija organizacije. Od Ž1 izvemo, da pri pogledu na hierarhično 

urejenost in transparentnost naletimo na cel kup neurejenih odnosov, kar se izraža v vsej 

dejavnosti podjetja, ki posledično ni uspešno. Ž1 nam zatrdi, da bi morale biti zadeve poštene 

in transparentne, da ne bi bili deležni negativnih izkušenj. »Urejenost podjetja se mora začeti 

od zgoraj navzdol, saj 'riba pri glavi smrdi'.« Nasprotja iz baz akterjev »naraščajo, dokler ne 

pride do konfliktov,« nam razloži Ž2. Izredno je pomembno, kdo so akterji in od kod 

prihajajo. »Kdo so lahko akterji,« določi oziroma dovoli vodstveni kader, ki je tisti, ki jih 

spodbuja ali onemogoči. N2 daje velik pomen metodi pogovora in pripravljenosti 

sodelovanja. Pravi, da »namen pogovora ni iskanje krivca, ampak iskanje možnosti 

sodelovanja v prihodnosti.« Ko nadaljuje z razmišljanjem, pove, da kadar »ni možnosti 

sodelovanja« med udeleženci, je eden od udeležencev »nesposoben za delovno mesto,« pa naj 

bo to delavec ali vodja. 
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V našem primeru se pokažeta pripravljenost sodelovanja in metoda pogovora kot pomembna 

dejavnika, s tem da bi po našem mnenju morala biti podjetja urejena od zgoraj navzdol, 

hierarhično in transparentno z zavzetostjo reševalcev za reševanje konfliktov. 

V tipu etične komunikacije se prepletajo dejavniki, ki so vse prej kot etični. Vsebujejo 

neetična dejanja, kjer neusposobljeni napredujejo brez razloga, prevladuje neustrezna 

komunikacija, zazna se odsotnost čiste komunikacije v tehničnih službah. Da nekateri 

neusposobljeni napredujejo brez pravega razloga, smo izvedeli od Ž1: »Nekateri ljudje po 

Petersonovem načelu pridejo do zgornje meje svoje nesposobnosti in za vsako ceno hočejo 

obdržat svoje mesto,« zaradi osebnih koristi. »Večkrat niti ni razloga, zakaj so promovirani, 

saj včasih celo napredujejo na čudne, nam nepojasnjene in včasih nerazumljive načine,« še 

dodaja I podrejeni. N2 zagovarja stališče, da pride do odsotnosti čiste komunikacije v 

tehničnih službah zaradi pomanjkanja etične komunikacije v notranjosti podjetja. »Etična 

komunikacija se začne s stanjem v podjetju in je na nivoju tehničnih podjetij bolj čista kot na 

nivoju abstraktnih podjetij.« 

Sami se zavzemamo za reševanje situacije na etičnih osnovah z vodilom, da nikoli ne 

počnimo drugim tistega, kar ne bi radi, da drugi počnejo nam. To bi moralo biti vedno in 

vsakič pred očmi vsakemu, ki se znajde v konfliktu. Skratka, osebe, ki komunicirajo, naj se ne 

vtikajo v zasebnost posameznika, v družino, v majhnega otroka, v ženin študij, v gradnjo nove 

hiše … kot so si dovolili v našem primeru. 

3.3.4 Predlogi ukrepov v praksi in da se take izkušnje ne bi ponavljale  

Dejavniki za izboljšanje 

Intervjuvanci imajo glede na svojo vlogo v družbi različne možnosti ukrepanja in vplivanja, 

da se negativne izkušnje ne bi ponavljale. 

Pri posamezniku se srečamo z vrednotami, s pozitivno naravnanostjo, solidarnostjo in z 

učinkovito komunikacijo. Da ni možna namišljena predstava z občutkom pomembnosti 

posameznika, lahko to zagotovi ustrezna sistematizacija dela. Ž1 je poudaril pozitivno 

naravnanost in vrednote. »Ljudje dostikrat sami, predvsem mladi, niso pokvarjeni, prihajajo z 

nekimi vrednotami, so pozitivno naravnani. Dostikrat jih sam sistem pokvari.« Učinkovita 

komunikacija je pomembna Ž2, ki nam pove: »Bistven je pomen komunikacije, ki mora biti 

od začetka vzpostavljena. »Gre predvsem za prenos informacije, ki se s komunikacijo prenaša 

med zaposlenimi,« je še dodal. Pri N1 se pokaže dejavnik solidarnosti in občutka 

pomembnosti. Nekdo bi se, »počutil bolj utesnjenega, če bi ga delodajalec lažje odpustil, ali 

pa, če bi ga težje odpustil, bi se počutil bolj svobodnega, ampak to že spet ni res,« je dejal 

vodja nadrejenega. »Soodvisnost je vedno dvostranska, če nekje dobiš na istem področju, 

moraš nekje tudi nekaj zgubiti,« je zaključil sogovornik. N2 nam je pokazal tudi možnost 
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namišljene predstave in dejal: »V svoji glavi si postaviš čisto tretjo sliko, kaj je pa dejansko 

stanje, je pa vprašanje.« 

Nam so pomembne predvsem pozitivna naravnanost in vrednote. Veliko stvari je možno 

narediti z organizacijskimi spremembami. Vnese se neko novo kulturo in vrednote. 

Vodja mora imeti veščine, s katerimi poskrbi za boljše spoznavanje sodelavcev, čisto in 

učinkovitejšo komunikacijo, mehko regulacijo s strani vodstva ter stremeti mora k enaki 

usmerjenosti. Da se takšne izkušnje ne bi pojavljale, »je treba stvar izpeljati spet od zgoraj,« 

je povedal Ž1. »Stvari je treba res urediti, regulirati od zgoraj,« je dejal sogovornik z 

regulacijo od vodstva. Ž2 je pomembna enaka usmerjenost: »Gre za to, da se poskuša 

problem skupaj rešiti, ker gre za eno podjetje z istim ciljem.« N2 pove, da bi s čisto in 

učinkovitejšo komunikacijo negativne vplive zmanjšali, a »popolnoma tega ni možno 

preprečiti.« »Lahko rečemo, da več komunikacije pomeni že tudi boljšo komunikacijo.« V 

primeru, da »je ta komunikacija javna, so stvari čiste in brez obrekovanj«, je dejal nadrejeni, 

vendar se »podzemne komunikacije začnejo, ko komunikacije ni«. 

Sami se zavzemamo za čisto in učinkovito komunikacijo. Bistven pomen komunikacije je, da 

mora biti vzpostavljena od začetka. Tu gre za prenos informacije in tudi za reševanje 

določenih problemov, ki se s komunikacijo prenašajo med zaposlenimi in med nivoji vodenja. 

Pri sistemu gre za gradnike, ki tvorijo ustrezne faze procesa od organizacijske kulture do 

postavitve sistema v učinkovit sistem. Z umestitvijo prave informacije na pravo mesto lahko 

uživamo v skupinski uspešnosti. Ž1 nam pove, da je zato, da se take izkušnje ne bi ponavljale, 

treba »vzpostaviti neke mehanizme, ki bi bedeli nad tem in bi te odklone zelo hitro reševali, 

sankcionirali.« Potrebno bi bilo postaviti učinkovit sistem. Mlade dostikrat »pokvari sam 

sistem,« za kar so večinoma krivi »tisti stari kadri, ki se ne znajo do časa umakniti.« Po 

mnenju Ž2 je pomembna skupinska uspešnost, saj le »celota prinese pozitiven rezultat« in »je 

tudi finančni rezultat podjetja boljši, kot če tega ni.« N1 je poudaril faze procesa. Pomembno 

je »načrtovanje, planiranje načrtovanja, izvajanje,« vendar je pomembno, da se »ne opušča 

nekih aktivnosti zaradi časovnih stisk.« N2 je mnenja, da če je »prava informacija na pravem 

mestu, potem bo tudi konfliktnih situacij manj.« 

Po našem mnenju je pomembna postavitev sistema in učinkovit sistem, z mehanizmi, ki bdijo, 

rešujejo in sankcionirajo odklone, če je treba. 

Zakonodajo sestavljajo gradniki, kot so vloga in pomen zakonodaje in uporaba zakona. 

Negativni gradniki so neoprijemljivost stvari, neustrezna zakonodaja in nezaupanje v 

zakonodajo. »Dobre zakone je težko napisati. Če so slabi, jih je treba pravočasno popraviti, 

regulirati. Stvari je treba res urediti,« je povedal Ž1. »Podjetje, tovarna bi morala s svojim 

aktom te stvari dokaj natančno opredeliti in to tudi upoštevati,« je še dodal. Ugotavlja, da bi 

morali imeti uporabno zakonodajo. Ž2 dvomi v napisana dejstva, saj je nezaupljiv do 
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zakonodaje. Glede »zakonodaje bi težko kaj povedal, ker mislim, da so te stvari zelo 

neoprijemljive, težko jih je definirati, določiti. Več efekta, bi bilo, če bi bilo več poudarka na 

informiranju kot na zakonodaji,« je dejal in nadaljeval, da gre pri tem »samo še za eno orožje 

močnejšega,« kar je lahko »orožje za poglabljanje slabih odnosov ali pa slabe komunikacije.« 

N1 nam pove, da je: »Zakonodaja nek pravni okvir, s katerim se lahko strinjaš ali ne in je to 

treba vzeti v obzir. To je nek okvir, s katerim se moraš sprijazniti.« Gre za vlogo in pomen 

zakonodaje, vendar ne vidi »nekih velikih možnosti za izboljšanje odnosov z zakonodajo.« 

»Zakonodaja ne more kaj veliko pomagati,« nam je povedal N2, ki meni, da gre za neustrezno 

zakonodajo in neoprijemljivost stvari. »Pretežno so to skrite stvari, težke in zelo težko 

dokazljive. Nobene stvari v taki obliki niso napisane, ampak se samo zgodijo. Mislim, da 

zakonodaja tega ne more preganjati.« 

V naši zgodbi zaznamo potrebo po uporabni zakonodaji, čeprav so pri tej, zadeve še vedno v 

praksi zelo neoprijemljive. Težko jih definiramo, verjetno pa bi bil tudi efekt boljši, če bi bil 

poudarek bolj namenjen informiranju kot zakonodaji. 

Ukrepi 

Veliko dejavnikov, ki vplivajo na zmanjšanje negativnih dejanj, smo spoznali že v 

teoretičnem delu, to je pri proučevanju najrazličnejše literature. Omenimo lahko tri tipe: 

zmanjšanje negativnih dejanj, izvajanje in izboljšanje v praksi. 

Na zmanjšanje negativnih dejanj vplivajo vrednote, kot so zavzemanje za učinkovito 

reševanje problemov, interakcija skupine, zavzemanje za kakovosten kader in upoštevanje 

karakteristik podjetja. »Vodstveni kader ne izbira po nekih kriterijih, že iz prej predvidenih 

vsebin, to je zelo težko,« nam je povedal Ž1. »Ključni so ljudje, skoraj vse je odvisno od 

ljudi. Seveda, če je okolje primerno, pa dejavnosti naklonjeno. Če pa so pogoji, so 

najpomembnejši ljudje, kapital, ljudje s svojimi idejami, odnosi, vrednotami.« Dejansko gre 

za upoštevanje karakteristik podjetja in zavzemanja za kvaliteten kader. Ž2 se zavzema za 

učinkovito reševanje problemov. »Potrebna je določena stopnja sodelovanja in če je manj 

problemov je verjetno tudi manj konfliktov. Manj šikaniranja, ki ni več del poslovnega 

procesa, je en tak stranski produkt teh odnosov, ki stvari samo še poslabšajo in privedejo še 

do hujših konfliktov, in to v bistvu običajno ne prinese nobenih rezultatov.« N1 se zavzema 

za reševanje problemov. Pravi, da je treba »negativno dejanje opredeliti,« s tem da 

individualist povzroča ostalim stres in stresne situacije. Učinkovito reševanje vidi kot 

pomembnejše N2. »Prava komunikacija na pravo mesto. Informacije širiti 'naokrog' za 

zmanjšanje konfliktov. To je edini način, ki ga v tem trenutku vidim,« je še dejal. 

Poudariti je treba odkrito komunikacijo in kakovostno obveščenost. Pri sistemu reševanja 

igrata pomembno vlogo zavedanje čustev posameznika in čustvena inteligenca. Ž1 je povedal, 

da je izredno pomembno zavedanje čustev posameznika. »Treba je dobiti prave ljudi in s 
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pravimi začeti. Ženske so zelo občutljive na neke emocionalne, čustvene stvari in so lahko v 

tem pogledu dosti boljši čuvaji nekih odnosov, razmerij.« Pomemben je sistem reševanja je 

povedal Ž2, ob tem da je »najboljša ustrezna komunikacija.« »Običajno je problem v tem, da 

se morajo določeni problemi rešiti, pa se jih rešuje z dekreti ali ultimati, namesto s pogovori, 

pa z medsebojno pomočjo.« N1 se zavzema za odkrito komunikacijo. »Imeli smo 

informativne razgovore oziroma ocenjevalne razgovore,« s tem da je bila za nekoga to »nuja, 

obveza, nepotrebna obveznost ali pa celo zoprna obveznost,« je še dejal. To je »tudi 

priložnost, da si vsaj enkrat na leto o tem, točno o tem vprašanju lahko razmišljal,« je 

nadaljeval. »Vsak prinese v tim neko svojo osebnost, neke svoje karakteristike, svoje 

negativne, pozitivne lastnosti.« N2 nam pove, da ima pomembno vlogo pri tem tudi čustvena 

inteligenca. »Pogovori so tisti, ki največ prinesejo. Biti čim bolj nevtralen«, s tem da 'pustimo 

notri čim manj osebne duše'. Običajno sta dva sodelavca pri konfliktu, že razjarjena, saj svojih 

osebnih čustev nista mogla brzdati. 

Izboljšanje v praksi sestavljajo različne aktivnosti, od pripravljenosti za spremembe do 

medsebojnega sodelovanja in sprejemanja drugačnih. Za to je potreben sposoben vodja in 

urejeno podjetje. Za urejena podjetja se zavzema Ž1. Pove, da so ženske »zelo občutljive na 

neke emocionalne, čustvene stvari in so lahko v tem pogledu dosti boljši čuvaji nekih 

odnosov, razmerij.« Da je pomembno medsebojno sodelovanje, nam je zaupal Ž2. »Probleme 

je treba rešiti z medsebojno pomočjo, za kar je potrebna določena stopnja sodelovanja,« je še 

dejal. N1 daje poudarek usmerjenosti k boljšemu odnosu med podrejenim in nadrejenim s 

pripravljenostjo na spremembe in prilagajanjem v timskem delu. »Zavedati se je treba svojih 

slabosti in jih poskušati prilagajati timskemu delu,« nam še pove. »Kako čustva 'spraviti v 

pravo obliko', je sposobnost posameznega vodja, ki jo ima ali nima,« nam je povedal N2. 

Pove, da se je te zadeve možno naučiti na različnih tečajih in treningih, »vendar del vodje se 

more roditi, ni ga možno iz nule ustvariti«. Pomembno je opazovati ljudi in jih uvrstiti na 

pravo mesto, kar uspe le sposoben vodja. 

Iz naše zgodbe smo razbrali, da je pri zmanjšanju negativnih dejanj za nas pomembno 

zavzemanje za učinkovito in sprotno reševanje problemov, interakcija skupine, druženje in 

spoznavanje. Pri izvajanju ukrepov za nas igrata pomembno vlogo čustvena inteligenca in 

odkrita komunikacija. Za izboljšanje v praksi sta nam pomembna medsebojno sodelovanje in 

sprejemanje drugačnih, saj vsak posameznik v organizacijo prinese neke pozitivne in njemu 

karakteristične lastnosti. 

3.4 Analiza ankete 

Pri kvantitativnem delu smo uporabili metodo anketiranja v obliki pisnega strukturiranega 

vprašalnika. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz petih vsebinskih sklopov. V prvem sklopu 

smo pridobili splošne podatke o anketirancu, v naslednjih sklopih pa smo za spremenljivke 

uporabili sklope vprašanj, ki smo jih povzeli po različnih avtorjih. Uporabili smo 
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triinštirideset trditev o zaznavanju trpinčenja na delovnem mestu in osemnajst trditev, s 

katerimi smo ugotavljali, ali bo do trpinčenja na delovnem mestu prišlo oziroma kako ga 

lahko zmanjšamo ali celo preprečimo. Odgovore smo zbirali s pomočjo petstopenjske lestvice 

Likertovega tipa. 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s statističnim paketom SPSS 20 

za Windowse in pri tem izračunali: 

- osnovne deskriptivne statistične parametre, 

- srednjo vrednost, 

- standardni odklon. 

Glede na majhen vzorec korelacij nismo iskali. 

Predstavili smo deskriptivne statistične parametre (povprečno vrednost in standardni odklon) 

vprašalnika
9
 (za odvisne tipe) izbranih spremenljivk. Dobili smo osnovno sliko o pojavnosti 

trpinčenja na delovnem mestu v izbrani organizaciji, o prisotnosti stresa v delovnem okolju, o 

načinu komuniciranja med nadrejenimi in podrejenimi ter o stopnji zadovoljstva zaposlenih 

pri delu. 

»Analiza naj bi pripeljala do oblikovanja konceptov, hipotez in eksplanacij, to je do 

teoretičnih formulacij. To pomeni, da analize ni mogoče ločiti od interpretacije.« (Mesec 

1998, 101) 

Namena naše raziskave nista podrobna analiza in raziskava kvantitativnega dela, temveč 

iskanje skupnih povezav iz rezultatov, ki smo jih dobili tako iz kvalitativnega kot tudi 

kvantitativnega dela. V kvantitativnem delu nas je zanimalo, ali tudi drugi v podjetju 

dojemajo trpinčenje na delovnem mestu, katere so pojavne oblike in kaj lahko pomaga pri 

preprečevanju tega. 

V anketnem vprašalniku smo poleg splošnega dela imeli še sklop, kjer smo ugotavljali 

zaznavanje trpinčenja na delovnem mestu. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj splošnih 

podatkov in rezultatov, ki smo jih dobili s pomočjo izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

Ankete smo distribuirali in jih razdelili dvainštirideset (100 %). Od tega je anketo izpolnilo 

petintrideset (83,33 %) anketirancev, sedem (16,67 %) pa se jih za sodelovanje ni odločilo in 

tudi niso vrnili anket. Vrnjenih je bilo torej petintrideset vprašalnikov, vendar pri določenih 

trditvah/indikatorjih ni bilo odgovora, zato velikost vzorca ni povsod enaka. Zaradi dejstva, da 

je manjkalo le malo število odgovorov, smo lahko vseh petintrideset anket razglasili za 

veljavne (preglednica 1). 

                                                 

9
 Vprašanja za anketo so v prilogi 1. 



 

75 

Preglednica 1: Število veljavnih vprašalnikov 

Vrsta vprašalnika Število Delež (v %) 

Veljaven 35 83,33 

Neveljaven 0 0 

Skupaj 35 83,33 

Na anketni vprašalnik je odgovarjalo šestindvajset moških (74,29 %) in devet žensk (25,71 

%). Nekateri so nam že med distribuiranjem ankete zaupali, da bi bilo dobro opraviti 

diagnosticiranje celotne klime organizacije in na ta način podati tudi »zaupnice« svojim 

vodjem – z uvedbo dvotirne relacije med vodjem in delavcem. 

Kako pogosto so anketiranci v svoji organizaciji zaznali opisane pojave, lahko razberemo iz 

naslednje preglednice (preglednica 2). 
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Preglednica 2: Povprečna vrednost trpinčenja na delovnem mestu 

Št. skupine Indikatorji Povprečna vrednost Standardni odklon 

L1 Omejevanje možnosti 
komuniciranja 

1,49 0,507 

L1 Večkratno prekinjanje govora 1,51 0,507 

L1 Jemanje besede 2,11 0,832 

L1 Kričanje in glasno zmerjanje 2,51 1,442 

L1 Dajanje nejasnih pripomb 2,34 0,765 

L 2 Posameznik je izoliran 2,77 1,437 

L 3 Konstantno kritiziranje dela ali 

osebnega življenja 

1,97 0,785 

L 3 Oponašajo vašo mimiko kretnje 
in hojo 

2,83 1,403 

L 3 Ogovarjanje za hrbtom 2,86 1,264 

L 3 Poskusi prisile v psihiatrične 
preglede 

2,86 1,498 

L 4 Skrivanje informacij, podatkov 

in rezultatov, pomembnih za 

delo 

1,37 0,490 

L 4 Ne dajo vam priložnosti, da bi 

razložili svoje poglede 

1,60 0,497 

L 4 Hodijo na za vaše delo 

pomembne sestanke in 

srečanja, vas pa pošiljajo na 
nepomembne 

1,71 0,825 

L 4 Prisvajanje rezultatov vašega 
dela in nastopanje z njimi 

navzven 

2,03 0,785 

L 4 Dvomi se v strokovne odločitve 
posameznika 

2,09 0,781 

L 4 Delovne napore posameznika 

se ocenjuje napačno ali z 
namenom žalitve 

2,17 0,785 

L 4 Posamezniku so odvzete vse 

delovne naloge 

2,57 1,170 

L 4 Grožnje s fizičnim nasiljem 2,97 1,445 

L 5 Namerno povzročanje psihične 
škode na domu ali na delovnem 
mestu 

2,97 1,362 

Oznake L1 do L5 pomenijo: L Leymannove skupine tipičnih dejanj trpinčenja na delovnem 

mestu glede na to, kakšne so njihove posledice ali namen, število pomeni, v katero skupino 

sodi indikator; glej poglavje 2.4.1. 



 

77 

Anketiranci so ocenjevali posamezna dejanja zaznavanja trpinčenja na delovnem mestu s 

pomočjo lestvice od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni v celoti se strinjam, 2 se strinjam, 3 niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 se ne strinjam in 5 sploh se ne strinjam. 

Ugotovili smo, da so najpogostejša dejanja, ki se dogajajo v organizaciji, tista, ki so povezana 

z napadi na kakovost dela, napadi na možnost komuniciranja in napadom na osebni ugled. 

Manj je zaznati napadov na možnost vzdrževanja družabnih odnosov in na zdravje žrtve. 

Med dejanji, ki so povezana z napadi, ki vplivajo na kakovost dela, so bili najpogostejši 

odgovori anketiranih naslednji: skrivanje informacij, podatkov in rezultatov, pomembnih za 

delo, s povprečno vrednostjo 1,37 in standardnim odklonom 0,490. Samo za ta primer smo 

podali še mejne vrednosti, ki so bile od 0,880 do 1,860, kar lahko enostavno izračunamo. 

Zaradi boljšega vpogleda smo dodali še informacijo, koliko anketirancev se je s trditvijo 

popolno strinjalo. V tem primeru je to dvaindvajset anketirancev (62,9 %); da vam ne dajo 

priložnosti, da bi razložili svoje poglede, s povprečno vrednostjo 1,60 in standardnim 

odklonom 0,497. S trditvijo se je popolno strinjalo štirinajst anketirancev (40 %); da hodijo na 

za vaše delo pomembne sestanke in srečanja, vas pa pošiljajo na nepomembne, s povprečno 

vrednostjo 1,71 in standardnim odklonom 0,825. S trditvijo se je popolno strinjalo osemnajst 

anketirancev (51,4 %); da si prisvajajo rezultate vašega dela in nastopajo z njimi navzven s 

povprečno vrednostjo 2,03 in standardnim odklonom 0,785. S trditvijo se je popolno strinjalo 

deset anketirancev (28,6 %); da se dvomi v strokovne odločitve posameznika s povprečno 

vrednostjo 2,09 in standardnim odklonom 0,781. S trditvijo se je popolno strinjalo devet 

anketirancev (25,7 %); da se delovne napore posameznika ocenjuje napačno ali z namenom 

žalitve s povprečno vrednostjo 2,17 in standardnim odklonom 0,785. S trditvijo se je popolno 

strinjalo osem anketirancev (22,9 %); da so posamezniku odvzete vse delovne naloge s 

povprečno vrednostjo 2,57 in standardnim odklonom 1,170. S trditvijo se je popolno strinjalo 

sedem anketirancev (20 %). 

Tako pri trditvi, da se delovne napore posameznika ocenjuje napačno ali z namenom žalitve, 

kot tudi pri trditvi, da so posamezniku odvzete vse delovne naloge, opazimo precejšnje 

razhajanje pri odgovorih respondentov, in to kljub temu da smo dobili visoko število tistih 

respondentov, ki so se popolnoma strinjali s trditvama. 

Anketirani so med dejanja, ki vplivajo na možnost izražanja in komuniciranja, najpogosteje 

uvrstili: večkratno prekinjanje govora s povprečno vrednostjo 1,51 in standardnim odklonom 

0,507. S trditvijo se je popolno strinjalo osemnajst anketirancev (51,4 %); omejevanje 

možnosti komuniciranja s povprečno vrednostjo 1,49 in standardnim odklonom 0,507. S 

trditvijo se je popolno strinjalo sedemnajst anketirancev (48,6 %); jemanje besede s 

povprečno vrednostjo 2,11 in standardnim odklonom 0,832. S trditvijo se je popolno strinjalo 

deset anketirancev (28,6 %); dajanje nejasnih pripomb s povprečno vrednostjo 2,34 in 

standardnim odklonom 0,765. S trditvijo se je popolno strinjalo šest anketirancev (17,1 %); 
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kričanje in glasno zmerjanje s povprečno vrednostjo 2,51 in standardnim odklonom 1,442. S 

trditvijo se je popolno strinjalo dvanajst anketirancev (34,3 %). 

Do precejšnjega razhajanja pri odgovorih respondentov je prišlo pri trditvah kričanje in glasno 

zmerjanje ter dajanje nejasnih pripomb, kljub temu da se je visoko število respondentov 

popolnoma strinjalo s trditvama. 

Dejanja, ki vplivajo na osebni ugled, so bila tudi zelo pogosti odgovori anketiranih. Med 

njimi so kot najpogostejša označili naslednje: konstantno kritiziranje dela ali osebnega 

življenja s povprečno vrednostjo 1,97 in standardnim odklonom 0,785. S trditvijo se je 

popolno strinjalo enajst anketirancev (31,4 %); oponašanje vaše mimike, kretenj in hoje s 

povprečno vrednostjo 2,83 in standardnim odklonom 1,403. S trditvijo se je popolno strinjalo 

osem anketirancev (22,9 %); ogovarjanja za hrbtom s povprečno vrednostjo 2,86 in 

standardnim odklonom 1,264. S trditvijo so se popolnoma strinjali štirje anketiranci (11,4 %); 

poskusi prisile v psihiatrične preglede s povprečno vrednostjo 2,86 in standardnim odklonom 

1,498. S trditvijo se je popolno strinjalo devet anketirancev (25 %). 

Anketiranci so med dejanji, ki označujejo napade na možnost vzdrževanja družabnih odnosov, 

izpostavili izolacijo posameznika s povprečno vrednostjo 2,77 in standardnim odklonom 

1,437. S trditvijo se je popolno strinjalo devet anketirancev (25,7 %). 

Pri dejanjih, ki označujejo napade na zdravje žrtve, so anketirani izpostavili tako grožnje s 

fizičnim nasiljem s povprečno vrednostjo 2,97 in standardnim odklonom 1,445 kot tudi 

namerno povzročanje psihične škode na domu ali na delovnem mestu s povprečno vrednostjo 

2,97 in standardnim odklonom 1,362. S prvo trditvijo se je popolno strinjalo sedem 

anketirancev (19,4 %), z drugo trditvijo pa se je popolno strinjalo le pet anketirancev (13,9 

%). 

Pri zadnjih treh skupinah, ki so: osebni ugled, možnost vzdrževanja družabnih odnosov in 

zdravje žrtve, je opazno razhajanje pri odgovorih respondentov, kljub temu da se je visoko 

število respondentov popolnoma strinjalo s trditvami. 

Anketiranci so na vprašanje o tem, kdo in kaj lahko največ pripomore k reševanju trpinčenja 

na delovnem mestu v njihovi organizaciji, odgovarjali po svojem prepričanju, kar je prikazano 

v naslednji preglednici (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Kdo in kaj lahko največ pripomore k reševanju trpinčenja na delovnem 

mestu 

Indikatorji Povprečna vrednost Standardni odklon 

Posameznik 1,73 0,674 

Vodstvo 1,41 0,500 

Sistem – sindikat 1,53 0,825 

Zakonodaja 2,15 1,077 

Anketiranci so razvrstili indikatorje po poziciji od vodstva, sistema, posameznika do 

zakonodaje. Za indikator vodstvo smo dobili povprečno vrednost 1,41 in standardni odklon 

0,500. S trditvijo se je popolno strinjalo dvajset anketiranih (58,8 %); za indikator sistem smo 

dobili povprečno vrednost 1,53 in standardni odklon 0,825. S trditvijo se je popolno strinjalo 

enaindvajset anketiranih (61,8 %); za indikator posameznik smo dobili povprečno vrednost 

1,73 in standardni odklon 0,674. S trditvijo se je popolno strinjalo dvanajst anketiranih (36,4 

%); za indikator zakonodaja smo dobili povprečno vrednost 2,15 in standardni odklon 1,077. 

S trditvijo se je popolno strinjalo dvanajst anketiranih (35,3 %). 

Anketiranci so mnenja, da bi z ukrepi, kot so boljša komunikacija, soodločanje, timsko delo, 

in sistematizacija v organizaciji, ki smo jih identificirali v odgovorih, predstavljenih v 

naslednji preglednici, lahko izboljšali reševanje problemov (preglednica 4). 

Preglednica 4: Zavzemanje za reševanje konfliktov in urejene odnose 

Indikatorji Povprečna vrednost Standardni odklon 

Spodbujanje odprte komunikacije 1,34 0,482 

Spodbujanje timskega dela 1,51 0,507 

Izbira usposobljenih vodij 1,63 0,490 

Pravočasno reševanje kadrovskih 
problemov 

2,00 0,840 

Obstaja določena stopnja soodločanja 2,35 0,485 

Omogoči se dodatno izobraževanje 3,03 0,785 

Jasna sistematizacija del 3,06 0,776 

Seznanjenost z vizijo in vrednotami 

organizacije 
3,12 0,808 

Ugotovili smo, da so od vseh indikatorjev največ strinjanja anketiranci namenili spodbujanju 

odprte komunikacije, spodbujanju timskega dela in izbiri usposobljenih vodij. Pri indikatorju 

spodbujanje odprte komunikacije smo dobili povprečno vrednost 1,34 in standardni odklon 

0,482. Z indikatorjem se je popolnoma strinjalo triindvajset anketiranih (65,7 %); pri 

indikatorju vzpodbujanje timskega dela smo dobili povprečno vrednost 1,51 in standardni 

odklon 0,507. Z indikatorjem se je popolno strinjalo sedemnajst anketiranih (48,6 %); pri 
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indikatorju izbira usposobljenih vodij smo dobili povprečno vrednost 1,63 in standardni 

odklon 0,490. Z indikatorjem se je popolnoma strinjalo trinajst anketiranih (37,1 %). 

Anketiranci so po svojem mnenju za zmanjšanje negativnih dejanj v organizaciji izbirali 

indikatorje iz preglednice 5. 

Preglednica 5: Najpomembnejši indikatorji za zmanjševanje negativnih dejanj 

Indikatorji Povprečna vrednost Standardni odklon 

Seznanjenost zaposlenih s problematiko 

mobinga 
1,51 0,612 

Seznanjenost zaposlenih z nevarnostmi 

mobinga 
1,74 0,710 

Nadrejeni se z zaposlenimi 

vsakodnevno pogovarjajo 
1,77 0,910 

Nadrejeni so usposobljeni za zgodnje 

odkrivanje mobinga 
1,79 0,914 

Izvajanje stalnega preverjanja 

simptomov, ki nakazujejo na mobing 
1,80 0,994 

S pravilnikom so urejena dejanja, ki se 

štejejo za mobing 
1,91 0,981 

Od vseh indikatorjev so anketiranci najbolj izpostavili seznanjenost zaposlenih s problematiko 

mobinga, seznanjenost zaposlenih z nevarnostmi mobinga in da se nadrejeni vsakodnevno 

pogovarjajo s podrejenimi. Pri indikatorju seznanjenost zaposlenih s problematiko mobinga 

smo dobili povprečno vrednost 1,51 in standardni odklon 0,612. To pomeni, da se večina 

anketirancev strinja z indikatorjem, saj se je z njim popolnoma strinjalo devetnajst anketiranih 

(54,3 %); pri indikatorju seznanjenost zaposlenih z nevarnostmi mobinga smo dobili 

povprečno vrednost 1,74 in standardni odklon 0,710. Z indikatorjem se je popolnoma strinjalo 

trinajst anketiranih (37,1 %); pri indikatorju nadrejeni se s podrejenimi vsakodnevno 

pogovarjajo smo dobili povprečno vrednost 1,77 in standardni odklon 0,910. Z indikatorjem 

se je popolnoma strinjalo petnajst anketiranih (42,9 %). 

3.5 Interpretacija in ugotovitve 

Interpretacijo smo izvedli z združevanjem kvalitativnega in kvantitativnega dela v 

smiselne celote. To smo naredili z združevanjem tipičnih dejanj trpinčenja na delovnem 

mestu v skupine napadov, in sicer glede na to, kakšne so posledice ali namen. Kot osnovo 

smo vzeli intervju, za razjasnitev in potrditev posameznih dejavnikov pa smo izvedli še 

anketo. 

V kvalitativnem delu magistrske naloge smo raziskavo opravili s pomočjo 

polstrukturiranega intervjuja na vzorcu štirih, premišljeno izbranih udeležencev, in to glede na 

vrsto zadev, ki jo posameznik upravlja. Pri tem smo dodali še naše izkušnje, ki smo jih 
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smiselno vključili v posamezne teme glede na vrsto vprašanj. Pri izvajanju raziskave smo se 

znašli pred novim izzivom, kako najučinkoviteje obdelati vse zajete podatke. Da smo lahko 

smiselno obdelali pridobljene podatke, smo uporabili metodo utemeljitvene analize. 

Prav tako smo ugotovili, da je bilo za nalogo ključno, da vzorec ni bil naključen, temveč že 

vnaprej določen. 

V kvantitativnem delu raziskave smo uporabili strukturirani vprašalnik, ki je nastal na 

podlagi pridobljenih podatkov iz kvalitativnega dela utemeljitvene analize. Kot smo že 

omenili v metodologiji, nista bila namena anket iskanje povezav med odvisnimi in 

neodvisnimi spremenljivkami ter statistična obdelava z računalniškimi orodji, temveč iskanje 

podobnosti pri posameznih indikatorjih oziroma trditvah. 

Pri interpretaciji smo po Leymannu (1996) posamezne teme združevali v pet skupin napadov 

trpinčenja na delovnem mestu in izpeljali zanimive ugotovitve. Na podlagi tega smo 

oblikovali možne ukrepe proti trpinčenju na delovnem mestu. 

3.5.1 Napadi na izražanje in komuniciranje 

Odstotek pojava trpinčenja na delovnem mestu je v organizacijah, ki zagovarjajo odprto 

komunikacijo in vključujejo delavce v sprejemanje odločitev, zelo majhen (Davenport, 

Schwartz-Distler in Pursell-Elliott 2005). 

Pri intervjujih smo opazili, da se prav vsi udeleženci zavedajo pomena etične komunikacije. 

Večina jih je celo izpostavila, da je komunikacija znotraj skupine kot tudi komunikacija z 

nadrejenimi pomanjkljiva. Dostikrat gre za pomanjkanje zavzetosti vodij, odsotnost čiste 

komunikacije, nepripravljenost sodelovanja in nevključevanje vodij v konstruktivno reševanje 

problema. Ž1 nam je povedal, da so pri komunikaciji pomembni sistemi argumentiranja in 

da so v skupini stvari transparentne. Večje kot je podjetje, počasnejši je pretok informacij, 

komunikacijske poti so daljše, odzivnost pa manjša. Podobna opažanja kot pri Ž1 zasledimo 

tudi pri Tuškejevi, ki pravi, da ravno majhnost ter s tem odzivnost in transparentnost to 

preprečujejo. Prav zato je stopnja ogroženosti za trpinčenje na delovnem mestu pri malih 

podjetjih nizka (Tuškej 2007). 

Zlasti v tehničnih službah je premalo ali nič tako imenovane čiste komunikacije, in sicer 

zaradi pomanjkanja etične komunikacije v podjetju, kar smo izvedeli od N2. Konflikt se je 

dostikrat ustvaril le zato, ker se ni začelo reševati problema, temveč je šlo dejansko za umetno 

porajanje in ustvarjanje konfliktov. Vodje in vodstveni kader dostikrat tudi zaradi 

pomanjkanja zavzetosti (ne nastopajo pošteno in odprto) za reševanje konfliktov od svojih 

podrejenih ne morejo pričakovati pozitivnega in korektnega odnosa. Konflikti se razvijajo do 

različnih stopenj. Gre za stopnje ogroženosti na delovnem mestu. 
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Neetična komunikacija se kaže na način, ko vsa komunikacija poteka prek konfliktov, kar 

smo izvedeli iz naše zgodbe. Premišljeno načrtovana in škodljiva dejanja, ki si jih napadalci 

sproti izmišljajo se začnejo vršiti tudi na osebnost napadenega, ki tako postane prava tarča 

napadov. Kadar konflikt ni rešen in je potisnjen v ozadje, je komunikacija prekinjena, delo 

oteženo, širijo se govorice itd. (Tkalec 2006). 

»V primerih, kadar je podjetje dovolj profitabilno in nima problemov z likvidnostjo, do 

hujših trenj skoraj ne pride,« smo izvedeli od N2. »Seveda mora za to zagotoviti čim nižji 

nivo vseh stroškov,« je še dodal. Pomembno se je zavedati, da kadar se iščejo rešitve, 

dejansko to sploh niso pravi konflikti. Problem nastane takrat, ko ni pripravljenosti za njihovo 

reševanje in se jih niti ne opazi. Nezavzetost zaposlenih pri delu zagotovo negativno vpliva na 

finančno uspešnost podjetij. To bi bil lahko eden od argumentov, da bi se delodajalci v 

podjetjih bolj aktivno začeli ukvarjati z možnostmi preprečevanja trpinčenja na delovnem 

mestu (Tkalec 2006). 

Pri konstruktivnem reševanju problemov mora vodja konflikte pomiriti z ustvarjanjem 

osebnega mnenja in s pogovori. Konflikt, ki nastane v dovolj zgodnji fazi, se lahko rešuje na 

sorazmerno nekonflikten način. »Ko pa je v podjetju že narejena finančna škoda in je njen 

ugled izgubljen, so to vedno konfliktne situacije,« smo izvedeli od N1. Funkcionalen konflikt 

je eden izmed temeljev za večjo učinkovitost podjetja. To je konflikt, ki je konstruktiven, v 

stalnih poskusih za izboljšanje delovnega procesa, z raznimi inovativnimi prijemi dela, kjer so 

edina stalnica nenehne spremembe (Tuškej 2007). 

Da bi iz pridobljenih podatkov naših intervjuvancev dobili povezavo z indikatorji v anketi, 

smo v tem sklopu vprašanj respondentom ponudili v oceno naslednja dejanja zaznavanja 

trpinčenja na delovnem mestu: omejevanje možnosti komuniciranja, večkratno prekinjanje 

govora, jemanje besede, kričanje in glasno zmerjanje, konstantno kritiziranje dela ali 

osebnega življenja, nadlegovanje po telefonu, verbalne in pisne grožnje, izmikanje 

neposrednim stikom, odklonilne geste in pogledi ter dajanje nejasnih pripomb. 

Anketiranci so se najpogostejše srečali z dejanji, kot je omejevanje možnosti komuniciranja. 

Večina, natančneje sedemnajst anketirancev, se s to trditvijo v celoti strinja. Na drugem mestu 

je bilo večkratno prekinjanje govora. Temu primerni so bili tudi odgovori, saj jih je večina 

odgovorila bodisi s trditvijo se strinjam bodisi s trditvijo se v celoti strinjam. S trditvijo se je 

popolno strinjalo osemnajst anketirancev. Na tretje mesto so anketiranci uvrstili jemanje 

besede, s tem da se večina strinja s trditvijo se strinjam. Popolnoma se je strinjalo s trditvijo 

deset anketirancev. 

Sledile so še izkušnje anketirancev, kot so dajanje nejasnih pripomb ter kričanje in glasno 

zmerjanje. Tu gre večinoma za odgovore, kjer se udeleženci še vedno strinjajo s trditvijo, s 

tem da se je pri dajanju nejasnih pripomb s trditvijo popolnoma strinjalo šest anketirancev ter 

pri kričanju in glasnem zmerjanju dvanajst anketirancev. 
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Povzetek 

Vsi respondenti so izpostavili, da je etične komunikacije premalo ali pa je sploh ni, na kar 

vpliva omejevanje možnosti komuniciranja. Prav tako je premalo odprte komunikacije, saj 

večkratno prekinjanje govora neizbežno vodi v konflikt. Do konflikta pridemo tudi z 

jemanjem besede in dajanjem nejasnih pripomb. Eni od posledic sta tudi kričanje in glasno 

zmerjanje, saj vsa komunikacija poteka prek konfliktov. 

3.5.2 Napadi na vzdrževanje družabnih odnosov 

Razmerje med zaposlenimi je N2 komentiral na ravni tako imenovanih kolegijalnih odnosov. 

Zdravo in pozitivno delovno okolje je tisto, ki je delavcem prijazno, ne škoduje njihovemu 

zdravju, spodbuja ustvarjalnost in doseganje rezultatov, spodbuja kolegialnost, timsko delo ter 

izražanje in razvoj pozitivnih vrednot zaposlenih (Tuškej 2007). 

N1 nam je povedal, »… da se od ljudi vedno nekaj pričakuje, in v primeru, ko so ta 

pričakovanja dosežena, torej z izpolnitvijo svoje vloge, in kadar je okolica zadovoljna, so 

izpolnjena pričakovanja v ekipi, pri projektu, v širši skupini, oddelku ali podjetju. Pride do 

zaznavanja določenega ugodja v timu, kolektivu, pri projektu. Pomembna je še solidarnost 

skupine, s tem da vse našteto ugodno vpliva na klimo in odnose.« »V primeru, da nekdo vse 

to izpolnjuje in se trudi, je naredil praktično vse,« je še zaključil N1. Nasprotje trpinčenja na 

delovnem mestu sta timska naravnanost sodelavcev in njihova medsebojna solidarnost (Ferk 

2009). 

Napadalnost in nesprejemanje, ki se pojavita takrat, ko človeka vnaprej odklonijo in ga 

izolirajo, imata zelo negativen vpliv. Spremembe vedenja vplivajo na popolno pasivnost in 

izolacijo (Kostelić-Martić 2007). Tak odnos je možen z obeh strani, torej s strani podrejenih 

do nadrejenih in obratno. V drugih primerih gre za pogostejši odnos, ko nadrejeni izvajajo 

pritisk nad podrejenimi. Spoznanje izkoriščenosti in dejstvo, da postaneš predmet 

manipulacije, je pri Ž1 privedlo do zamere in nezaupanja v skupini. V delovnem okolju, kjer 

težko govorimo o timskem delu, prevladujejo hladni in vse prej kot dobri delovni odnosi, kjer 

ni urejenega notranjega komuniciranja, organiziranost dela in vodenje sta slaba, vlada splošno 

nezaupanje (RTV SLO 2007c). 

Zaradi tega pride do izolacije – ko ne dobiš več informacij, te odstranijo in prikažejo kot 

nesposobneža. Izkušnje, ki se pri tem ustvarijo so namenjene za ustrahovanje z občutkom 

izolacije, zavračanja in odtujitev od drugih (Shaw 2014, 78). Izredno boleče je spoznanje 

žrtve, da je nekdo z njo manipuliral in jo s tem zavestno izkoristil za svoje cilje. Ž1 nam je 

povedal, da je najslabše to, da se sodelavcu namesto nudenja pomoči nagaja, kar lahko počne 

tako drugi sodelavec kot nadrejeni. To je tisti trenutek, ki najbolj kvari vzdušje in motivacijo 

za delo. »Zaradi trpinčenja na delovnem mestu se radikalno poslabša delovna klima v 
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podjetju, motivacija in produktivnost se zmanjšata, ljudje so manj kreativni in fleksibilni, 

zaradi česar se zmanjša inovativnost.« (Tkalec 2006) 

Ž1 je bil deležen tako imenovanega organizacijskega premika, in sicer je bil pod pretvezo 

prestavljen iz ene delovne skupine v drugo. S premestitvijo v delovne prostore, ki so stran od 

sodelavcev, so ogroženi osebni socialni stiki, saj je »samica« najhujša kazen (Brečko 2009). 

»Najhujše pa je,« je ugotavljal N2, »da ta balast ni samo nepovedano dejstvo, temveč da so to 

laži in podtikanja, in da to privede tako daleč, da je klima na povsem nizkem nivoju.« 

Shawova (2014) navaja, da so udeleženci pri njeni raziskavi opisali močno neskladje njih 

samih kot majhnih in nemočnih in ustrahovalne izkušnje v nasprotju z vsemogočim 

nasilnežem. Pojavlja se občutek neizbežnosti, zaprtosti vase, s tem, da ne morejo ustaviti 

ustrahovanja. Prisotna je psihična stiska pri spreminjanju razmer in popolno pomanjkanje 

moči, da bi spremenili svoje okoliščine z malo možnosti za boljše počutje. »Prizadeti si o tem 

ne upajo govoriti, težave skušajo skrivati, pri tem pa se vedno bolj pogrezajo v svojo nemoč.« 

(Mlinarič 2007a) 

N1 nam je povedal, da lahko navidezno vzdušje odraža sorazmerno dobro stanje, kar je v 

resnici posledica zmanjšanega sodelovanja in s tem zmanjšane možnosti konfliktov. Težave 

se neizbežno povečajo, kadar ima podjetje določene probleme na trgu, posledica tega pa so 

zmanjševanje kadra in izguba investicij. Ljudje so med sabo soodvisni in kadar eden od ekipe 

»zataji«, sta izdelek in z njim cela ekipa v zaostanku. Vsi kažejo na krivca, ki postane vir 

konfliktov. Od odnosov in vzdušja v timu pa je odvisno, ali mu bodo pomagali ali pa ga bodo 

izločili iz tima. 

V anketi smo pri tem sklopu vprašanj respondentom ponudili v oceno naslednja dejanja 

zaznavanja trpinčenja na delovnem mestu: s posameznikom se nihče več ne pogovarja, 

posameznika ignorirajo in posameznik je izoliran. 

Anketiranci so se najpogosteje srečali z dejanji, kot je izolacija posameznika. Kar devet 

anketirancev se je s to trditvijo v celoti strinjalo. Za dejanja, kot so, da se s posameznikom 

nihče več ne pogovarja in da posameznika ignorirajo, smo ugotovili, da se to dogaja občasno, 

saj je bila večina odgovorov takšnih, da se anketiranci s trditvijo niti ne strinjajo niti se ne 

strinjajo. 

Povzetek 

Vsi respondenti so izpostavili, da je izolacija posameznika močno prisotna. Ko je enkrat žrtev 

odklonjena in izolirana, po možnosti z organizacijskim premikom in pod pretvezo stran od 

sodelavcev, pride do zmanjšanega sodelovanja. Žrtev ne dobi več informacij in jo odstranijo. 

Posledično se s posameznikom nihče več ne pogovarja. Intervjuvanci so še dodatno 
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izpostavili neka pričakovanja posameznika in kolektiva ter kot rešitev kolegialnost in timsko 

delo. 

3.5.3 Napadi na osebni ugled 

»Če si ogledate kategorije žrtev trpinčenja na delovnem mestu, boste videli, da se lahko vsak 

od nas znajde v vlogi žrtve.« (Kostelić-Martić 2007) Žrtev spozna, da so določene zadeve 

popolnoma nepomembne, pod pretvezo pa mora še zapustiti delovno sredino, nam je povedal 

Ž1. Včasih so mislili, da so lahko tarča trpinčenja na delovnem mestu samo slabiči, nerodne 

in nespretne osebe, a so raziskave v vseh teh letih pokazale, da je mogoče postati žrtev 

trpinčenja na delovnem mestu tudi iz drugih razlogov (Kostelić-Martić 2007). Pri tem žrtev 

utrpi osebno razvrednotenje in še dodatno mero prizadetosti, je dodal Ž1. Pri izvajanju hudih 

pritiskov na žrtev pride posledično do sprejemanja negativne realnosti, ko žrtev ugotovi, da 

ves njen vloženi trud ni bil nič vreden. Zavedati se moramo, da nadrejeni trpinčijo 

učinkoviteje kot sodelavci, saj imajo več moči, poleg tega pa sodelujejo pri oblikovanju 

poklicne prihodnosti žrtve (Kostelić-Martić 2007). Od Ž2 smo še izvedeli, da tudi z 

neustrezno reakcijo in razburjanjem ne dosežemo želenih rezultatov. 

Od N1 smo izvedeli, da je zelo odmevna izjava, ko se žrtvi predstavi negativno prihodnost v 

smislu, da se žrtev nima možnosti boriti proti temu in da je največ, kar lahko naredi, to, da 

»izstopi iz vlaka«. Sicer se v nekem smislu vodja vedno počuti kot žrtev, ki je odgovorna za 

celoten tim. »Skratka, vodja je vedno žrtev, ki se počuti malo prizadetega oziroma 

izigranega,« smo izvedeli od N1. 

Ž1 je povedal, da se močna prizadetost pojavi takrat, ko posameznik celo odkloni 

napredovanje v podjetju zaradi občutka pripadnosti in tako pomaga k večjemu doprinosu v 

njem. Določba zakona iz 45. člena ZDR (2002) določa tudi dolžnost varovanja dostojanstva 

delavca pri delu do odklonitve ravnanj s strani prizadetega delavca, ki ne sme biti razlog za 

diskriminacijo pri zaposlovanju in delu. 

Ž1 nam je zaupal, da izredno stresno na žrtev deluje sprejemanje manipulacije, če smo v 

položaju nemoči. Dejstvo je, da kadar se nekdo »spravi na žrtev« in z njo manipulira, mu ta 

ne more ustreči z ničemer. Tako da je v takem primeru pravočasen umik še najboljša rešitev. 

V zgodbi, ki smo jo lahko prebrali 15. maja 2007 v reviji ONA, nam je bralka Lidija 

povedala, da so drugi »… izkoristili najino nesoglasje in začeli lenuhariti, vsaj nekateri od 

njih. Trpelo je delo in klicana sem bila na zagovor zaradi neuspešnosti.« 

»V primeru, ko zaznamo odsotnost pozitivnega razmišljanja o prihodnosti in kadar za to ni 

posluha, stvari pustimo take kot so ali pa premislimo o tem, če smo še pripravljeni ostati in 

delati v tej sredini,« smo izvedeli od Ž2. 
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V anketi smo v tem sklopu vprašanj respondentom ponudili v oceno naslednja dejanja 

zaznavanja trpinčenja na delovnem mestu: ogovarjanje za hrbtom, širjenje govoric, smešenje 

posameznika, oponašanje vaše mimike, kretenj in hoje, norčevanje iz telesnih hib 

posameznika, norčevanje iz zasebnega življenja posameznika, siljenje posameznika k 

opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samozavest, poskusi prisile v psihiatrične 

preglede, napadi na politično in versko prepričanje, posameznik je deležen kletvic, 

neprimernih izrazov, nadiranje pred podrejenimi in strankami, posameznik je deležen 

poskusov spolnega zbliževanja in verbalnih spolnih opazk, prisvajanje rezultatov vašega dela 

in nastopanje z njimi navzven ter skrivanje informacij, podatkov in rezultatov, pomembnih za 

delo. 

Tudi dejanja, ki vplivajo na osebni ugled, so bila zelo pogosti odgovori anketiranih. Med 

njimi so najpogosteje označili konstantno kritiziranje dela ali osebnega življenja, kjer se je s 

trditvijo strinjalo enajst anketirancev. Z oponašanjem mimike, kretenj in hoje se je strinjalo 

osem anketirancev, z ogovarjanjem za hrbtom so se strinjali štirje anketiranci in s poskusi 

prisile v psihiatrične preglede se je strinjalo devet anketirancev. 

Povzetek 

Vsi respondenti so izpostavili, da je močno prisotno konstantno kritiziranje dela ali osebnega 

življenja. Pri intervjuvancih prihaja do osebnega razvrednotenja, vloženi trud ni bil nič 

vreden, zadeve so bile popolnoma nepomembne, prav tako pa žrtev napadalcu ne more ustreči 

z ničemer. Oponašanje mimike, kretenj in hoje intervjuvancev so prav tako izpostavili vsi 

respondenti, s tem da intervjuvanci pri tem občutijo določeno prizadetost. Anketiranci so 

izpostavili tudi poskuse prisile v psihiatrične preglede in ogovarjanja za hrbtom. Od 

intervjuvancev smo izvedeli, da se proti temu žrtev nima možnosti boriti. Pri drugih 

vprašanjih smo dobili poglobljene odgovore le od naših intervjuvancev, medtem ko so bili 

odgovori anketirancev, da se s trditvijo niti ne strinjajo niti se ne strinjajo. S širjenjem govoric 

pri intervjuvancih žrtev sprejema negativno realnost. Z neustrezno reakcijo in razburjanjem 

dostikrat pride še do tega, da posameznike nadirajo pred podrejenimi in strankami. S 

prisvajanjem rezultatov posameznikovega dela in nastopanjem z njimi navzven ter s 

skrivanjem informacij, podatkov in rezultatov, pomembnih za delo, žrtev običajno sprejme 

manipulacijo. Žrtev se počuti prizadeto oziroma izigrano. Zaradi odsotnosti pozitivnega 

razmišljanja pustijo stvari take, kot so, in običajno ne premislijo o tem, če so še pripravljene 

ostati. Pri siljenju posameznikov k opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samozavest, ti 

odklonijo napredovanje, pod pretvezo in manipulacijo morajo celo zapustiti delovno sredino. 

Pri nobenem respondentu nismo zasledili niti norčevanja iz telesnih hib posameznika niti 

poskusov spolnega zbliževanja in verbalnih spolnih opazk. Zanimivo je, da o napadu na 

osebni ugled govorita tudi oba napadalca, iz česar lahko sklepamo, da sta se tudi onadva že 

znašla v vlogi žrtve oziroma sta bila prisotna pri izvajanju nasilja. 
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3.5.4 Napadi na kakovost dela 

V času izvedbe intervjuja so bili odnosi na delovnem mestu »zadovoljivi«, čeprav se 

razlikujejo po izjavah posameznih intervjuvancev. Večina se je strinjala, da manjka več 

sodelovanja. Odnosi so hladni in bolj strokovne narave, pojavlja se tudi konkurenca in očitni 

so osebni interesi. Prav to izboljšuje uvedba »team buildinga«. Spremenljivke (ena od teh so 

tudi tako imenovani programi team buildinga) lahko skozi medsebojno odvisnost vplivajo na 

politiko organizacije (Herriot 1996, 296). 

S tem, da je bilo v preteklosti sodelovanje korektno in na neki višji ravni, sta se strinjala oba 

podrejena (Ž1 in Ž2). Odnosi so bili bolj topli, čutiti je bilo homogenost skupine in delovni 

učinki so bili visoki, saj je bilo medsebojno razumevanje zelo dobro. Zlahka so dosegali 

visoko zastavljene cilje in s tem dobre rezultate tudi v komercialnem smislu. N1 nam je kot 

pomemben dejavnik osvetlil tudi hierarhični sistem. Pomanjkljivost pri organizaciji 

delovnega procesa, ki vodi v trpinčenje na delovnem mestu, je tudi toga hierarhija z 

nezadostnimi možnostmi komunikacije (enosmerna komunikacija) (Resh 1997). 

Trpinčenje na delovnem mestu je lahko tudi posledica pomanjkanja medsebojnega 

razumevanja med zaposlenimi, ki se razvija iz individualizma (Portal mesta Ludbreg 2010). 

Čeprav obstajajo neka pravila, ki se jih je treba držati, bi vsak rad imel na svojem delovnem 

mestu večje pristojnosti. Zaradi osebnih interesov – individualizma in neodkritosti, ki 

izhajajo iz človekovega karakterja, večkrat prihaja do konflikta in posledično do 

nezaupanja skupine, nam je med drugim povedal še N1. Trpinčenje na delovnem mestu je 

procesno dejanje, konflikt pa enkratno. O trpinčenju na delovnem mestu torej lahko govorimo 

šele takrat, ko gre za dalj časa (najmanj šest mesecev) trajajočo izpostavljenost psihičnim in 

čustvenim napadom v delovnem okolju (Brečko 2006). 

Razmerje med nadrejenimi se glede na naše sogovornike pri odgovorih zelo razlikuje. 

Sogovornik N1 pripisuje pomembno vlogo karizmatičnemu vodji. Tisti, ki se postavi v vlogo 

»liderja«, na neki način sodelavcem kaže neko vizionarsko pot, čeprav je to na področju 

tehnike praktično nemogoče. Poleg tega tudi zelo težko pusti, da nanj vplivajo njegovi 

podrejeni. V vodji morajo biti združene osebnostne lastnosti, ki nakazujejo njegovo 

karizmatičnost, samozavest pa mu nudi možnost sprejemanja lastnih napak in se iz njih učiti 

(Brekič 1990, 311). 

Gre za vmešavanje nadrejenega v dejavnosti na področjih, kjer ni strokovnjak, z namenom 

napredovanja »na hrbtih drugih« in za vsako ceno, smo izvedeli od Ž1. V podjetjih, ki imajo 

nizka etična načela in kjer so neetična dejanja, kot na primer ogrožanje zaposlenih, strank in 

okolja ali vodenje sumljivih poslov, nekaj običajnega, so delavci pogosto mobirani, če 

opozarjajo na nepravilnosti. Na ta način želi vodstvo delavca utišati, da ne bi pokvaril javne 

podobe podjetja (Davenport, Schwartz-Distler in Pursell-Elliott 2005). Vodja N2 nam je 
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povedal, da se pri korektnih informacijah ne pojavljajo laži, temveč so informacije v 80 

odstotkih prave. Na ta način pride običajno tudi do promoviranja podrejenih.  

Največjo izpostavljenost vplivu moči je izkusil Ž1 s strani N2, ki je za  pridobivanje svojih 

točk pri nadrejenih izbiral vsa mogoča sredstva. Bolj idilično je vse skupaj predstavil N1, ki je 

povedal, da je absolutno treba slediti strokovnemu znanju tistega, ki je na tistem področju 

največji strokovnjak. Zlorabo moči oziroma višjega položaja na delovnem mestu v smislu 

podcenjevanja žrtvine zmogljivosti ali postavljanje nerealnih rokov, do katerih je treba 

dokončati določene naloge, je s sodelavci v MOD (Mednarodna organizacija dela) podrobneje 

predstavil Di Martino (Di Martino, Hoel in Cooper 2003). 

»Večkrat prihaja do napredovanja neusposobljenih, ki so brez pravega razloga promovirani na 

čudne, nam nepojasnjene in nerazumljive načine. Spet drugi po Petersonovem načelu pridejo 

do zgornje meje svoje nesposobnosti in se za to mesto zaradi osebnih koristi borijo za vsako 

ceno,« smo izvedeli od Ž1. 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2002) med dejavnike, zaradi katerih se 

mobing po vsej verjetnosti pojavi, šteje tudi slabo oziroma nezdravo vzdušje v podjetju med 

zaposlenimi in vodstvom ter nezadovoljstvo glede kakovosti vodenja odgovornih. 

Osebe, ki izvajajo trpinčenje na delovnem mestu, delajo vse možno, da žrtve onesposobijo – 

od šikaniranja do tega, da razširjajo laži in te spravljajo v slabo luč. Leymann (1996) je glede 

napadov in onemogočanja kakovostnega dela identificiral naslednja dejanja trpinčenja na 

delovnem mestu: žrtev ne dobiva novih delovnih nalog, žrtvi so odvzete delovne naloge, žrtev 

si tudi sama ne more več najti dela, dodeljevanje nalog, ki so daleč pod sposobnostjo žrtve, 

dodeljevanje nalog, ki so pod ravnjo žrtve z namenom diskreditacije (Mlinarič 2007b). 

Zanimivo je bilo razmišljanje Ž2, ki nam je povedal, da prelomne točke ni, saj se zadeve dalj 

časa pripravljajo. Prav tako pride do nedefiniranega izbruha, ki ni posledica, temveč je 

dogodek, ki je povod za to, da se problem pokaže. Nezavedanje žrtve in s tem povezana 

pobitost se kažeta v tem, da žrtev običajno niti ne izve, kdaj se je ta dogodek zgodil. Takrat 

poti nazaj več ni. Zaradi nekakovostnega dela se pojavljajo napake, zamude in reklamacije, ki 

jih ni mogoče odpraviti. 

60 odstotkov vseh prostovoljnih odhodov iz podjetja je povezanih z neprijetnimi situacijami 

na delovnem mestu (Brečko 2009). Pod hudimi pritiski se je znašel tudi Ž1, ki je bil pod 

»drobnogledom«, saj je N2 nenehno iskal kakšno njegovo napako. V takih primerih in pod 

takimi pritiski se napaka prej ali slej tudi zgodi. Med devetintrideset najpogostejših 

simptomov, ki so posledica dejanj trpinčenja na delovnem mestu, se uvršča tudi močna 

pobitost (Leymann 1993). 
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Opisane delovne situacije so za delavca stresne. V delovnih organizacijah, kjer je okolje bolj 

stresno in kjer se pojavljajo nenehne zahteve po doseganju večje produktivnosti, obstaja večja 

nevarnost za izbruh konfliktov in s tem tudi trpinčenja na delovnem mestu. V izrazito 

stresnem okolju nekateri ljudje ne zmorejo zadostiti vsem zahtevam in so pogosteje 

izpostavljeni trpinčenju na delovnem mestu (Leymann 1993). 

Trpinčenje na delovnem mestu je mogoče predvsem zato, ker ga omogoča tudi okolje – 

sodelavci ne želijo posegati v dogajanja in postajajo le opazovalci. Njihova pasivnost izvira 

običajno zaradi strahu in premalo poguma ter zaradi bojazni, da se ne bi tudi sami znašli v 

vlogi žrtve trpinčenja na delovnem mestu (Mlinarič 2006b). Ž1 je še danes prepričan, da sta 

bili za njegovo premestitev odgovorni vpletenost in manipulacija osebe N2, ki je iskala 

napako in jo tudi našla. Odnos med ljudmi se kaže v slabih medsebojnih odnosih in je lahko 

nepravilen tako s strani vodstva kot tudi podrejenega. »Podjetje, v katerem je trpinčenje na 

delovnem mestu pogost pojav, počasi izgublja svoj ugled, delovno vzdušje v takem podjetju 

je negativno, posledično se zmanjša produktivnost podjetja ter poslabša kvaliteta proizvodov 

ipd.« (Ferk 2009) 

»Zavedati se moramo, da ni le en dogodek tisti, ki je odgovoren za slabe medsebojne 

odnose,« smo izvedeli od N2. Gre tudi za politične odločitve, odsotnost meril in menjavo 

šefov. »Zadeve so tudi v drugih podjetjih zelo podobne, ko gre za menjave različnih šefov – 

ne na nekih osnovanih merilih, temveč na nekih dolgovih,« je še dodal N2. Trpinčenje na 

delovnem mestu se pogosto začne ob prestrukturiranju podjetja, zamenjavi lastnika ali 

najvišjega vodstva, pa tudi ko se zamenja le eden od nižjih vodij. 

Nasprotje urejenosti odnosov se kaže v popolni neurejenosti, saj urejenost odnosov zajema 

korekten potek od transparentnosti do hierarhične urejenosti. Toga hierarhija in enosmerna 

komunikacija v organizaciji dela so pomembni vzroki za nastanek trpinčenja na delovnem 

mestu (Brečko 2009). Pri metodi pogovora ni namen iskanje krivca, temveč gre za možnost 

pripravljenosti za sodelovanje v prihodnosti. »Če je mober nadrejeni, svet delavcev lahko 

ponudi delavcu sodelovanje pri pogovoru, s katerim naj bi se konflikt razčistil.« (Tkalec 

2006) »V primeru, da ni možnosti sodelovanja, je med udeleženci eden od udeležencev 

nesposoben za delovno mesto, pa naj bo to podrejeni ali vodja,« nam je povedal N2. 

»Da ne bi prihajalo do negativnih izkušenj in bi bile stvari poštene, bi morala biti podjetja 

urejena od zgoraj navzdol. Vodstveni kader je tisti, ki spodbuja ali onemogoči nasprotja iz baz 

akterjev in tudi tisti, ki določa, kdo so lahko akterji, vse dokler ne pride do konfliktov,« nam 

pove Ž2. Reševanje pritožb v manjših podjetjih običajno rešuje vodstveni kader. Kadar je 

organizacijska struktura obsežnejša in je število zaposlenih večje, so prejemniki pritožb lahko 

tudi drugi. Zato govorimo o sistemih predvsem, kadar govorimo o velikih in srednje velikih 

podjetjih (Tuškej 2007). 
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V anketi smo v tem sklopu vprašanj respondentom ponudili v oceno naslednja dejanja 

zaznavanja trpinčenja na delovnem mestu: ne dajo vam priložnosti, da bi razložili svoje 

poglede, delovne napore posameznika se ocenjuje napačno ali z namenom žalitve, dvomi se v 

strokovne odločitve posameznika, posameznik ne dobiva novih delovnih nalog, posamezniku 

so odvzete vse delovne naloge, posamezniku se dodeljujejo nesmiselne naloge, posamezniku 

se dodeljujejo naloge daleč pod njegovim nivojem znanja, posamezniku se dodeljujejo naloge 

nad nivojem kvalifikacije z namenom diskreditacije, posamezniku se dodeljujejo naloge, ki 

žalijo njegovo dostojanstvo, odtegujejo vam dolžno pomoč pri uvajanju v delo, hodijo na za 

vaše delo pomembne sestanke in srečanja, vas pa pošiljajo na nepomembne. 

Med dejanja, ki so povezana z napadi, ki vplivajo na kakovost dela, so bili najpogostejši 

odgovori anketiranih naslednji: skrivanje informacij, podatkov in rezultatov, pomembnih za 

delo – s trditvijo se je strinjalo dvaindvajset anketirancev, da vam ne dajo priložnosti, da bi 

razložili svoje poglede – s trditvijo se je strinjalo štirinajst anketirancev, da hodijo na za vaše 

delo pomembne sestanke in srečanja, vas pa pošiljajo na nepomembne – s trditvijo se je 

strinjalo osemnajst anketirancev, da si prisvajajo rezultate vašega dela in nastopajo z njimi 

navzven – s trditvijo se je strinjalo deset anketirancev, da se dvomi v strokovne odločitve 

posameznika – s trditvijo se je strinjalo devet anketirancev, da se delovne napore 

posameznika ocenjuje napačno ali z namenom žalitve – s trditvijo se je strinjalo osem 

anketirancev, da so posamezniku odvzete vse delovne naloge – s trditvijo se je strinjalo sedem 

anketirancev. 

Povzetek 

Vsi respondenti so izpostavili skrivanje informacij, podatkov in rezultatov, pomembnih za 

delo. Od intervjuvancev smo izvedeli, da gre v prvi vrsti za slabe medsebojne odnose ali pa za 

popolno neurejenost udeležencev, ki so nesposobni za delovno mesto, pa naj bo to podrejeni 

ali vodja. Različne politične odločitve, pravila, ki se jih je treba držati, odsotnost meril in 

menjava šefov vplivajo na to, da vam ne dajo priložnosti, da bi razložili svoje poglede. Zaradi 

osebnih interesov, to je individualizma in neodkritosti, konfliktov in vmešavanja 

nadrejenega v dejavnosti na področjih, kjer ni strokovnjak, pride do tega, da hodijo na za delo 

posameznika pomembne sestanke in srečanja, njega pa pošiljajo na nepomembne. Napadalci 

zaradi pridobivanja svojih točk pri nadrejenih izbirajo vsa mogoča sredstva, tudi na »hrbtih 

drugih«. Prisvajajo si rezultate posameznikovega dela in nastopajo z njimi navzven, za 

napredovanja izbirajo neusposobljene, čudne, nam nepojasnjene in nerazumljive načine. 

Zaradi konkurence in očitnih osebnih interesov se dvomi v strokovne odločitve posameznika. 

Njegove delovne napore se ocenjuje napačno ali z namenom žalitve, saj sodelovanje ni 

korektno, prav tako ni homogenosti skupine, zato tudi delovni učinki niso tako visoki, kot so 

bili včasih. Posamezniku so odvzete vse delovne naloge, in to pogosto zaradi pomanjkanja 

sodelovanja ter raznih karizmatičnih vodij in neustrezne urejenosti od zgoraj navzdol. Pri 

vprašanjih, kjer se posamezniku dodeljujejo naloge pod ali nad njegovim nivojem znanja, 
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nesmiselne naloge ali naloge, ki žalijo njegovo dostojanstvo ali z namenom diskreditacije, 

smo odgovore dobili le pri intervjuvancih. Gre za stresno okolje, kjer se nenehno pojavljajo 

zahteve po doseganju večje produktivnosti in obstaja večja nevarnost za izbruh konfliktov. 

Sodelavci postajajo le opazovalci, njihova pasivnost izvira običajno zaradi strahu in premalo 

poguma ter zaradi bojazni, da se ne bi tudi sami znašli v vlogi žrtve trpinčenja na delovnem 

mestu. Žrtvi se pogosto odteguje dolžno pomoč pri uvajanju v delo, saj se zadeve že dalj časa 

pripravljajo in ko se išče kakšno žrtvino napako, se ta prej ali slej tudi zgodi. 

3.5.5 Napadi na zdravje žrtve 

Trpinčenje na delovnem mestu je problem sodobne družbe, nova in za nas premalo preiskana 

oblika kršenja človeških pravic. Dogaja se na psihološki ravni in negativno vpliva na zdravje, 

življenje in kvaliteto dela. Vpliva na proizvodnjo, nudenje uslug, produktivnost in 

profitabilnost ter pomembno vpliva na ekonomske izgube v organizaciji (Šoljan, Josipović-

Jelić in Jelić-Kiš 2008). 

»Da so stvari vnaprej postavljene, dogovorjene in da nimamo možnosti za izvajanje ukrepov,« 

izvemo od N2, ko pridemo do spoznanja občutka nemoči. 

Pri trpinčenju na delovnem mestu gre za pojav, pri katerem posameznik ali skupina 

posameznikov z negativnim vplivom na drugega posameznika sproži pri njem reakcijo, ki ima 

običajno posledice na njegovo učinkovitost in zdravje. Trpinčenje na delovnem mestu na 

splošno zajema pojavne oblike, ki sprožijo reakcije, kot so žalitve, grožnje, kričanje, zatiranje, 

poniževanje, nevljudno obnašanje, verbalno nasilje z namenom prizadeti drugega, pa tudi 

fizično in spolno nasilje (Brečko 2006). 

»Dejstvo je, da se običajno žrtev nima možnosti braniti pred »svinjarijo«, o kateri izve, saj je 

v ozadju že preveč zakoreninjenih stvari,« smo izvedeli od N2. Pri žrtvah trpinčenja na 

delovnem mestu pride do PTSD, ki se pojavlja v zvezi z naravnimi katastrofami in vojnami 

(Kostelić-Martić 2007). Za to motnjo je značilno, da se pojavljata intenziven strah in občutek 

nemoči (Duffy in Sperry 2012, 147). N1 nam je povedal, da včasih pride tudi do poistovetenja 

posameznika z odgovornostjo za celoten tim. Večkrat gre za subjektivno odgovornost s 

krivdo, ki je lahko upravičena ali pa tudi ne. 

Za psihično stanje so značilni izmučenost, pobitost in sprejemanje tragike. Z zunanje 

perspektive se je zaradi obupa in psihičnih pritiskov povečalo lastno nezaupanje. Nastala je 

situacija, ko je Ž1 moral zamenjati delovno sredino s prehodom v drugo organizacijsko enoto. 

Reševal je situacijo na delovnem mestu, kjer je dotična oseba dobesedno obupala in ga 

zapustila zaradi neurejenih razmer. Z veliko odrekanja in dodatnimi urami je opravil delo za 

nazaj, in ko so končno ugotovili, da delovno mesto potrebuje dodatne moči, so prišle na 

pomoč nove osebe. Ko so se zadeve večinoma uredile, je po njegovem prepričanju prišlo do 
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ponovne premestitve zaradi istega vodje. Ponovil se je krog izrazitih dejavnikov trpinčenja na 

delovnem mestu, podobno kot pri žrtvi iz informativne oddaje 24 ur, ki je kot uspešna delavka 

izrazila nestrinjanje z delodajalčevo odločitvijo (STA 2007). Prišlo je do podtikanj, iskanja 

napak, psihičnih pritiskov, načetih živcev, in to vse do trenutka, ko je moral oditi tudi s tega 

delovnega mesta. Komunikacija med akterji je otežena zaradi oteženega delovanja vse do 

trenutka, ko zadeva zaokroži. »Nujno je obvladovanje stresa, tako da mora vsak na nekem 

vodilnem delovnem mestu najti svojo harmonizacijo. Potrebna sta sprostitev in umik, sicer 

postanejo stvari pretežke. Človek, ki ni sposoben obvladovati stresa, ni primeren za vodenje,« 

nam je povedal N2. 

Spremembe psihofiziološkega ravnotežja so posledice različnih dejavnikov in vplivov 

dogodkov. Posledice so glavoboli, motnje spanja, izguba ravnotežja z vrtoglavico, 

gastrointestinalne motnje, občutek pritiska v prsih, pomanjkanje zraka, tahikardija – pospešen 

srčni utrip, težave s srcem, spremembe na koži, zmanjšana kinestetična občutljivost itn. 

(Kostelić-Martić 2007). 

Ž2 nam je povedal, da bi težko komentiral zdravstveno stanje, saj dvomi v to, da bi ga lahko 

dokazano povezal s psihičnim nasiljem. Omeni dejstvo, da to ni dobro in da človek težje hodi 

v službo, saj se problemi kopičijo in tudi težje rešujejo. 

Fizično zdravstveno stanje je povezano s slabimi dogodki, ki vplivajo na zdravstvene težave. 

Odnosi se še slabšajo in pojavi se bolezen kot posledica odpovedi imunskega sistema. 

Dolgoročna izpostavljenost stresu oslabi imunski sistem. Organizem je bolj dovzeten za 

bolezni (Duffy in Sperry 2012). 

Sami smo imeli težave z nenehnim pritiskom in borbo v nas samih zaradi podtikanj in iskanja 

napak s strani N2. Zaradi psihičnih pritiskov smo imeli načete živce, saj je to za nas pomenilo 

gromozanski šok. Da smo si umirili misli in zbistrili glavo, smo si vzeli teden dni dopusta, saj 

smo bili tik pred tem, da zbolimo. 

V anketi smo v tem sklopu vprašanj respondentom ponudili v oceno naslednja dejanja 

zaznavanja trpinčenja na delovnem mestu: grožnje s fizičnim nasiljem, uporaba lažjega 

fizičnega nasilja z namenom »disciplinirati« posameznika, namerno povzročanje škode in 

stroškov posamezniku, namerno povzročanje psihične škode na domu ali na delovnem mestu, 

siljenje k opravljanju zdravju škodljivih nalog. 

Anketirani so pri dejanjih, ki označujejo napade na zdravje žrtve, izpostavili tako grožnje s 

fizičnim nasiljem, pri čemer se je s trditvijo strinjalo sedem anketirancev, kot tudi namerno 

povzročanje psihične škode na domu ali na delovnem mestu, pri čemer se je s trditvijo 

strinjalo pet anketirancev. 
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Povzetek 

Vsi respondenti so izpostavili namerno povzročanje škode in stroškov posamezniku. 

Intervjuvanci so nam zaupali, da tam, kjer so stvari vnaprej določene in dogovorjene, nimamo 

možnosti za izvajanje ukrepov. Pri namernem povzročanju psihične škode na domu ali na 

delovnem mestu so intervjuvanci izpostavili še pomembnost obvladovanja stresa, 

harmonizacije, sprostitve in umika. Žrtev skoraj nima možnosti boriti se pred vso 

»svinjarijo«, prav tako je otežena komunikacija. Človek težje hodi v službo, saj se problemi 

kopičijo in tudi težje rešujejo, ima načete živce, saj to za njega običajno pomeni gromozanski 

šok. V primeru, ko se poistoveti z odgovornostjo za celoten tim, pa se sooči še s subjektivno 

odgovornostjo, pa če je kriv ali ne. Žrtev se sooča še z izmučenostjo, pobitostjo in 

sprejemanjem tragike. Dotična oseba je dobesedno obupala in bila primorana zamenjati 

delovno sredino s prehodom v drugo okolje. Pri intervjuvancih grožnje s fizičnim nasiljem 

nismo zaznali. Prav tako se prav noben respondent ni srečal s siljenjem k opravljanju zdravju 

škodljivih nalog. Glede na to, da sta se oba napadalca že znašla v situaciji, ko je prihajalo do 

trpinčenja žrtve, se tega očitno ne zavedata dovolj oziroma temu ne dajeta dovolj pozornosti. 

3.5.6 Ukrepi, da se take izkušnje ne bi ponavljale, in najpomembnejši dejavniki za 

zmanjšanje negativnih dejanj 

Umestitev tematike v družbi 

S pozicije posameznika je eden od ključnih dejavnikov prav gotovo sistematizacija dela. 

»Človeku je pomembno določiti njegovo mesto in pristojnosti. Na ta način se tudi zavedamo, 

da nismo sami v središču pozornosti, spoznavamo različne osebe, njihove stile in načine 

vodenja,« smo izvedeli od N1. 

Vzroki za nastanek trpinčenja na delovnem mestu so močno odvisni od moralnih ravni 

posameznikov. V primeru občutka povezanosti znotraj skupine bo trpinčenje na delovnem 

mestu težko nastalo. Nasprotno je v primeru, kadar je poudarek na krepitvi in uveljavljanju 

moči in je to primeren ventil za sproščanje agresij, kar ima za posledico strah pred izgubo 

delovnega mesta in nezadovoljstvo (Brečko 2009). 

»Mladi so običajno pozitivno naravnani in prihajajo z nekimi vrednotami,« nam je povedal 

Ž1. Bistven je pomen komunikacije, to je da gre za prenos učinkovite informacije med 

zaposlenimi, ki je vzpostavljen že na začetku. Nezadostne in nepravilne informacije večkrat 

delujejo zmotno, saj si takrat ustvarimo neko nerealno sliko in dobimo o neki zadevi 

namišljeno predstavo. N1 nam je povedal, da bi se nekdo počutil svobodnejšega, če bi ga 

delodajalec težje odpustil, spet drugi pa bolj utesnjenega, če bi ga delodajalec lažje odpustil. 

Vendar je soodvisnost vedno dvostranska, kar izvemo iz dejavnika pomembnosti in 

solidarnosti. 
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 »S pozicije vodje je spoznavanje sodelavcev pomemben dejavnik,« nam je povedal Ž1. Z 

regulacijo s strani vodstva je možno zadeve lažje urejati, saj so regulirane od zgoraj in tako 

naj ne bi prihajalo do negativnih izkušenj. Pomembni sta še enaka usmerjenost ter čista in 

učinkovitejša komunikacija, saj gre za eno podjetje z istim ciljem. To pomeni, da je 

komunikacija javna, saj so zadeve čiste in ni tako imenovane podtalne komunikacije ter 

obrekovanj. 

V organizacijah z večjo stopnjo svobode govora in manj agresivnosti, ki jo vodijo t. i. 

razsvetljeni predstojniki, vladajo boljši delovni odnosi. Vodje se z občutkom oziroma 

empatijo za sočloveka zavedajo, da je konstruktivna kritika zaposlenih lahko vir napredka in 

boljšega dela ter se ob tem ne čutijo ogrožene in niso v skrbeh za svoj položaj (Petkovšek 

2009). 

Sami smo spoznali, da so na ravni sistema pomembne vrednote in nova kultura, ki se jo 

najlažje ustvari sistemsko, kadar se zamenja vodstvo ali večina vodstva. 

Med preventivne ukrepe sodi tudi organizacijska kultura, ki zapoveduje timsko delo. Sem 

spada tudi tako imenovani organizacijski dogovor ali psihološka pogodba, kjer so v primerih, 

da se zazna proces trpinčenja na delovnem mestu, določene sankcije za storilce (Brečko 

2006). 

Na tovrstne aktivnosti v sistemu imata močan vpliv »team building« in sprejemanje 

drugačnosti, skratka organizacijska kultura. »Učinkovit sistem zagotavljajo vzpostavljeni 

mehanizmi, ki morajo biti hitri in temeljiti na skupinski uspešnosti,« smo izvedeli od Ž2. 

Treba je razumeti, da je trpinčenje na delovnem mestu »rušilec« dobrih medsebojnih odnosov, 

zato je treba zagotoviti sisteme ugotavljanja in preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu. 

Trpinčenje na delovnem mestu, ki pomeni neetično komunikacijo na delovnem mestu ter 

povzroča čustveno in psihično nasilje, je treba ustrezno obvladovati (Tuškej 2007). 

Faze procesa ter s tem načrtovanje, načrtovanje načrtovanja in izvajanje, brez stihijskih 

časovnih stisk, so prav tako dejavniki, ki ne smejo izostati, pomembno pa je tudi, da »… gre 

prava informacija na pravo mesto,« smo izvedeli od N1. 

»Trpinčenje na delovnem mestu zadeva kulturo podjetja in nam tudi uporaba zakona ne 

pomaga, saj se mora najprej spremeniti kultura,« nam je povedal Ž2. »V primeru, da bi 

trpinčenje na delovnem mestu skušali definirati kot enkratno dejanje, bi bile pravne posledice 

tega neslutene oziroma bi lahko tvegali, da delovnopravna zakonodaja ne bi opredelila sankcij 

glede izvajanja trpinčenja na delovnem mestu.« (Mlinarič 2006b) 

»Trpinčenje na delovnem mestu je torej problem morale ljudi in posameznikov, ki jih 

zanimajo le lastne potrebe. Kultura organizacije je tista, ki dopušča tako vedenje, ga tiho 

podpira ali ga celo vodilni od svojih podrejenih vodij zahtevajo. Izvajalec je že po svojem 
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značaju oseba, ki nosi iz otroštva ali iz svojega zasebnega življenja določene nerazrešene 

konflikte in gradi svoj ego z dokazovanjem premoči nad drugimi,« nam pove Terselič (2011). 

»Dobre zakone je težko napisati,« smo izvedeli od Ž1, tako da bi morala imeti podjetja že v 

svojih aktih te zadeve dokaj natančno opredeljene. Ž2 nam je povedal, »… da bi morala biti 

zakonodaja uporabna, in ne, da so tovrstne zadeve neoprijemljive in težko opredeljene«. Vsi 

intervjuvanci so izrazili nezaupanje v zakonodajo, saj so menili, da zakonodaja ne more kaj 

dosti pomagati pri reševanju omenjenih zadev. 

Evropska delovna zakonodaja zahteva od vseh držav članic, da ustrezno reagirajo na ta pojav 

in uzakonijo trpinčenje na delovnem mestu kot kaznivo dejanje (Brečko 2006). »Pri 

zakonodaji gre za neki pravni okvir, s katerim se lahko strinjaš ali ne, a ga je treba 

upoštevati,« nam je povedal N1. Gre za vlogo in pomen zakonodaje, ki je samo še eno orožje 

močnejšega. Večina zadev je neoprijemljivih, niso napisane in se samo zgodijo. Pri tem ni 

velikih možnosti za izboljšanje odnosov, zakonodaja realno tega ne more preganjati. 

»Žal sta slovenska zakonodaja in regulacija taki, da delodajalce pravzaprav silita v 

šikaniranje, ker so normalni pogoji za odpuščanje neugodni,« je povedal Hribar Milič, takratni 

predsednik GZS v oddaji Omizje (RTV SLO 2007b). 

Ukrepi za zmanjšanje negativnih dejanj so močno odvisni od sprotnega reševanja 

problemov. 

»Za razreševanje je pogosto treba več truda, časa in energije pa tudi dobra mera ustvarjalnosti, 

da se domislimo novih rešitev. Pri sodelovanju se pogosto rodijo tudi rešitve, katerih se sicer 

sami (ali brez konflikta) sploh ne bi domislili.« (Tuškej 2007) 

Gre za interakcijo skupine, za druženje in spoznavanje. Pomembno je zavedanje, da je 

lahko en problem naš skupen. Gre za upoštevanje karakteristik podjetja in zavzemanja za 

kakovosten kader. Ključni so ljudje, kapital, ljudje s svojimi idejami, odnosi, vrednotami. 

Skoraj vsi so poudarili, da se je treba zavzemati za učinkovito reševanje problemov s 

posredovanjem pravih informacij, zmanjšanjem konfliktov in opredelitvijo negativnega 

dejanja, da ne pride do šikaniranja oziroma povzročanja stresa z individualnostjo. 

Na ravni izvajanja ukrepov je pomembno izboljšanje komunikacije in posredovanje 

informacij. Pri tem je izredno pomembno, da se zavedamo čustev posameznika, saj so lahko 

včasih ženske zaradi čustev v tem pogledu zelo dobre čuvajke nekih odnosov, razmerij. 

»Različni avtorji omenjajo raznolike ukrepe, kot so npr. reorganizacija dela, vpeljevanje 

mehkih organizacijskih dejavnikov v podjetje, osvojene veščine čustvene inteligence, 

usposabljanje ipd. Menimo, da je usposabljanje najučinkovitejše preventivno sredstvo za 

preprečitev trpinčenja na delovnem mestu.« (Ferk 2009) 
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Izboljšanje v praksi je zagotovo povezano s sprejemanjem drugačnih, saj jih moramo vse 

sprejeti take, kot so. 

Pravo nasprotje hierarhičnim podjetjem, kjer so slabi komunikacijski kanali in kjer skoraj 

nimajo timskega dela, so organizacije, ki zagovarjajo odprto komunikacijo, vključujejo 

delavce pri sprejemanju odločitev, reševanju konfliktov, kjer spoštujejo in cenijo raznolikost, 

še posebno pri idejah in timskem delu, in delavcem dopuščajo visoko stopnjo avtonomije in 

nadzora. To je primer dobrega vodstva in v takšnih pogojih je verjetnost pojava trpinčenja na 

delovnem mestu zelo majhna (Davenport, Schwartz-Distler in Pursell-Elliott 2005). 

Povzetek 

Respondenti so različno izpostavili posamezne indikatorje, a smo kljub temu dobili povezave, 

ki smo jih uporabili pri predlogih ukrepov, ki naj bi vplivali na zmanjšanje negativnih dejanj v 

praksi.  

Izmenično smo si pogledali najprej odgovore intervjuvancev in nato odgovore anketirancev. 

Intervjuvancem so s pozicije posameznika pri žrtvah pomembni: sistematizacija dela, 

pozitivna naravnanost, vrednote in učinkovita komunikacija. Napadalcema so pomembni 

občutek pomembnosti, solidarnosti in namišljena predstava. Sami smo poudarili pozitivno 

naravnanost in vrednote. S pozicije vodje so žrtve poudarile spoznavanje sodelavcev, 

regulacijo s strani vodstva in enako usmerjenost. Tako mi sami kot napadalec smo poudarili 

čisto in učinkovitejšo komunikacijo. Žrtve so pri poziciji sistema poudarile pojme, kot so 

organizacijska kultura, postavitev sistema, učinkovit sistem in skupinska uspešnost. 

Nadrejenima se zdijo pomembne faze procesa in to, da prava informacija najde pravo mesto. 

Sami smo mnenja, da sta pomembna postavitev sistema in učinkovit sistem. S pozicije zakona 

so žrtve omenile uporabo zakona in uporabno zakonodajo. Napadalcema se zdijo pomembni 

vloga in pomen zakonodaje, neustrezna zakonodaja in neoprijemljivost zadev. Sami opažamo 

določeno nezaupanje v zakonodajo in potrebo po uporabni zakonodaji. Žrtve vidijo, da je 

zmanjšanje negativnih dejanj povezano predvsem z interakcijo skupine, zavzemanjem za 

učinkovito reševanje problemov, upoštevanjem karakteristik podjetja in zavzemanjem za 

kakovosten kader. Napadalca vidita možnosti v zavzetem in učinkovitem reševanju. Sami se 

prav tako zavzemamo za učinkovito reševanje težav. Izvajanje dejavnikov vidijo žrtve v 

kakovostni obveščenosti, zavedanju čustev posameznika in sistemu reševanja. Napadalca 

vidita možnosti v odkriti komunikaciji in čustveni inteligenci. Sami dajemo velik pomen 

odkriti komunikaciji in čustveni inteligenci. 

Pri anketi se je pri umestitvi tematike v družbo in vlogo posameznika, podjetja ali zakonodaje 

pri izbiri indikatorjev večina anketiranih odločila za vodstvo. Pri tem se je popolnoma 

strinjalo z indikatorjem dvajset anketiranih. Takoj za vodstvom se je uvrstil sistem, saj se je s 

tem indikatorjem popolnoma strinjalo kar enaindvajset anketiranih, kar je celo eden več kot v 
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prejšnjem primeru. Sledil je indikator posameznik, s katerim, se je popolnoma strinjalo kar 

dvanajst anketiranih. Izpostavili so še indikator zakonodaja, s katerim se je popolnoma 

strinjalo dvanajst anketiranih. 

Sami in prav tako Ž1 smo kot intervjuvanci izpostavili, da se v urejenih podjetjih upoštevajo 

čustvene reakcije, pri čemer gre za določeno stopnjo medsebojnega sodelovanja. »Na 

izobraževanjih in tečajih je treba pridobiti znanje za vodenje, odnose in čustva, saj se le na ta 

način lahko spozna ljudi, jih primerno ovrednoti in uvrsti na pravo mesto,« smo izvedeli od 

N2. A vendar se mora sposoben vodja že roditi z nekaterimi temeljnimi karakternimi 

lastnostmi, ki so potrebne za tak položaj. Večina jih je poudarila še pripravljenost za 

spremembe in timsko delo. 

Pri anketirancih smo ugotovili, da so od vseh indikatorjev največ strinjanja izrazili pri 

indikatorju spodbujanje odprte komunikacije, saj se je z njim popolnoma strinjalo kar 

triindvajset anketiranih. Sledila sta indikator spodbujanje timskega dela, s katerim se je 

popolnoma strinjalo sedemnajst anketiranih, in indikator izbira usposobljenih vodij, s katerim 

se je strinjalo trinajst anketiranih. 

Od intervjuvancev smo izvedeli, da izboljšanje v praksi vidijo žrtve v sprejemanju drugačnih 

in v medsebojnem sodelovanju. Napadalca sta poudarila dejavnike pripravljenosti sprememb 

in sposobnega vodje. Sami vidimo možnosti v sprejemanju drugačnih in v medsebojnem 

sodelovanju. 

Največ anketirancev se je od vseh indikatorjev odločilo za seznanjenost zaposlenih s 

problematiko mobinga, saj se je s tem indikatorjem popolnoma strinjalo devetnajst 

anketiranih. Sledil je indikator seznanjenost zaposlenih z nevarnostmi mobinga, s katerim se 

je popolnoma strinjalo trinajst anketiranih. Na tretje mesto so uvrstili indikator nadrejeni se 

vsakodnevno pogovarjajo s podrejenimi, s katerim se je popolnoma strinjalo petnajst 

anketiranih. 

Povzetek ugotovitev in odgovori na raziskovalna vprašanja 

V organizaciji na razvoj trpinčenja na delovnem mestu vpliva več dejavnikov. Začne se z 

omejevanjem možnosti komuniciranja. Premalo je etične komunikacije ali pa je sploh ni, tako 

nadrejeni kot sodelavci kričijo in glasno zmerjajo. Vsa komunikacija poteka prek konfliktov, 

med govorom prekinjajo sogovornika, širijo neresnice, pojavlja se ignoranca, smešenje in 

obrekovanje za hrbtom. Odvzete so jim pomembne naloge, skriva se informacije, podatke in 

rezultate pomembne za delo. 

Dejavnike, ki vplivajo na razvoj trpinčenja na delovnem mestu občutijo zaposleni preko 

osebnega razvrednotenja, vloženi trud ni nič vreden, zadeve so popolnoma nepomembne, 

žrtev napadalcu ne more ustreči z ničemer. Žrtev se počuti prizadeto oziroma izigrano. 
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Zahteve po doseganju večje produktivnosti povzročajo stresno okolje, kjer obstaja večja 

nevarnost za izbruh konfliktov. Nadrejeni si prisvajajo rezultate posameznikovega dela in 

nastopajo z njimi navzven, za napredovanja pa izbirajo neusposobljene posameznike. Tu gre 

za namerno povzročanje škode in stroškov posamezniku ter vmešavanje nadrejenega v 

dejavnosti na področjih, kjer ni strokovnjak. Delovne napore se ocenjuje napačno ali z 

namenom žalitve. 

Posledice dejavnikov trpinčenja na delovnem mestu so obsežne. Običajno ko žrtev sprejme 

manipulacijo sprejme tudi negativno realnost. Zaradi odsotnosti pozitivnega razmišljanja 

pustijo stvari take, kot so, in običajno ne premislijo o tem, če so še pripravljene ostati v tem 

delovnem okolju. Pri siljenju posameznikov k opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na 

samozavest, ti odklonijo napredovanje, pod pretvezo in manipulacijo morajo celo zapustiti 

delovno sredino. Problemi se kopičijo in tudi težje rešujejo, pride do izolacije posameznika, ki 

ima načete živce, to pa za njega običajno pomeni gromozanski šok. Kadar se poistoveti z 

odgovornostjo za celoten tim, se sooči še s subjektivno odgovornostjo. Žrtev se sooča še z 

izmučenostjo, s pobitostjo in sprejemanjem tragike. Sodelavci postajajo le opazovalci, njihova 

pasivnost izvira običajno zaradi strahu in premalo poguma ter zaradi bojazni, da se ne bi tudi 

sami znašli v vlogi žrtve trpinčenja na delovnem mestu. Včasih se pojavijo tudi poskusi 

prisile v psihiatrične preglede. 

V organizaciji lahko proti trpinčenju na delovnem mestu naredimo veliko. Pomembna je 

pripravljenost za spremembe in pridobitev znanja o odnosih, čustvih, timskem delu in 

vodenju. Gre za izboljšanje komunikacije, kolegialnosti in timskega dela z usposabljanjem 

vodij ter njihove izbire. Pomembna je seznanjenost zaposlenih s problematiko trpinčenja na 

delovnem mestu, da se nadrejeni vsak dan pogovarjajo s podrejenimi, pomembna je tudi 

sistematizacija dela, pozitivna naravnanost in vrednote ter učinkovita komunikacija. 

Pomembna je še regulacija s strani vodstva, uporabna zakonodaja, interakcija skupine in 

zavzemanje za učinkovito reševanje problemov. 

3.6 Predlogi ukrepov, ki bi po mnenju udeležencev lahko vplivali na zmanjšanje 

negativnih dejanj v praksi 

Zagotovo lahko trdimo, da se vodje trpinčenja na delovnem mestu sploh ne zavedajo samega 

trpinčenja oziroma dejanj, ki do tega pripeljejo. Z vidika trpinčenja na delovnem mestu ter na 

podlagi anket in izvedenih intervjujev, njihove utemeljitvene analize, teoretičnega znanja, ki 

smo ga pridobili s študijem pomembne domače in tuje literature, ter naših izkušenj na tem 

področju smo ugotovili naslednje: 

- Izboljšanje komunikacije je indikator, ki so ga poudarili prav vsi respondenti. Bistveno 

pri pomenu komunikacije je, da je prenos informacije med zaposlenimi učinkovit že na 

začetku, mi pa vzpostavimo in poskrbimo, da so mehanizmi za to ustrezni. To lahko 

naredimo le s spremembo in z izboljšanjem komunikacijske strategije. Intervjuvanci so 
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opozarjali, da nezadostne in nepravilne informacije večkrat delujejo zmotno, saj si takrat 

ustvarimo nerealno sliko in dobimo o neki zadevi namišljeno predstavo. Anketiranci so v 

povezavi s komunikacijo izpostavili problematiko trpinčenja na delovnem mestu, z 

usposobljenostjo nadrejenih za zgodnje odkrivanje in s seznanjenostjo z nevarnostmi 

zaposlenih. Komuniciranje je ciljna dejavnost in hkrati temeljno orodje vodenja, kjer so 

temeljni smotri komuniciranja posredovanje in izmenjava informacij ter vplivanje na 

udeležence (Tavčar 2002). Način komunikacije je najbolj odvisen od stila vodenja. 

Vzpostavitev sistema internega komuniciranja je lahko dober ukrep za izboljšanje 

komunikacije. Vsi respondenti se strinjajo, da bodo organizacije, ki zagovarjajo odprto 

komunikacijo, vključujejo delavce k sprejemanju odločitev, rešujejo konflikte na 

pozitiven način, spoštujejo in cenijo raznolikost ter delavcem dopuščajo visoko stopnjo 

avtonomije in nadzora imele zelo malo možnosti za razvoj trpinčenja na delovnem mestu. 

Prav tako so mnenja, da v primeru, kadar je komunikacija javna in so zadeve jasne, lahko 

zmanjšamo vpliv negativnih dejanj. Več komunikacije običajno pomeni boljšo 

komunikacijo, saj je pri tem manj možnosti za obrekovanja in zametke podtalnih 

komunikacij. Eden od vodij opozarja, da so tudi ocenjevalni razgovori lahko dobra 

priložnost za manj konfliktne situacije v prihodnosti. Ti lahko vodijo k boljšemu delu, še 

posebej kadar je med sogovornikoma odprta in pristna komunikacija. Anketiranci so 

izpostavili, da je zelo pomembna vsakodnevna komunikacija nadrejenih s podrejenimi in 

seznanjenost zaposlenih z nevarnostmi trpinčenja na delovnem mestu. Gojenje kulture 

neposrednega komuniciranja izključuje neustrezno in neetično komunikacijo, ki se kaže 

na način, ko gre vsa komunikacija prek konfliktov. Kadar konflikt ni rešen in je potisnjen 

v ozadje, postane tarča napadov osebnost napadenega, sodelujoči si načrtno izmišljajo in 

izvajajo dejanja, ki mu škodujejo. Komunikacija je prekinjena, delo oteženo, govorice se 

širijo … (Tkalec 2006). Vsi respondenti so mnenja, da se neustrezna komunikacija kaže 

na način, ko gre vsa komunikacija prek konfliktov. Konstruktivni konflikti z jasno in 

javno komunikacijo ter sodelovanje pogosto porodijo rešitve, ki se jih sami sploh ne bi 

domislili. Več odprte komunikacije to izboljša, saj je manj obrekovanj in se podtalna 

komunikacija zelo težko razvije, medtem ko komunikacija postane učinkovitejša. Tudi 

Brečkova (2010) med priporočili za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu navaja 

izboljšanje komunikacije. 

- Tim in timsko delo ni nekaj samoumevnega in v praksi zajema ter združuje večino ostalih 

indikatorjev za preprečitev mobinga. Respondenti so opozarjali na nezdravo 

tekmovalnost, zato si mora podjetje prizadevati za tako sistematizacijo dela, ki samo po 

sebi spodbuja in zapoveduje timsko delo. Vendar tim ne nastane kot naravna posledica 

dejstva, da ljudje nekaj skupaj delajo, ampak ga moramo ustvariti in vzdrževati. Prednost 

timskega dela se skriva v formuli, da je 1 + 1 več kot 2. Vsi respondenti se strinjajo, da je 

pomembno sprejemanje drugačnih, saj vsak posameznik v organizacijo prinese neke 

pozitivne in zanj značilne lastnosti, ki pa le združene prinesejo nekaj več. Strinjajo se, da 

če je tim dober, je med člani sinergija, zato so rešitve in uresničitve zastavljenega dela, 
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projektov boljše, kakor če bi nekaj delali posamezniki v skupini. Za sestavo učinkovitega 

tima moramo od osnovnih treh gradnikov (ideja, kader, ustvarjanje) poskrbeti še za 

izobraževanje, sodelovanje, motiviranje in nagrajevanje. Z oblikovanjem ustreznega 

sistema nagrajevanja, ki nagrajuje timske cilje in delo celotnega tima, ne le dosežkov 

posameznikov, najhitreje in najučinkovitejše zgradimo timsko organizacijsko kulturo. Na 

tovrstne aktivnosti v sistemu imata močan vpliv »team building« in sprejemanje 

drugačnosti, kar ugotavljamo iz podatkov respondentov. Prav tako izvemo, da vsak 

prinese v tim neko svojo osebnost, karakteristike in pozitivne lastnosti, ki se lahko z 

zavedanjem čustev posameznika zlijejo v celovito in homogeno enoto. Do nastanka 

mobinga zelo hitro pripeljeta pretirana individualnost in tekmovalnost, spodbujanje 

timskega dela te napetosti blaži. Respondenti se zavzemajo za reševanje problemov z 

medsebojno pomočjo, ki je prav tako eden od ukrepov, le da je pri tem treba upoštevati 

določeno stopnjo »zdravega« sodelovanja. Prav tako so mnenja, da učinkovit sistem 

zagotavljajo vzpostavljeni mehanizmi, ki morajo biti hitri in temeljiti na skupinski 

uspešnosti. Na nivoju podjetij sta lahko zelo učinkovita organizacijski dogovor ali 

psihološka pogodba. Ugotavljamo, da timska orientacija povečuje posameznikov trud, 

uspešnost in zadovoljstvo ter pozitivno vpliva na delovanje celotnega tima. Timske vloge 

se po raziskavah angleškega raziskovalca Belbina pojavljajo v devetih različnih oblikah: 

snovalec/inovator, iskalec virov, koordinator/usklajevalec, izzivalec/tvorec, 

ocenjevalec/opazovalec, sodelavec/pravi timski delavec, izvajalec/garač, zaključevalec 

nalog, strokovnjak/specialist (Belbin 2011). Ugotavljamo, da je iz vseh podatkov 

respondentov razvidno, da je postati dober poslušalec najbolj dragocen vidik kvalitetnega 

timskega igralca. Platon je nekoč rekel, da modri možje govorijo, ker imajo nekaj 

povedati in neumneži govorijo, ker morajo nekaj povedati! 

- Na podlagi podatkov vseh respondentov ugotavljamo, da je pomemben indikator 

usposabljanje vodij in njihova izbira. Generalno gledano je usposabljanje zaposlenih na 

vseh nivojih organizacije definitivno najučinkovitejše preventivno sredstvo za preprečitev 

mobinga. Vodstvo in s tem vodje kot posamezniki pri tem igrajo ključno vlogo. Največja 

odgovornost pri ustvarjanju vzpodbudnega delovnega okolja sloni na vodjih 

organizacijskih enot, ki morajo s svojimi managerskimi sposobnostmi in delovanjem 

takšno okolje ustvarjati in uravnavati odnose med zaposlenimi (Tuškej 2007). 

Respondenti so bili mnenja, da morajo biti vodje poleg tega, da so strokovnjaki na 

svojem delovnem področju, tudi ustrezno usposobljeni še za nenehno učinkovito 

komuniciranje, da razvijajo čustveno inteligenco in z obstoječimi procesi zagotavljajo 

učinkovitost tima. Usposobiti jih je treba za spodbujanje ustrezne pozitivne komunikacije 

v organizaciji med zaposlenimi, saj v organizacijah z večjo stopnjo svobode govora, ki jo 

vodijo t. i. razsvetljeni predstojniki, vladajo boljši delovni odnosi. Pomembno je, da 

razvijajo čustveno inteligenco, ki je pri vodenju pomembnejša od inteligenčnega 

kvocienta. Tako bi bilo bistveno manj agresivnosti, saj se vodje z občutkom oziroma 

empatijo za sočloveka zavedajo, da pomeni prav konstruktivna kritika zaposlenih vir 



 

101 

napredka in boljšega dela. Čustvena inteligenca nas uči vedenjskih kompetenc in kako 

ravnati z ljudmi pri delu. Prav tako je treba v večjih organizacijah poenotiti slog vodenja 

na vodstvenih ravneh. Za spoznavanje ljudi je potrebno znanje o odnosih, o čustvih in o 

vodenju, saj se jih lahko le na ta način primerno ovrednoti in uvrsti na pravo mesto. 

Pomembno je izobraževanje managementa za preprečevanje neprimernih oblik vedenja v 

organizacijah. Poudarek je na spoštljivih in motivacijskih medosebnih odnosih in na tem, 

kako prepoznati prve znake mobinga. Pogovarjamo se s čim manj osebne note. 

Ugotavljamo, da morajo vodje znati obvladovati stres, tako da mora vsak na nekem 

vodilnem delovnem mestu najti svojo harmonizacijo. Za to sta potrebna sprostitev in 

umik, saj človek, ki ni sposoben obvladovati stresa, ni primeren za vodenje. Primer 

dobrega vodstva nudijo organizacije, ki zagovarjajo odprto komunikacijo, vključujejo 

delavce k sprejemanju odločitev in reševanju konfliktov, kjer spoštujejo in cenijo 

raznolikost, še posebno pri idejah in timskem delu, in delavcem dopuščajo visoko stopnjo 

avtonomije in nadzora (Davenport, Schwartz-Distler in Pursell-Elliott 2005). Večina 

intervjuvancev ugotavlja, da igrata čustvena inteligenca in odkrita komunikacija 

pomembno vlogo, kar potrjujejo tudi odgovori anketirancev. Pomembna je ustrezna 

stopnja medsebojnega sodelovanja, ki se v urejenih podjetjih kaže tudi tako, da se 

upošteva emocionalne in čustvene zadeve. Zaradi zmožnosti večjega izražanja emocij in 

čustev so lahko včasih ženske zelo dobre čuvajke odnosov in razmerij. Na podlagi 

podatkov lahko poudarimo, da je izjemno pomembno permanentno managersko 

usposabljanje vodij, in sicer na področju njihovih veščin, še posebej iz etike in čustvene 

inteligence. 
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4 SKLEP 

Vidiki mobinga v organizacijah so skupek najrazličnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

organizacijo kot celoto in vsakega posameznika. Cilj vseh teh aktivnosti je doseči čim boljše 

vzdušje in čim manj nesoglasij med posamezniki, kar zagotovo dobro vpliva na ugodno klimo 

v organizaciji. Statistični podatki kažejo, da v praksi to močno odstopa od zaželenega stanja, 

čeprav je informiranost o tem pojavu vedno boljša. Vse to je pripeljalo do tega, da se 

vzporedno s tem in zaradi tega pospešuje iskanje, tudi z raziskavami, bolj prijaznih oziroma 

alternativnih načinov razreševanja začetih konfliktov med ljudmi. Vrednota postajajo hitrejše, 

cenejše in učinkovitejše poti razrešitve nekonstruktivnih konfliktnih situacij med sprtima 

stranema ter podlaga za nadaljnje sodelovanje med strankama po rešitvi konflikta v 

zadovoljstvo vseh udeležencev. 

Slovenija je leta 2007 na sestanku, ki je bil na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa 

in športa, s pomočjo skupine ljudi, ki so v preteklosti sami izkusili trpinčenje na delovnem 

mestu, ter skupino strokovnjakov in sindikalistov začela implementirati izraz mobing v 

slovensko zakonodajo. Na seji Državnega zbora RS so sprejeli ZDR-A, ki je bil dne 13. 

novembra 2007 objavljen v Ur. l. RS. Zaradi dejstva, da izraz mobing v Sloveniji ni pravni 

termin, se nanašajo predpisi na poslovenjen izraz, ki zamenjuje besedo mobing v slovenskem 

knjižnem jeziku in se imenuje trpinčenje na delovnem mestu. V organizaciji vidike trpinčenja 

na delovnem mestu ureja Zakon o delovnih razmerjih, in sicer v 7. členu, ki govori o 

prepovedi trpinčenja na delovnem mestu. 

Glede na navedeno smo predpostavljali, da v slovenskem prostoru javnost še vedno ne pozna 

zadosti vzrokov oziroma dejavnikov, ki pomembno vplivajo na uspešnost oziroma 

neuspešnost pri reševanju trpinčenja na delovnem mestu. Zato smo s študijem relevantne 

literature in s študijo primera v magistrski nalogi te identificirali, jih raziskali in ugotovili na 

primeru ene organizacije, kako lahko vplivajo na uspešnost zmanjšanja negativnih dejanj v 

praksi. 

V teoretičnem delu smo si s študijem strokovne literature in izkušnjah na tem področju 

pridobili znanje za teoretično podlago. Najprej smo podrobno proučili razmere v obravnavani 

organizaciji, nato smo se osredotočili na relevantno tujo in domačo literaturo. 

Po mnenju domačih in tujih avtorjev vplivajo na reševanje oziroma preprečevanje trpinčenja 

na delovnem mestu politika organizacije za preprečevanje in obvladovanje psihičnega nasilja, 

informiranost, preventivne dejavnosti, pripravljenost in sodelovanje žrtve pričati o svojih 

tegobah in ukrepanje posameznika v obliki »mobing« dnevnika. »Mobirana« oseba v tej fazi 

najde zaupnika znotraj podjetja, ki je tudi pomembna priča, v sam proces se vključi 

neposredni nagovor s storilcem, vključi se nadrejenega, svet delavcev in kadrovske službe. V 

primeru, ko se je trpinčenje na delovnem mestu razvilo do te meje, ko ni več poti nazaj, žrtvi 

preostane le še, da poišče pravno svetovanje in psihološko pomoč ter oblike rehabilitacije za 
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iskanje nove orientacije v življenju. Pomembno je vzpodbujanje in zagotavljanje etičnega in 

profesionalnega ravnanja vseh zaposlenih na vseh organizacijskih nivojih, sicer morajo biti ta 

ustrezno sankcionirana, s strani mehanizmov, ki jih najdemo v programih sistematizacije proti 

nasilju in trpinčenju na delovnem mestu. Pri tem si pomagamo z interaktivnimi modeli nasilja 

na delovnem mestu različnih avtorjev. V pomoč pri reševanju, da se trpinčenje na delovnem 

mestu ne razvije, nam lahko služijo tudi opisani modeli in znanja s področja psihologije, kjer 

razvijemo zavedanje o samem sebi kot enkratni osebnosti z močjo misli in s pozitivnimi 

čustvi. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo na vzorcu štirih premišljeno izbranih udeležencev 

naredili kvalitativni del raziskave, kjer smo dodali še elemente iz naše zgodbe. Z vsakim 

udeležencem smo opravili intervju, v katerem smo ga spraševali o konkretnih zadevah, ki 

vplivajo tako na pozitivne kot tudi na negativne medsebojne odnose na delovnem mestu. 

Pridobiti smo želeli poglobljeno mnenje respondenta o vplivih različnih dejavnikov na 

uspešnost oziroma neuspešnost izida. Z metodo utemeljitvene analize intervjujev smo nato 

ugotavljali, kako na uspešnost izvajanja preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu v praksi 

po mnenju respondentov vplivajo kultura organizacije, spoznavanje sodelavcev, 

sistematizacija dela s postavitvijo posameznika na pravo mesto, čista, javna, odkrita in 

učinkovita komunikacija, pozitivna naravnanost in občutek pomembnosti, povezanost znotraj 

skupine, uporabna zakonodaja, čustvena inteligenca in sprejemanje drugačnih. Pomembne so 

faze procesa, vzpostavljeni morajo biti ustrezni mehanizmi, v organizacijah naj bo večja 

stopnja svobode govora, saj pomeni konstruktivna kritika zaposlenih vir napredka in 

pripomore k zmanjšanju konfliktov. Posredovanje pravih informacij s korektnimi odnosi in 

vrednotami so pomembni indikatorji za učinkovito reševanje problemov. Pomembni so tudi 

sprotno reševanje problemov, interakcija skupine, druženje in spoznavanje ter v primeru 

težav spoznanje, da bo reševanje skupno. Temeljno je tudi spoznanje vodij, da konstruktivni 

konflikti in sodelovanje pogosto porodijo rešitve, tako da se jim ni treba bati za svoj položaj 

in čutiti ogrožene. Upoštevati je treba še organizacijski dogovor ali psihološko pogodbo, 

pripravljenost na spremembe, pogovarjanje na način s čim manj osebne note in opredelitve do 

negativnega dejanja ter ustrezno znanje za vodenje s pozitivnimi odnosi in z zaznavanjem 

čustev. Prav tako smo se seznanili z indikatorji, ki po mnenju respondentov najbolj vplivajo 

na zmanjšanje negativnih dejanj in pomembno prispevajo k izboljšanju v praksi. V 

kvantitativnem delu smo najprej v splošnem delu ugotovili, kateri znaki trpinčenja na 

delovnem mestu obstajajo v organizaciji glede na teorijo, nato smo iskali povezavo med 

specifičnimi indikatorji, ki smo jih že prepoznali v kvalitativnem delu naloge. 

Na podlagi študija pomembne domače in tuje literature, dela na tem področju, izvedenih 

intervjujev in njihove utemeljitvene analize ter izvedene ankete in njene analize smo 

prepoznali nekatera razhajanja med teorijo in prakso v vzorcu vključenih udeležencev glede 

preprečitve trpinčenja na delovnem mestu. Prav vsi respondenti so izrazili nezaupanje v 

zakonodajo, vendar sta predvsem napadalca mnenja, da zakonodaja ne more veliko pomagati 
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pri reševanju zadev. S študijo primera ter na podlagi analize intervjujev in anket smo 

izoblikovali indikatorje, ki so po mnenju respondentov pomembni za reševanje te 

problematike. Ugotovili smo, da se vodje trpinčenja na delovnem mestu niti ne zavedajo 

samega trpinčenja oziroma dejanj, ki do tega pripeljejo, in da so ključni indikatorji po mnenju 

udeležencev izboljšanje komunikacije, tim in timsko delo ter usposabljanje vodij in njihova 

izbira. 

Konfliktne situacije med ljudmi in njihovo neuspešno reševanje, ki se lahko sprevrže v 

trpinčenje na delovnem mestu, je nekaj, čemur se nikoli ne bo mogoče popolnoma izogniti. 

Menimo, da bi lahko z upoštevanjem navedenih predlogov za preprečitev negativnih dejanj, 

kot je trpinčenje na delovnem mestu, v Sloveniji takšna dejanja bistveno zmanjšali oziroma 

omejili. Teh primerov ne bi bilo treba obravnavati na sodiščih, saj bi že v začetni fazi 

konflikta z vsemi sredstvi in na vseh nivojih omogočili boljšo, trajnejšo in celovitejšo rešitev 

za vse udeležene. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Izpis nadrejenih in podrejenih pojmov iz podčrtanih izjav in besed izpisanega 
(podčrtanega) izbranega izhodiščnega besedila (delno parafraziranih zapisov 
odgovorov) 

Priloga 3 Dogovor o preprečevanju mobinga v ZVD 

Priloga 4 Vprašanja za intervju 

Priloga 5 Prepisi zvočnih posnetkov intervjujev 

Priloga 6 Opisna statistika 

 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Splošni podatki anketiranca/-ke 

(prosim Vas, da obkrožite črko pred ustreznim odgovorom) 

1. Spol 

a) moški 

b) ženski 

2. Starost 

a) manj kot 25 

b) 25-34 

c) 35-44 

d) 45-54 

e) 55 in več 

3. Izobrazba 

a) srednja 

b) višja 

c) visoka/strokovna/univerzitetna 

d) magisterij/doktorat 

 

Zaznavanje mobing dejanj  

(obkrožite ustrezno oceno od 1 do 5; 1 – v celoti se strinjam, 2 – strinjam se, 3 – niti strinjam 

niti ne strinjam, 4 – ne strinjam se, 5 – sploh se ne strinjam) 



Priloga 1 

 

 

 
V celoti se 

strinjam 
Strinjam se 

Niti strinjam 

niti ne 

strinjam 

Ne strinjam 

se 

Sploh se 

ne strinjam 

Omejevanje možnosti 
komuniciranja. 

1 2 3 4 5 

Večkratno prekinjanje govora. 1 2 3 4 5 

Jemanje besede. 1 2 3 4 5 

Kričanje, glasno zmerjanje. 1 2 3 4 5 

Konstantno kritiziranje dela 

ali osebnega življenja. 
1 2 3 4 5 

Nadlegovanje po telefonu. 1 2 3 4 5 

Verbalne in pisne grožnje. 1 2 3 4 5 

Izmikanje neposrednim 

kontaktom. 
1 2 3 4 5 

Odklonilne geste in pogledi. 1 2 3 4 5 

Dajanje nejasnih pripomb. 1 2 3 4 5 

S posameznikom se nihče več 
ne pogovarja. 

1 2 3 4 5 

Posameznika ignorirajo. 1 2 3 4 5 

Posameznik je izoliran. 1 2 3 4 5 

Ogovarjanje za hrbtom. 1 2 3 4 5 

Širjenje govoric. 1 2 3 4 5 

Posameznik je izoliran. 1 2 3 4 5 

Smešenje posameznika. 1 2 3 4 5 

Oponašajo vašo mimiko 
kretnje in hojo. 

1 2 3 4 5 

Norčevanje iz telesnih hib 
posameznika. 

1 2 3 4 5 

Norčevanje iz privatnega 
življenja posameznika. 

1 2 3 4 5 

Siljenje posameznika k 

opravljanju nalog, ki 

negativno vplivajo na 

samozavest. 

1 2 3 4 5 

Poskusi prisile v psihiatrične 
preglede. 

1 2 3 4 5 

Napadi na politično in versko 
prepričanje. 

1 2 3 4 5 

Posameznikje deležen kletvic, 
neprimernih izrazov. 

1 2 3 4 5 

Nadirajo vas pred podrejenimi 

in pred strankami. 
1 2 3 4 5 

Posameznik je deležen 
poskusov spolnega zbliževanja 

1 2 3 4 5 



Priloga 1 

 

ter verbalnih spolnih opazk. 

Prisvajanje rezultatov vašega 
dela in nastopanje z njimi 

navzven. 

1 2 3 4 5 

Skrivanje informacij, 

podatkov in rezultatov, 

pomembnih za delo. 

1 2 3 4 5 

Delovne napore posameznika 

se ocenjuje napačno ali z 
namenom žalitve. 

1 2 3 4 5 

Dvomi se v strokovne 

odločitve posameznika. 
1 2 3 4 5 

Posameznik ne dobiva novih 

delovnih nalog. 
1 2 3 4 5 

Posamezniku so odvzete vse 

delovne naloge. 
1 2 3 4 5 

Posamezniku se dodeljujejo 

nesmiselne naloge. 
1 2 3 4 5 

Posamezniku se dodeljujejo 

naloge daleč pod njegovim 
nivojem znanja. 

1 2 3 4 5 

Posamezniku se dodeljujejo 

naloge nad nivojem 

kvalifikacije z namenom 

diskreditacije. 

1 2 3 4 5 

Posamezniku se dodeljujejo 

naloge, ki žalijo njegovo 
dostojanstvo. 

1 2 3 4 5 

Odtegujejo vam dolžno pomoč 
pri uvajanju v delo. 

1 2 3 4 5 

Hodijo na, za vaše delo, 
pomembne sestanke in 

srečanja, vas pa pošiljajo na 
nepomembne. 

1 2 3 4 5 

Grožnje s fizičnim nasiljem. 1 2 3 4 5 

Uporaba lažjega fizičnega 
nasilja z namenom 

»disciplinirati« posameznika. 
1 2 3 4 5 

Namerno povzročanje škode 
in stroškov posamezniku. 

1 2 3 4 5 

Namerno povzročanje 
psihične škode na domu ali na 
delovnem mestu. 

1 2 3 4 5 

Siljenje k opravljanju zdravju 

škodljivih nalog. 
1 2 3 4 5 

 



Priloga 1 

 

 

Kdo in kaj lahko po vašem mnenju največ pripomore pri preprečevanju mobinga – 

prosim izberite ustrezno oceno 

 
V celoti se 

strinjam 
Strinjam se 

Niti strinjam 

niti ne 

strinjam 

Ne strinjam se 
Sploh se ne 

strinjam 

posameznik 1 2 3 4 5 

vodstvo 1 2 3 4 5 

sistem - sindikat. 1 2 3 4 5 

zakonodaja 1 2 3 4 5 

 

Ali menite, da bi z zavzemanjem spodnjih lahko izboljšali reševanje problemov z boljšo 

komunikacijo s soodločanjem, timskim delom, in sistematizacijo v organizaciji (prosim 

izberite ustrezno oceno) 

 
V celoti se 

strinjam 
Strinjam se 

Niti strinjam 

niti ne 

strinjam 

Ne strinjam 

se 

Sploh se ne 

strinjam 

Vzpodbujanje odprte 

komunikacije. 
1 2 3 4 5 

Vzpodbujanje timskega 

dela. 
1 2 3 4 5 

Izbira usposobljenih 

vodij. 
1 2 3 4 5 

Pravočasno reševanje 
kadrovskih problemov. 

1 2 3 4 5 

Obstaja določena stopnja 
soodločanja. 

1 2 3 4 5 

Omogoči se dodatno 
izobraževanje. 

1 2 3 4 5 

Jasna sistematizacija del. 1 2 3 4 5 

Seznanjenost z vizijo in 

vrednotami organizacije. 
1 2 3 4 5 



Priloga 1 

 

Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši indikatorji za zmanjševanje negativnih 

dejanj (prosim izberite ustrezno oceno) 

 

 
V celoti se 

strinjam 
Strinjam se 

Niti strinjam niti 

ne strinjam 
Ne strinjam se 

Sploh se ne 

strinjam 

Seznanjenost 

zaposlenih s 

problematiko 

mobinga. 

1 2 3 4 5 

Seznanjenost 

zaposlenih z 

nevarnostmi 

mobinga. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni se z 

zaposlenimi 

vsakodnevno 

pogovarjajo. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni so 

usposobljeni za 

zgodnje 

odkrivanje 

mobinga. 

1 2 3 4 5 

Izvajanje stalnega 

preverjanja 

simptomov ki 

nakazujejo na 

mobing. 

1 2 3 4 5 

S pravilnikom so 

urejena dejanja, ki 

se štejejo za 
mobing. 

1 2 3 4 5 
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VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

1. Kako bi opisali medsebojne odnose na delovnem mestu? 

· Kakšni so odnosi med zaposlenimi? 

· Komu bodo dali člani vaše organizacije prioriteto? 

· Kako se gleda na posameznike? 

2. Opišite mi prosim na kratko, katera dejanja po vašem mnenju vplivajo na pozitivno 
delavno vzdušje v vaši delavni sredini? 

· Kateri so po vaši oceni pomembni dejavniki za harmonično pozitivno delovno 
vzdušje? 

· Katera dejanja po vašem mnenju vplivajo na negativno delavno vzdušje v vaši 
delavni sredini? 

3. Kaj na vas vpliva najbolj negativno? 

4. Katera izkušnja vas je najbolj prizadela? 

· Kaj ste ukrenili v primeru, če ste bili sami žrtev negativnih dejanj, kaj ste 
svetovali žrtvi, ki se je znašla v taki situaciji? 

· Kdaj je po vaši oceni prišlo do kritične/prelomne točke, da je do tega dogodka 
prišlo in kako ste se obnašali vi (se je obnašala žrtev) in napadalec? 

· Kakšno je bilo vaše (žrtvino) psihično in zdravstveno stanje? 

· Kaj menite o aktivnem zavzemanju za konstruktivno reševanje konfliktov, o 
urejenih odnosih in etični komunikaciji (predvsem na strani vodstvenega 
kadra)? 

5. Kaj lahko storimo, da se take izkušnje ne bi ponavljale na nivoju posameznika, vodje, 
sistema, zakonodaje? 

6. Kateri dejavniki so po vašem mnenju najpomembnejši za zmanjšanje negativnih dejanj, 
kako to izvajate in kako bi to še izboljšali v praksi? 
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PREPISI ZVOČNIH POSNETKOV INTERVJUJEV 

Intervju (N1 – vodja nadrejenega), Ljubljana 

S: Najprej bi te prav lepo pozdravil in bi začel kar s prvim vprašanjem, tako da bi te prosil, če 

bi mi lahko v nekaj stavkih povedal, kakšni so medsebojni odnosi na delovnem mestu. 

N1: Stavki. Zdaj odnose pač sestavlja nek nabor komunikacij ali pa tudi mogoče 

nekomunikacij, ali so to direktne komunikacije ali so to verbalne, neverbalne. Potem, sami ti 

odnosi so tudi zelo odvisni od tega, na kakšni poziciji so ljudje, ane. Kako so eni proti 

drugim, potem, odnosi so najbrž drugačni, če gre za odnos na primer na enem strokovnem 

sestanku, tam so odnosi najbrž zelo specifični, če gre za odnos recimo na ocenjevalnem 

sestanku med podrejenim in nadrejenim, so odnosi popolnoma različni, če gre, ne vem, za 

reševanje nekega konflikta, so odnosi na primer lahko zelo drugačni. Jaz mislim, da se je 

treba na odnos vedno malo pripraviti oziroma pripraviti že vnaprej, si nek odnos že določiti in 

ga potem poizkušati speljati. Če gre to za en sestanek, pogovor, ali pa mogoče tudi čisto tako 

za en klepet ob kavici, mislim, da bi zelo težko odnos opisal, da bi ga bolj podrobno 

specificiral, za kakšen odnos gre. Nekdo na nekem delovnem mestu ima pač zelo veliko teh 

odnosov, zdaj, seveda pa obstajajo neka pravila, ki se jih je pa treba držati ali pa, ki izhajajo 

kar iz človekovega karakterja, kako bi rekel. Mene je pri teh odnosih zelo motila neodkritost, 

ali pa če je kdo kakršne koli informacije ali svoje občutke ali svoje želje, cilje zadrževal zase, 

da jih ni enostavno povedal, ali da je šlo za širši ali ožji sestanek, skratka odkritost v odnosih. 

Sigurno ima pa vsak vodja popolno nek specifični nabor odnosov, nekdo se postavi v vlogo 

»liderja«, pa se zelo težko pusti vplivati od svojih podrejenih, sej veš, kako pravijo, vodja 

hodi lahko pred svojimi ljudmi, pa jim na ta način kaže neko pot, pa skratka neko 

vizionarstvo. To je v taki tehniki, kot smo jo mi tudi imeli, praktično nemogoče, ker ne moraš 

biti vizionar na vseh področjih od strojništva, ki je bila ena od tem razvoja, do 

mikroelektronike, do načrtovanja vezij, do kaj jaz vem česa vse. Tam je absolutno treba slediti 

strokovnemu znanju tistega, ki je na tistem področju pač največji strokovnjak. Vodja potem 

lahko hodi za ljudmi, ali pa jih v nekem smislu priganja, se pravi »tera«, se pravi nek 

»priganjaški« tip vodij ali pa tretji tip, ki se mi zdi najboljši ali meni tudi najbližji, je ta, da 

vodja hodi za ljudmi in jim hkrati s komunikacijo določa tudi smer, pot, tempo pa tisto. 

S: Dobro je. 

Prvo vprašanje je bilo kar dobro, zelo dober odgovor si dal. Zdaj, za drugo vprašanje bi te 

vprašal, katera dejanja po tvojem mnenju vplivajo na pozitivno delovno vzdušje v tvoji 

delovni sredini? Se pravi tukaj in zdaj, mogoče prej. Kateri so po tvoji oceni pomembni 

harmonični dejavniki za delovno vzdušje, mogoče tudi tisti, ki vplivajo na negativno? 

N1: No, zdaj v neki ekipi, ali je to projekt ali je to širša skupina ali oddelek ali ne vem firma, 

se od ljudi nekaj pričakuje. Vsak nekaj pričakuje, od vratarja se na primer pričakuje, da ne 
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spusti ljudi v firmo, od kuharja se pričakuje, da bo na primer naredil malico, »to to«, če malo 

pokarikiram. Na dobre odnose zanesljivo vpliva to, če ljudje vejo, kaj se od njih pričakuje in 

ta svoja pričakovanja tudi izpolnejo in da jih okolica na ta način zazna. To se pravi, če je 

okolica zadovoljna z malico, rečejo, tale kuhar je res dober, primer, ane, haha. Zdaj, pri nas 

recimo, če gre za neko strokovno zadevo, če gre za neko vlogo v projektu, je zadeva 

popolnoma ista. Projekt, delo na projektu vedno sestavlja veliko ljudi, ki so si med sabo 

soodvisni, če nek konštrukter pri neki drobni konštrukcijski rešitvi zataji, je potem cel izdelek, 

z njim cela ekipa v zaostanku, pa v težavah kakorkoli. Takrat odnosi zanesljivo v tistem timu 

niso dobri, ne morejo biti dobri, ker vsi kažejo na tistega, pa rečejo, pač, to je vir konflikta, 

vedno lahko zdaj, spet odvisno kakšni odnosi so, nekateri stopijo skupaj pa tistemu, ki svojih 

recimo dolžnosti v timu niti dobro ne zaznava ali ne zna rešiti ali pa jih ni bil sposoben rešiti 

na kakršenkoli način, ane, potem je vzdušje v timu spet lahko tako, da mu pomagajo, ane, ali 

pa da ga pustijo samega, naj sam rešuje ali pa da ga celo izločijo iz tima, ne vem. Vse to so 

potem ti pozitivni in negativni vplivi na odnose, ane, ampak jaz mislim, če nekdo svojo vlogo 

v kolektivu, v timu, v projektu zelo dobro zazna, majhno s tem, ko ima določeno ugodje, pa 

tudi s tem, ko je tudi sam intuitivno zazna in se potem seveda tudi trudi in izpolnjuje, je to za 

odnose že kar naredil skoraj vse. 

S: Super. Zdaj bi pa mogoče šla na naslednje vprašanje. Kaj je nate vplivalo najbolj 

negativno? 

N1: Ja, to, če mi je nekdo nekaj obljubil pa ni naredu, ane, to je bilo najbolj negativno, ali pa 

če je nekdo prekršil dogovore, ane. Prekršek, lahko bi rekla tako, da je negativno vplivala 

neka negativna karakterna poteza nekoga, ne vem, recimo opravljanje, ampak to ne smeš 

potem tako vzeti. To lahko tudi rečeš ok, to je neka karakterna poteza, mimo katere bom šel, 

to vržem čez ramo, ampak dejansko je pa zelo negativna stvar to, če kdo svojega dela ne 

naredi ob seveda predpostavki, da ga je prej enkrat sprejel, se je strinjal z njim in se je strinjal 

z oceno in se je strinjal z roki, kasneje pa v nekem smislu, ne vem, mislim, ne glede na vzrok 

tega ne naredi. Lahko so bili tudi ok objektivni razlogi, takrat se zadeve nekam lažje rešujejo, 

vedno je pa to zelo negativno. 

S: Zdaj pa naslednje vprašanje. Katera izkušnja te je najbolj prizadela? 

N1: Ja, ta ista. To se pravi, ko smo rekli na nekem sestanku, smo prišli skupaj, pa smo rekli, 

zdaj pa poglejmo, kaj je bilo do danes treba narediti, pa smo delali kljukce in smo potem prišli 

do nekega člana tima, ki mu nismo kljukce naredili in je potem nekdo še »poniglavu«, 

prevrgel odgovornost na druge, kar je pa seveda še zraven povezano s kakšno karakterno 

potezo koga, ki pa potem samo še zadeve poslabša, ane. To jih ne more izboljšati. 

S: Pa si se sam znajdel kdaj v vlogi teh kot žrtev tega, negativnih dejanj sodelavcev ali 

ostalih? 
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N1: Ja, vedno vedno vedno je vodja žrtev. Vodja se v nekem smislu počuti žrtev, se pravi 

vedno se potem vprašaš, ali sem potem vse naredil, da bi ta lahko tisti svoj del naredil ali je to 

bila prevelika obremenitev za njega ali ni zmogel, zakaj je ni zmogel, vedno je pa vodja 

odgovoren za celoten tim in če mu v timu kdo ne dela tako, kot se pričakuje od njega, potem 

je vedno vodja odgovoren, ne glede na to, ali je to čist res odgovoren, dejansko ali ne, ane., 

Čisto objektivna odgovornost to ni. To se vedno potem počutiš malo prizadetega oziroma 

izigranega na nek način, bi celo lahko rekel, ane. 

S: Se pravi v tem primeru, ko si se ti počutil kot žrtev oziroma ko nekdo ni izpolnil tistega, 

kar je bilo dogovorjeno, si potem tudi svetoval temu dotičnemu, kako bi se zadeva izboljšala, 

na kakšen način si dojemal tisto kritično točko preloma, da je do te situacije prišlo? Sicer si 

prej že delno omenil roki, ali je bilo objektivno ali ne, ampak kako pa na to gledaš? 

N1: Ja, zdaj, jaz sem bil večkat v poziciji, ko sem videl posledice, ki jih je bilo že nemogoče 

odpraviti, ane, se pravi kasnitev je bila že narejena, napaka je bila že narejena, izdelek je bil 

mogoče že pri kupcu, to se pravi reklamacija, kakorkoli to je bilo že skoraj bi rekel 

nepopravljivo oziroma je bilo možno popraviti, da si popravljal napake tako, da tu to 

svetovanje je zelo težko, ane? Pride v poštev, ane? Svetovanje ali pa tako kot sem prej rekel, 

da hodi vodja skupaj s svojimi ljudmi, to je takrat, ko se stvari dogajajo in ne takrat, ko se 

izdelek razvija, ko se neke meritve delajo, ko se neki testi delajo, ko razporejaš potem 

»tajminge«, pa ljudi na delo. Takrat lahko nekoga vprašaš, ali boš zmogel, če ne, da mu nekdo 

pomaga, da mu nekdo z drugega tima pomaga, da mu kolega pomaga, to je v redu, ampak 

velikrat je pa to že prepozno in potem je to že kar konfliktna situacija, ane? Je potem težko 

svetovati za naslednjo nalogo naslednjič, ker takrat je pač osredotočenje na tisto škodo, ki je 

bila že narejena, popraviti, kako kupca prepričati, da bo še naprej kupoval, kako kupcu 

odpravit napako, napake, kakorkoli. 

S: Prav, zdaj si omenil, da je tukaj že konfliktna situacija. Se pravi zavzemanje do reševanja 

konfliktov je tisto vodilo, po katerem si ti delal oziroma kar delaš. Kaj pa glede tistega 

pritiska na psihično in zdravstveno stanje v takih situacijah? 

N1: Ja, če recimo nastane konflikt, če bi gledal čisto enostavno nek potek ali pa nek 

inovacijski cikel, če konflikt nastane v dosti zgodnji fazi, pa bi rekel tako, da problem nastane 

v dosti zgodnji fazi, da se ga rešuje, takrat se ga lahko rešuje sorazmerno na nekonflikten 

način. Ko problem nastane v eni od kasnejših faz, so ta reševanja vedno bolj konfliktna, ker 

takrat ko zaznaš problem pri kupcu, takrat je konflikt obvezen, takrat ne more biti drugače, 

takrat je tudi na firmi narejena taka in taka škoda, tudi finančna škoda, ugled trpi, potem je to 

splošno znano v celi firmi. Potem vsi rečejo in gredo s prstom kazat na tistega, ki je naredil 

napako, tisti se vedno potem na nek način ven »maže«, ali celo prevali krivdo na nekoga 

drugega ali na objektivne okoliščine, skratka karkoli se dogaja, so to vedno konfliktne 

situacije. Zato je zelo v redu, s tem se pa tudi jaz zdajle velikrat srečujem, da zelo 
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poudarjamo, da mora biti projekt zelo dobro pripravljen, pri teh sofinanciranih projektih, s 

katerimi se zdaj ravno ukvarjam, ane? Včasih slišmo takole, ane, da država preveč birokratsko 

gleda na projekte, pa na te sofinancirane projekte, da je preveč administriranja, vendar 

administriranja v pravem smislu, v takem negativnem smislu je že mogoče preveč prelaganja 

nekih dokumentov, nekih kopij, ampak to, da je pa projekt zelo dobro pripravljen, je pa to 

osnova za neko vodenje. Pa to je edini način, kako se izogniti temu ali pa, potem si ti rekel, 

kako pa potem to vpliva na zdravje, na stres. To je vse zelo povezano, ane? Kako se ogniti 

stresu? Samo na tak način, da kot prvo, zelo dobro veš, kako morajo stvari potekati pri nekem 

projektu, kot drugo vztrajaš pri tem, da stvari res tako potekajo kot si si zamislil. Takrat so 

konflikti bistveno manjši, problemi se ne rešujejo s konflikti, takrat je tudi manj stresna 

situacija, vedno vedno je potem to, aha, pravočasno smo nekaj zaznali, ane, Saj se spomniš, 

EMC je ena tipična taka zadeva, ane? Če smo mi problem z EMC-jem zaznali pri kupcu in je 

kupec prinesel nazaj reklamacijo, smo potem to pomerili in smo videli, to je to, je bila že zelo 

huda zadeva. Če smo ga zaznali na AAA-ju, se pravi pri odobritvi izdelka, če je AAA vrnil 

izdelek nazaj pa rekel, ta izdelek vam EMC ne zdrži. To je sicer tudi že zelo huda zadeva, 

ampak še vedno ni bil izdelek pri kupcu, ampak v fazi odobravanja. To se pravi, moramo 

ponoviti, moramo nekaj narediti, da bo drugič boljše, ane? Če smo pa to v našem laboratoriju 

zaznali, je bilo pa to že skoraj redno delo. To se pravi, če skozi laboratorij ni šlo, dajmo 

ponoviti, dajmo ponovno v razvoj, dajmo ponovno v meritev, ponovno v razvoj itd. Če je pa 

to še prej razvijalec sam videl, ko je šel v laboratorij merit brez, brez »bi rekel uradnih 

meritev«, pa tu sploh ni bilo nobenih konfliktov, ker je vedel, to je izdelek, to je elektronika 

tole moram rešiti. Ker pravočasno zaznavanje in reševanje problemov pomeni, da ni stresnih, 

da ni prehudih stresnih situacij, osnova za to je pa seveda, da veš, kako inovacijski cikel 

poteka. Če se ne zavedaš tistih vseh »ček pointov« vmes, če teh »ček pointov« ni in je kar 

tako vse »na horuk« narejeno, je potem obvezno. Jaz ne poznam primera, ali je to lahko 

enostavno ali kompliciran izdelek, kjer bi zadeve pa lahko potekale dobro. 

S: Zdaj pa, kaj bi lahko storil, da se take izkušnje ne bi ponavljale? In sicer na nivoju 

posameznika, vodje, sistema? 

N1: Ja, saj sem rekel, načrtovanje, planiranje načrtovanja, tudi tim se začne, potem pa 

izvajanje, ne opuščati, ne zaradi časovnih stisk opuščati nekih aktivnosti. 

S: To bi bilo na nivoju posameznika, vodje. Kaj pa na nivoju sistema, zakonodaje? 

N1: Vse je isto. Zakonodaja, kako misliš zakonodaja?  

S: Kaj bi lahko zakonodaja na tem področju naredila, da bi bilo lahko to vzdušje, delovno 

vzdušje boljše? 

N1: Ne vem. Zakonodaja, da bi bili lahko odnosi v nekem podjetju boljši, kaj lahko naredi 

zakonodaja. Ne vem, ne veliko. Jaz mislim, da ne veliko. Zakonodaja je, jaz razumem tako, 
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pač nek pravni okvir, s katerim se lahko strinjaš,ali ne strinjaš, s kakšnimi stvarmi se lahko ne 

strinjaš in je zakonodajo vedno treba vzeti v obzir. Če se pelješ domov tukaj po avtocesti se 

tudi ne strinjaš, da je treba tamle na tisti bivši cestninski postaji zmanjšati na 40, ampak 

moraš, ker tam stoji policaj z radarjem. To je zakonodaja, pa se ne strinjaš. Jaz se nikoli ne 

strinjam, ampak moram tako narediti. To je pač nek okvir, s katerim se moraš sprijazniti in 

reči, ta zadeva me ovira ta zakonodaja mi je ovira, ta točka v zakonodaji mi je v plus, ta mi je 

v minus. Da bi pa to na same odnose naprej vplivalo, pa mislim, da ne kaj dosti. Lahko lahko 

bi rekel, da bi se nekdo počutil bolj utesnjenega, če bi ga delodajalec lažje odpustil, ali pa če 

bi ga težje odpustil, bi se počutil bolj svobodnega. Ampak to že spet ni res. Lahko to za 

razvijalce ne velja, ker je tam soodvisnost vedno dvostranska, če nekje dobiš na istem 

področju, nekje moraš tudi nekaj izgubiti. Za razvijalce je recimo dobro, da so svobodni, tudi 

bi bilo najbrž tako najboljše, da bi lahko rekel, danes nisem več s tem delom zadovoljen, zato 

grem kam drugam, brez odpovednih rokov, brez raznoraznih nadomestil, ne vem, brez tega. 

To bi bilo najboljše, če s strani razvijalca misliš, če pa kot delavec razmišljaš, je pa to slabo. 

V praksi sigurno je delo na dolgi rok, pa take stvari. Tako, da zakonodaja jaz mislim, ne vidm 

nekih velikih možnosti za izboljšanje odnosov z zakonodajo. 

S: Zdaj bi pa še na zadnje vprašanje šla. Kateri dejavniki so po tvojem mnenju 

najpomembnejši za zmanjšanje negativnih dejanj, kako to izvajaš in kako bi to še izboljšal v 

praksi? Glede na to, da sva se pogovarjala, kateri so tisti dejavniki, ki bi jih lahko prav 

posebej izpostavil, veliko si jih že naštel, mogoče bi še kaj dodal? 

N1: Hja, zdaj, najprej bi mogel neko negativno dejanje opredeliti in potem reči, kakšna je pa 

rešitev za tisto zadevo. Mi smo v BBB, se spomniš, imeli te informativne razgovore oziroma 

ocenjevalne razgovore kakorkoli bi že rekel, ane. In to je bilo recimo, kakorkoli je bila za 

kakšnega nuja, pa obveza, pa nepotrebna obveznost ali pa celo zoprna obveznost, je bila pa 

lahko tudi prilika, da si vsaj enkrat na leto o tem, točno o tem vprašanju lahko razmišljal, ane. 

Ker s tistimi, s katerimi sem jih imel jaz na razgovoru, ta »prvi rang« vodij, ane, meni in tudi 

tistemu vsakemu posamezniku je bilo jasno, kje ga »biksa«, recimo, ali pa kje bi bil lahko 

boljši, ali pa kje ima še šibke točke pa to. In na takem razgovoru, če sta si bili obe strani 

zadosti odkriti pa zadosti pošteni, je lahko tudi kakšna dobra ideja ven padla. In pa taka ideja, 

ki je potem tudi rezultirala v boljše delo oziroma v manj konflikne situacije v bodoče. To so 

taki razgovori, jaz mislim, da so neka možnost, dobra priložnost, ki jo seveda lahko izkoristiš 

ali ne, jaz vem, da takrat, ko smo začeli to uvajati v celi firmi, je bilo več negativnih mnenj ali 

pa več negativnih tudi mogoče izkušenj potem, kasneje kot pa pozitivnih, ampak to pomeni 

samo, da tisti ljudje, ki so imeli negativno izkušnjo že od prej, apriori niso bili usmerjeni v 

reševanje takšnih konfliktnih situacij ali reševanje odnosov ali pa v izboljševanje odnosa. 

Če si pa v to usmerjen oziroma o tem premišljuješ, potem ti pa je lahko tak razgovor zelo 

koristen in je zamujena priložnost, če ga ne izkoristiš. Tudi lahko se nek boljši odnos 

vzpostavi med podrejenim in nadrejenim, to je na tej relaciji. Če bi pa rekel med posamezniki, 
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med razvijalci, med sodelavci, ne vem, kaj bi tam lahko izboljšal. Vsak prinese v tim neko 

svojo osebnost, neke svoje karakteristike, svoje negativne, pozitivne lastnosti, ane? Mislim 

negativne v smislu skupinskega funkcioniranja. Nekdo, ki je kot individualist lahko super 

človek, ampak v timu ne bo dobro funkcioniral, pa povzroča ostalim stres, stresne situacije 

vedno, čeprav je lahko sicer super. Tako da to je težko kar reči, malo se zavedati svojih 

slabosti pa jih poskušati prilagajati timskemu delu, to. 

S: Dobro je. Se ti zahvaljujem za izčrpne odgovore. S tem bi zaključila. Hvala. 
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Intervju (N2 – nadrejeni), Kranj 

S: Takole, najprej bi te pozdravil in bi začel kar z vprašanji za intervju in bi te v prvem 

vprašanju vprašal: Kako bi lahko opisal medsebojne odnose na delovnem mestu? 

N2: Zdaj, medsebojni odnosi so predvsem refleksija samega zunanjega trga in pa tistih ljudi 

znotraj podjetja. Zdaj, jasno, če je samo tržno vzdušje, če je konkurenca močnejša, potem se 

začne tudi kresanje v samih delovnih odnosih. Jasno pa je, da bi rad vsak na svojem delovnem 

mestu večje pristojnosti, prav znotraj so osebni interesi na osnovi osebnih interesov. Večkrat 

prihaja do konflikta, tako da v taki obliki jaz mislim, da so grobo opisani, če pa rabiš kaj več, 

moraš pa kar neko podvprašanje postaviti. 

S: Ja, seveda. Zdaj mogoče bi poskušal še odgovoriti na to. Komu dajejo po tvojem mnenju 

člani organizacije prioriteto in mogoče, kako se gleda na posameznike z vidika tega, v 

katerem položaju si ti in mogoče z vidika zaposlenih? 

N2: Glede na prioritete, komu zaupati, komu ne zaupati oziroma s kom kontaktirati, s kom 

več kontaktirati, komu dati boljše oziroma slabše podatke, tu sta dva dipola. Eden je na nivoju 

vodja – podrejeni, drugi je pa na nivoju kolegijalnih odnosov. Dejstvo je, da je na tem nivoju 

vodja – zaposleni ali vodja – podrejeni, prideta do informacij, ki so nekje do 80 odstotkov 

prave, ne prihaja do laži, pride pa do promoviranja podrejenih, to je običajno. Dočim pri 

komunikacijah na istem nivoju, na nivoju kolegov, na nivoju zaposlenih, tukaj so pa 

informacije malo bolj proste in marsikdaj na mestu rahlega obrekovanja. 

S: Dobro je. Zdaj, s prvim vprašanjem bi lahko kar zaključila in bi šla na drugo vprašanje, in 

sicer če mi lahko na kratko poveš, katera dejanja po tvojem mnenju vplivajo na pozitivno 

delovno vzdušje v tvoji delovni sredini? 

N2: No, sigurno je to eno najtežjih vprašanj, kar jih je in boš imel verjetno tudi pri ostalih 

probleme. Jaz upam, da tu ni problem, da se midva tikava in da ne boš imel problema, ker se 

poznava toliko časa. 

S: Ja, seveda, to ni problem, saj sem tudi pri drugih intervjujih poudaril, da ker se poznamo, 

se tikamo. 

N2: Zdaj, kaj pa vpliva na pozitivni odnos? Definitivno vpliva na pozitivni odnos primerno 

pozicioniranje firme v tržnem segmentu. Če firma nima težave s samo prodajo svojih izdelkov 

in storitev, če firma nima problemov z likvidnostjo, se pravi da so izdelki ali servisi v firmi 

zadosti profitabilni, potem dosti težje pride do hujših trenj. Hujša trenja se pojavljajo tistikrat, 

ko se firma začne loviti na samem trgu, ko zaide v težave in tistikrat tudi eskalirajo osebni 

problemi med posamezniki. Ne govorim, da niso manjši problemi tud prej, vendar jih je tudi 

lažje obvladovati. Hkrati s pozicijo na trgu se pojavljajo tukaj znotraj podjetja različne težnje 
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po zmanjševanju kadra, po zgubljanju investicij in jasno tukaj se začne kar dosti hudo kresat, 

kljub temu da se začne iskati prave cene. Pride do osebnih interesov, s katerimi se pač 

poskuša spodbijati realna dejstva. Zdaj bolj sva govorila o negativnih vplivih kot pozitivnih, 

se pravi zdaj vse to. Za pozitivno klimo je pa enostavno. Podjetje mora skrbeti na tem, da 

pride na čim nižji nivo proizvodnih stroškov, tako na nivoju materiala kot same obdelave 

znotraj podjetja. Zdaj, če je to servisna dejavnost, pa s čim manj obiski oziroma s čim manj 

posredovanja in čim večjega priliva. 

S: Dobro je. To si tudi mislim, da si kar dobro odgovoril, pa bi šla kar na naslednjega. Zdaj pa 

mogoče eno tako zanimivo vprašanje. Kaj nate vpliva najbolj negativno? 

N2: Jaz bi tukaj začel bolj na tej čisto osebni ravni, morebiti se bom odmaknil od poklicne 

ravni, predvsem zaradi tega, ker mislim, da tudi vprašanje samo tako zahteva. Prej sva že 

govorila, da je v samih razgovorih, dialogih pač toliko in toliko pač prave informacije, nekaj 

pa je tega balasta. Najhujše je, ko ugotoviš, da je ta balast ne samo to, da je neko nepovedano 

dejstvo ampak da so laži, da so podtikanja in to mislim, da »zrevoltira« tako, da se klima 

totalno spravi na zelo zelo nizek nivo. 

S: Pa mogoče bi šla še naprej na naslednje vprašanje. Katera izkušnja je pa bila tista, ki te je 

najbolj prizadela? 

N2: No, zdaj jaz tukaj ne bom čisto direktno samih izkušenj govoril, ker mislim, da so stvari 

prehude zaradi osebnih obračunov ali kaj takega. Dejstvo pa je, da vsaka stvar, ki nima zadaj 

nekih realnih ciljev, ko se govori o nekih plezanjih navzgor po lestvicah, obrekovanj, to so 

stvari, ki človeka bolijo, ne s promoviranjem opravljenega dela, ampak s promoviranjem 

svojega besednjaka. 

S: In zdaj, če si bil sam žrtev takih negativnih dejanj, ali pa če bi poznal žrtev, kaj bi v takem 

primeru ukrenil oziroma kaj bi svetoval taki žrtvi? 

N2: Prav veliko ukrepov tu zadaj ni možno izvesti. Zaradi tega, ker so stvari običajno vnaprej 

postavljene, vnaprej dogovorjene in žrtev največkrat nima prav velike možnosti se boriti proti 

temu. Žrtev največkrat in največ, kar lahko naredi, je, da izstopi z vlaka. Zdaj, ali to možnost 

ima ali jo nima, to je pa druga stvar. Ker običajno grobo rečeno za svinjarije, ki jih žrtev izve, 

je zadaj že toliko stvari zakoreninjenih, da nima možnosti se niti boriti pred tem. 

S: Se pravi do tiste kritične oziroma prelomne točke. 

N2: Niti ne izve, ko je pa prelomna točka praktično udejanjena, poti nazaj ni. Mislim, da 

stvari tudi poznaš, da so v drugih podjetjih zelo podobne, to so menjave različnih šefov, 

kakorkoli že, ne na nekih osnovanih merilih, ampak na nekih dolgovih. 
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S: In zdaj mogoče pri vsem tem te spremlja tudi neko stanje in to in psihično in zdravstveno. 

Kako se je to odražalo na tebi ali pa na tistih tvojih, pri katerih si to gledal? 

N2: Vsak na nekem vodstvenem, vodilnem, vodenem delovnem mestu mora najti neko svojo 

harmonizacijo in pa zmanjševanje stresa, ker v današnjem času brez stresnih situacij na 

nekem vodenem mestu sploh ne gre več. To, da je to dnevno, da so to praktično manjši stresi, 

to se dogaja, ampak človek si torej mora najti pomoč sam. Zdaj, kako si jo kdo najde, to je 

druga stvar. Dejstvo pa je, da se mora umakniti in se dejansko sprostiti, ker drugače so stvari 

pretežke. Da bi tukaj zakonodaja lahko kaj prav hudo pomagala, jaz mislim, da tukaj 

zakonodaja ne more kaj veliko pomagati. Zato, ker so to pretežno skrite stvari, težke in pa 

zelo težko dokazljive. Nobene stvari v taki obliki niso napisane, ampak se samo zgodijo. Tako 

da jaz mislim, da zakonodaja tega ne more preganjati. So pa stresne in ko človek nastopi neko 

vodstveno delo, se tega mora zavedati in če ni sposoben obvladovati stresa, ni primeren za 

vodenje na nekem delovnem mestu. 

S: Mogoče bi te zdaj vprašal, kakšno je tvoje mnenje o etični komunikaciji in o 

konstruktivnem reševanju konfliktov, predvsem s strani vodstvenega kadra? Je to izvedljivo? 

N2: No, vedno so vse stvari izvedljive. Etična komunikacija se začne s samim stanjem v 

podjetju. Zdaj kakšna je sama komunikacija pa v samem podjetju, če je komunikacija na 

primernem nivoju, kar bi rekel, da je na nivoju tehničnih firm bolj čista kot na nivoju nekih 

abstraktnih podjetij, kjer nima tehnika takega ospredja. V podjetjih, kjer se pa dejstva 

dokazujejo z meritvami in testi, tam se pa te komunikacije slej al prej naslonijo na testna 

okolja, zdaj ne vem, če sem čisto dobro odgovoril. Mogoče še enkrat ponovi vprašanje, 

predvsem pa ponoviš tisto stvar, ki jo nisem zadosti dobro odgovoril. 

S: Zdaj, kar se te etične komunikacije tiče, si odgovoril čisto dobro, mogoče samo še o 

konstruktivnem reševanju konfliktov. 

N2: Čisto dobro ne znam razumeti kam naj bi vprašanje letelo, ampak dejstvo je, da konflikti 

pridejo. Vodja mora konflikte pomiriti. Zdaj konstruktivno reševanje, če bom gledal čisto s 

svojega zornega kota pa, da rečemo, je konflikt dveh oseb, eden je vodja. Potem bom rekel 

čisto enostavno, pogovori z enim, pogovori z drugim, postaviti čisto osebno mnenje in 

pogovor z vsemi tremi. Ni namen pogovora enega, drugega ali tretjega, da bi iskal krivce za 

nastalo situacijo, ampak v vseh teh pogovorih iskati možnosti za sodelovanje v prihodnosti. 

Če te možnosti sodelovanja v prihodnosti ni, potem je eden od teh treh ljudi nesposoben za 

delovno mesto, lahko tudi vodja. 

S: Zanimiv odgovor. Hvala. Pa bi šla kar na naslednje vprašanje. Zdaj, kaj bi lahko naredil, da 

se take izkušnje ne bi pojavljale na nivoju posameznika, vodje, sistema, zakonodaje? 
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N2: No, jaz mislim, da to totalno preprečiti ni možno, ker vemo, poznamo naravo človeka. 

Lahko sicer zmanjšamo, zmanjšamo z boljšo komunikacijo, z več komunikacije. Največkrat 

že kar lahko rečemo, da več komunikacije pomeni že tudi boljšo komunikacijo. Jasno ne z 

obrekovanji. Zdaj, če je ta komunikacija javna, potem so stvari čiste, problem se pojavlja 

takrat, ko komunikacije ni, takrat se začnejo podzemne komunikacije. Komunikacije: tukaj 

nekej slišiš, tam nekaj slišiš, v svoji glavi si postaviš čisto tretjo sliko, kaj je pa dejansko 

stanje, je pa vprašanje. Tako da, kako preprečiti konflikt? Kako preprečiti čudne situacije? 

Pravo informacijo na pravo mesto, potem bo konfliktnih situacij manj. 

S: To si sicer že odgovoril, a na nivoju zakonodaje, misliš, da se z zakonodajo tega ne da 

urediti? 

N2: Zakonodaja daje neke okvire. Pri komunikaciji največkrat ta konfliktna situacija pride 

zaradi verbalne komunikacije. Zelo malokrat pride na nivoju pisne ali kakšne druge oblike 

komunikacije, kar pa pomeni, da je to zelo zelo težko dokazovati Jaz se strinjam, da bo veliko 

zakonodaje treba in dobro jo bo treba naštudirati. Dokazljivost verbalne komunikacije je pa 

težava. To je čisto moje osebno mnenje. Zdaj zakonodaja bolj zato, da se ljudje zavedajo, kaj 

je prav, kaj ni prav. Da bi pa znali prav hudo reči in dokazovati te primere, to pa bolj težko. 

Vsi vemo, da se na veliko pogovarjamo o mobingu. In mislim, da marsikdo razmišlja, da je na 

svojem delovnem mestu z mobingom preobremenjen, da ga izkoriščajo vsi po vrsti, vendar te 

stvari niso dokazljive. Kaj je pa resnica, je pa pač znotraj človeka samo po sebi odvisno. Zdaj, 

kdaj človek ni zadovoljen, zadovoljen ni tistkrat, ko so njegovi osebni interesi večji od 

njegovih zmožnosti in to je tudi eden od pomembnih dejavnikov, da se konflikt sploh začne. 

S: Dobro je, pa bi šla še na zadnje vprašanje. Kateri dejavniki so po tvojem mnenju 

najpomembnejši za zmanjšanje negativnih dejanj? Kako to izvajaš in kako bi to še izboljšal v 

praksi? 

N2: Daj malo prekini, da malo premislim. Mislim, če lahko. 

N2: Jaz mislim, da sva tele stvari skoz pogovor že kar nekajkrat omenila. Kar velikokrat sva 

govorila, prava komunikacija na pravo mesto. Jasno je, da jo ne znamo podajati oziroma vsak 

si drugače predstavlja, kaj je prava informacija na pravem mestu, ane? Tako da ne vem, 

informacije deliti naokoli za zmanjšanje konfliktov, to je edin načini, ki ga v tem trenutku 

vidim. Zdaj, ko pa že pride do nekih stvari, potem so pa pogovori tisti, ki največ prenesejo. V 

pogovorih biti čimbolj nevtralen, čimmanj osebne duše noter pustiti, čeprav je to težko, ker 

prej ali slej prizadene katerega udeleženca. Za konflikt sta običajno potrebna dva sodelavca, 

najmanj dva, ki sta tako ali tako že »zrevoltirana«, kjer se njihova osebna čustva niso mogla 

brzdati, zato je do tega konflikta tudi prišlo. Zdaj pa, kako ta čustva spraviti v pravo obliko, to 

je pa mislim sposobnost posameznega vodja, ki jo ima ali pa nima. Jaz se strinjam, da se da te 

stvari na različnih tečajih, treningih izpiliti, vendar del vodje se more roditi, ni ga možno iz 

nič ustvariti. Tako da ljudi opazovati in prave na pravo mesto dajati. Mogoče se le prevečkrat 
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dogaja, da mislimo, da so samo vodje tisti, ki so sposobni. Dejstvo je, da imamo strokovnjake, 

ki so hudo sposobni. Strokovnjake je treba zadržati kot strokovnjake in jim dajat podporo, da 

so na tistem delovnem mestu najbolj pomembni in smo skupaj s primernimi vodji lahko tudi 

najbolj uspešni. Še največkrat se nam pojavlja, da dobre strokovnjake dajemo na neka 

vodstvena mesta, potem se nam pa vse skupaj podre, dva delovna mesta se podreta. Podreta se 

tako strokovno delo kot vodstveno delo. Zdaj ne vem, če nisem pri vprašanju zašel, ampak s 

tvojo korekcijo je možno še kaj popraviti. 

S: Mislim, da si tole dobro odgovoril, del tega vprašanja si že odgovoril vmes med ostalimi 

vprašanji, ko sva se pogovarjala, tako da se ti jaz lahko samo zahvalim za tvoje odgovore, pa 

potem zaželim veliko uspeha za naprej. 

N2: Hvala. 
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Intervju (Ž1 – I podrejeni), Ljubljana 

S: Najprej bi te lepo pozdravil in se ti zahvalil, da si pripravljen, da odgovarjaš na moja 

vprašanja. Prešel bi kar k prvemu vprašanju, in sicer kako bi opisal medsebojne odnose na 

delovnem mestu? 

Ž1: Zamenjal sem kar nekaj delovnih mest v okviru neke tovarne. Na splošno mislim, da so 

bili odnosi leta nazaj korektni, da smo se lepo razumeli in da smo tudi veliko uspeli narediti. 

Imeli smo tudi lepe uspehe, tudi v komercialnem smislu, a so se stvari z zamenjavo nekaterih 

ljudi začele spreminjati na slabše. S tem, da so pač neke osebe, ki so imele velike, bi rekel 

prirojene lastnosti vodenja, zapustile skupino in so se pojavile neke druge osebe z drugačnimi 

lastnostmi. S pojavom predvsem ene ključne osebe se je zgodilo, da je ta oseba skušala na vse 

načine, tudi na hrbtih drugih, napredovati, prek trupel, kot se temu reče. Ta oseba si je za 

pridobivanje svojih točk pri nadrejenih izbirala vsa mogoča sredstva in prvo, kar sem bil jaz 

nekako deležen, je bilo neko vtikanje v moje dejavnosti, v posel, ki sploh ni bila domena te 

osebe. Vtikanje je bilo pa samo zato, ker si je ta oseba hotela na ta način neke svoje zasluge 

prikazati. 

S: Če lahko vmes samo malo prekinem, zdaj preden bi nadaljevala, mislim, da si v teh 

odgovorih že pokril celotno prvo vprašanje in bi šla kar na drugo vprašanje. Če bi mi lahko 

mogoče na kratko povedal, katera dejanja po tvojem vplivajo na pozitivno delovno vzdušje v 

tvoji delovni sredini, kateri so tisti pomembni dejavniki, ki so pomembni za to pozitivno 

harmonično delovno vzdušje in katera dejanja po tvojem mnenju vplivajo na negativno 

delovno vzdušje? 

Ž1: No, predvsem mislim, da morajo biti v skupini stvari transparentne. Se pravi, da se 

ljudem pove, kaj se od njih pričakuje, da se jih vzpodbuja, da se jim zaupa, ko mu neke stvari 

mogoče tudi ne gredo prav. Da se ga opozori in se mu pove, katera je prava pot, sprotno 

opozarjanje, ko se nek dosežek naredi, da se to vidi in prizna ta delež. Da so stvari poštene, da 

se vselej ve, kakšni so doprinosi enega, drugega. Ljudje zelo zamerijo, če enkrat spoznajo, da 

jih je nekdo izkoristil. Če se to zgodi, v takem primeru zaupanja v skupini ni več in je težko 

pričakovati, da bo stvar optimalno tekla. Če ni zaupanja v skupini, jaz težko verjamem, da bi 

srednjeročno, dolgoročno pa sigurno ne, da bi imela taka skupina uspeh. Sigurno je, pošteni 

odnosi tudi, če pride do nekih nesoglasij, da se to razčisti, da se stvari sproti rešujejo, 

predvsem da so stvari transparentne, da se točno ve, kako, kdo, v vseh pogledih, to se mi zdi 

ključno. 

S: Dobro je, kaj pa je nate vplivalo najbolj negativno? 

Ž1: Spoznanje, da nekdo manipulira z mano. Se pravi to spoznanje, da me nekdo zavestno 

hoče izkoristiti za neke svoje cilje. Definitivno in pač to spoznanje, da sem v določenih 
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momentih dokaj nemočen, da skoraj nimam nikogar toliko močnega, ki bi se upal za mene 

izpostavit. Tudi sam vem za nekaj primerov sodelavcev, ki so bili manipulirani, napadeni in 

se zmeraj postavlja vprašanje, kdo bo tisti. Takrat se je treba izjasniti, za nekoga potegniti, 

zanj reči dobro besedo, predstaviti še kaj več. S tem, če se zameriš predpostavljenemu v korist 

tega sodelavca, si sebe zelo izpostavil. Torej jaz v tistem momentu nisem imel več koga, ki bi 

se odkrito potegnil zame in predvsem to spoznanje, da sem predmet manipulacije in da sem 

postavljen samo pred dejstvo, ali zapustim sredino in grem ali pa na nek način se sicer 

skušam, kolikor se pač da, sam braniti ali pa trpim pač ta dejanja. To mi je pač zelo težko 

padlo. Ko sem videl, kaj se dogaja, pa v tej sredini, če sem hotel ostati sem bil dokaj 

nemočen. 

S: Katera izkušnja te je pa najbolj prizadela? 

Ž1: Torej jaz sem moral pod nekimi pritiski, ti pritiski so bili razmeroma prikriti, lahko bi 

rekel včasih dosti hinavski, neko sredino kljub temu zapustiti. To nisem storil rad, ker sem 

tam dolgo časa rad delal. Pravzaprav sem kar nekaj priložnosti napredovanja odklonil, zavrgel 

zaradi tega, ker sem videl točno v tistem, kar sem počel, nekako uresničenje nekih svojih 

ciljev glede ekonomike, glede nekaterih stvari. Torej sem na nek način zavrnil napredovanje v 

neke druge posle, ki bi bili majčkeno stran od moje prvotne dejavnosti z namenom, da bi čim 

več doprinesel, ampak stvar se je nekako obrnila proti meni. Nato se je izkazalo, da moja 

žrtev ni bila nič vredna. No, in prizadelo me je pravzaprav to končno spoznanje, kaj ti šteje 

oziroma da določene stvari ne štejejo nič, da lahko narediš karkoli in če se je nekdo spravil 

nate in te manipulira, mu ne boš ustregel z ničemer. V tem primeru bi bil, gledano nazaj, umik 

mnogo prej najboljša rešitev, ne vztrajanje. 

S: Se pravi, kdaj je po tvoji oceni prišlo do tiste kritične prelomne točke? Da je sploh do tega 

prišlo in kako si se ti obnašal in kako napadalec? Kakšno je bilo tvoje psihično zdravstveno 

stanje takrat? 

Ž1: No, človeku seveda ni vseeno, ko vidi, kam stvari gredo. Da je pravzaprav vselej 

opazovan, tako ali drugače, da se išče pravzaprav samo to, kdaj bo naredil napako oziroma 

tudi karkoli naredi, se skuša tako obrniti, da je narobe. No in meni se je pač tudi tako zgodilo 

in še nekim sodelavcem, da se zgodijo napake. Zgodila se je ena, ki je bila toliko uporabna 

pač temu vodji, da nam je s to pretvezo prvič znižal oceno, katere so se izkazale z nekakšno 

obrazložitvijo za tri mesece, ampak to se je izkazalo, da je dokončno. Še danes imam manj 

tiste tri procente, ki sem jih težko prislužil z osebno oceno, jih pač nimam. Za zmeraj so mi 

bili odvzeti. To je ena stvar in druga, da sem bil z neko pretvezo prestavljen iz ene delovne 

skupine v drugo. To se pravi, točno v skupino tega človeka, ki je manipuliral in sem bil potem 

tam še bolj izpostavljen. K sreči so se pravzaprav zgodili tudi neki organizacijski premiki, 

tako da pod tem človekom, vodjo, hvala bogu nisem ostal ves nadaljnji čas, ampak sem dobil 

neke druge vodje, ki so bili neprimerno boljši. Se pravi, se je ta izkušnja nekako iztekla, je 
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izzvenela v nek boljši konec, ki pa seveda še ni bil konec. Naslednja stvar se je pa zgodila, ko 

sem slučajno izvedel, da sem v dotični delovni sredini navzoč na nekem spisku, kjer naj bi 

nabiral po ocenah tudi zelo mladih »strokovnjakov« mnenja. Prosto pač povedano, to se po 

njihovi oceni smatra, da je to druga ali pa mogoče celo tretja liga. Ko sem za ta spisek 

slučajno izvedel, sem seveda takoj spet pomislil, kdo je v ozadju tega in kljub vsem 

zatrjevanjem te dotične osebe, da ona s tem nima nič, sem še danes prepričan, da je bila to 

tudi manipulacija te osebe. Ne samo te osebe, ampak tudi te osebe. Stvari so se sploh začele v 

to smer dogajati. Po spoznanju oziroma informaciji, da sem na tem spisku, sem imel možnost 

zamenjati delovno sredino. Torej nek prehod v neko drugo organizacijsko enoto znotraj 

podjetja. Tisto, kar pravzaprav me je pa najbolj presenetilo, je bilo pa to, da sem po tej 

zamenjavi dobil nek posel, ki ga prav nihče, precej več kot 1000 ljudi ni hotelo, se ni čutilo 

sposobno ali kakorkoli ga ni bilo junaka. Na tem poslu sem pravzaprav, kaj je prava beseda, 

reševal neko situacijo, ki je nastala zaradi nekega nerazumevanja, nesporazuma in je pač 

dotična oseba na tem delovnem mestu dobesedno obupala in ga zapustila zaradi neurejenih 

razmer in sem ga zatem pač nasledil jaz. Začel sem ostajati po uro, dve dalj, ob sobotah, 

nedeljah, stvari so preprosto ušle, ker zaenkrat nisem bil še vpeljan v vse potrebe delovnega 

mesta. Stvari so bile nerešene za nazaj, za sproti tudi jih ni bilo za obvladovati, ker je bilo 

vsega preveč. Delovno mesto je bilo kadrovsko čisto podhranjeno, izkazalo se je, da mora biti 

tam za to delo 4 do 5, ampak dobro kvalificiranih, visoko usposobljenih ljudi, ki to nekako 

obvladujejo. Ko sem se vpeljal v to delo, so se sicer končno pojavila spoznanja, da en človek 

ne more narediti vsega in se bo prej ko slej zdravstveno nekaj zgodilo. Prišle so na pomoč pač 

nove osebe, po približno letu pa pol res intenzivnega dela, kjer so se stvari potem tudi zelo 

dobro uredile, uredile v smislu, da se je vse tisto, kar je bilo zamujenega, doprineslo, uredilo. 

Spravilo torej v red, nakar je pa prišlo eno zelo novo presenečenje. 

S: Mogoče bi še kaj povedal o tem, kaj meniš o aktivnem zavzemanju za reševanje konfliktov, 

o urejenih odnosih in etični komunikaciji, predvsem na strani vodstvenega kadra? 

Ž1: Osnovna reč je gotovo ta, da vodstveni kader do svojih podrejenih ne nastopa etično, 

nekako pošteno in odprto in tako naprej. Od podrejenih pravzaprav ne more pričakovati 

nekega pozitivnega odnosa in se mi zdi, da je to predpogoj. Se pravi, da se je treba stvari 

lotevati na tak način, ker zaupanje, predvsem pa, kot se temu reče, riba pri glavi smrdi, 

pravzaprav če se hoče, da je neka firma urejena, »pošlihtana«, se mora ta urejenost začeti od 

zgoraj navzdol. Sigurno, da se mora to prenesti po vseh nivojih na nižje mesto, torej če stvari 

niso poštene, transparentne, se ne mora pričakovati, da bo to tudi na nižjih mestih in je to 

seveda zelo narobe. Tu večkrat ni razloga zakaj, ker so pač nekateri ljudje po Petersonovem 

načelu prišli do zgornje meje svoje nesposobnosti in za vsako ceno hočejo obdržati svoje 

mesto ali celo na neke čudne načine napredovati. To se pa v končni fazi odrazi pač ponavadi 

na celi dejavnosti podjetja, ki pač posledično ni uspešno. 
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S: Kaj lahko storimo, da se take izkušnje ne bi pojavljale na nivoju posameznika, vodje, 

sistema, zakonodaje? 

Ž1: Predvsem stvar je treba »štartati« spet od zgoraj. Podjetje, tovarna bi mogla s svojim 

aktom te stvari dokaj natančno opredeliti in se potem tega tudi držati, vzpostaviti neke 

mehanizme, ki bi bdeli nad tem Te odklone zelo hitro reševati, sankcionirati, če je treba, 

skratka tega se držati. Če se te strukture ne držijo tega dela, je zaman pričakovati to, pač od 

nižjih nivojev, nižjih struktur, isto je z zakonodajo. Dobre zakone je težko napisati, če se 

izkaže, da so slabi, jih je treba tako do časa popraviti, regulirati. Stvari je treba res urediti, 

regulirati od zgoraj, ker dostikrat ljudje sami, predvsem recimo mladi, niso pokvarjeni, bi 

rekel. Prihajajo z nekimi vrednotami, so pozitivno naravnani. Dostikrat jih sam sistem 

pokvari, se pravi, vmes so dostikrat tisti stari kadri, ki se ne znajo do časa na nek način 

disciplinirati, umakniti, karkoli jih nekam dati, da ne bi na mladih škodo delali. 

S: Zdaj bi ti pa še zadnje vprašanje zastavil. Kateri dejavniki so po tvojem mnenju 

najpomembnejši za zmanjšanje negativnih dejanj, kako to izvajaš in kako bi to še izboljšal v 

praksi? 

Ž1: Če se že ljudi, se pravi vodstveni kader ne izbira po nekih kriterijih, že iz prej predvidenih 

vsebin, je to zelo težko. Se pravi, treba je dobiti prave ljudi in s pravimi »štartati«. Za kaj 

takega so dobri primeri kakšna zelo dobro urejena družinska podjetja, ki jih po pravilu 

dostikrat celo vodijo ženske. Včasih znajo te stvari zelo dobro postaviti in tudi zelo dobro 

nadzorovati, kar je skoraj bolj ženska kot pa moška domena. Ženske so marsikdaj zelo 

občutljive na neke emocionalne, čustvene stvari, so v tem pogledu dosti boljši čuvaji nekih 

odnosov, razmerij in tako naprej. Če to znajo in je kar nekaj takih primerov, ko te stvari dobro 

tečejo, predvsem družinskih podjetij je zelo veliko, ki jih ženske v rokah držijo. To je 

opažanje nekih stvari iz okolice. Ključni so ljudje, pravzaprav skoraj vse je na ljudeh. Seveda, 

če je okolje primerno in nekje dejavnosti naklonjeno. Če nekaj ne gre, potem ne bo pomagalo 

nič, če pa so pogoji, so pa najpomembnejši sigurno ljudje, kapital, sicer pa ljudje s svojimi 

idejami, odnosi, vrednotami. Tukaj se stvari verjetno začnejo in tudi nehajo, če stvari niso 

urejene. 

S: Dobro je, jaz bi se ti zahvalil za tvoje izčrpne odgovore in ti želim vnaprej veliko uspehov, 

tako poslovnih kot osebnih, in bi zaključil z intervjujem. Hvala lepa. 

Ž1: Prosim. 
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Intervju (Ž2 – II podrejeni), Ljubljana 

S: Najprej bi te prav lepo pozdravil, se poznava in se bova tikala. Če si za to, bi začela kar s 

prvim vprašanjem, in sicer bi te vprašal, kako bi opisal medsebojne odnose na delovnem 

mestu? 

Ž2: Na sedanjem delovnem mestu ali v celi delovni dobi? 

S: Lahko to povzameš skupaj, najboljše bi bilo, da bi to povzel skupaj. 

Ž2: Mhh. Odnosi so v zadnjem času dosti hladni, tako da so bolj strokovne narave in se 

ostalih stvari niti ne dotikamo, ampak samo, kar se tiče samega dela. Tudi odnosi, kar se tiče 

dela, bi bilo lahko več sodelovanja. Se pravi, da bi lahko problem, ki ga moramo skupaj rešiti 

in je razdeljen na posamezne dele, bi morali ga nekako rešiti skupaj. Tako da eden drugemu 

pomagamo tudi na področjih, ki ni konkretno delo posameznika, recimo to bi bila lahko taka 

pripomba na sedanje odnose. 

S: Kaj pa mogoče odnosi v preteklosti, ko je bila skupina? 

Ž2: Mislim, to sem primerjal v primerjavi z začetki dela, ko so bili bolj topli odnosi in so se 

vsi problemi bolj skupaj reševali. To se pravi, delo se je res razdelilo, ampak sodelovanje je 

bilo pa na višku, na višjem nivoju, to se pravi, pač pomoč je bila večja za konkretne naloge in 

to se mi zdi, da je pomagalo k hitrejši izvedbi teh danih nalog. 

S: In zdaj, če bi pogledal na posameznike, kako se je gledalo in kako se zdaj gleda na njih.  

Komu so takrat, komu pa zdaj člani te skupine, organizacije dajali prioriteto? 

Ž2: Se pravi, prioriteta se je premaknila bolj k vodenju. Poudarja se mišljenje, da je večja teža 

problemov v samem vodenju kot pa v sami strokovnosti in zato se je pač ta struktura 

vzpostavila. Po mojem mnenju je zdaj ta strokovnost manj pomembna, zato se pa tudi toliko 

ne posvečamo tej problematiki, ampak bolj sami problematiki vodenja. 

S:. Mogoče bi šla kar na drugo vprašanje in bi mi prosim na kratko opisal, katera dejanja po 

tvojem mnenju vplivajo na pozitivno delovno vzdušje v tvoji delovni sredini? 

Ž2: Bi vplivala ali vplivajo? 

S: Katera vplivajo? 

Ž2: Težko bi tukaj kaj izpostavil, morda je pa rezultat tega to, da je pa več miru, bolj se 

človek lahko osredotoči samo na svojo nalogo. Tak je pač način dela, da se vsaka stvar razdeli 

z ostrimi mejami. Je pa zato več časa pa več miru, da se človek posveti sam svoji nalogi. V 

sedanjem času je pa mislim to vseeno pozitivna stran, da se človek lažje svoji nalogi posveti. 
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S: Se pravi, ocenjuješ, da je to eden od dejavnikov za tisto harmonično pozitivno delovno 

vzdušje? 

Ž2: Niti ne toliko za vzdušje kot za rezultate. 

S: Kaj pa za vzdušje in za pozitivno ter za negativno vzdušje? 

Ž2: Za vzdušje pa recimo manj konfliktov, ker s tem, ko je manj sodelovanja, je tudi manj 

konfliktov in je potem to navidezno vzdušje sorazmerno dobro, ker ni takih ostrejših 

medsebojnih stikov. 

S: Se pravi, da je manj možnosti za konfrontacijo. Dobro, greva kar na naslednje vprašanje. 

Kaj na tebe vpliva najbolj negativno? 

Ž2: Na splošno verjetno, ne? 

S: Na splošno nekje v okviru teh odnosov na delovnem mestu. 

Ž2: Ja, mislim da je najslabše to, da se namesto pomoči pri izvajanju nalog, da se v bistvu 

nagaja in to tako od sodelavcev kot nadrejenih. To mislim, da je tisti moment, ki najbolj 

slabša to vzdušje in motivacijo za delo. V bistvu je to metanje polen namesto sodelovanja, ker 

v eni firmi gre vseeno za en cilj. 

S: Bi tukaj mogoče še kaj dodal? 

Ž2: Ja, nič posebnega, mislim, da je tu stvar jasna in ni treba opisati podrobnosti. 

S: Ja, prav, dobro je. Pa bi šla potem kar na naslednje vprašanje. Katera izkušnja te je najbolj 

prizadela, in sicer kaj si ukrenil v primeru, če si bil sam žrtev negativnih dejanj oziroma kaj si 

svetoval žrtvi, če se je znašla v taki situaciji? 

Ž2: Ja, to se lahko navezuje na prejšnje vprašanje. V tem primeru sem jaz sicer po mojem 

mnenju najprej nepravilno reagiral, ker sem se razburjal zaradi tega. Ko nekako ni bilo 

rezultatov ali so bili še celo negativni rezultati. Zato bi danes svetoval v primeru, da ni 

posluha, da bi se to spremenilo, da stvari pustimo take, kot so. Za premisliti je, a človek še 

pripravljen delati, čeprav se potem stvari majhno bolj umirijo, ampak ni pa več takega vzdušja 

ali pa motivacije, kot je bila. 

S: Se pravi, po tem odgovoru, kar si zdaj povedal, ali se dejansko zavzemaš za konstruktivno 

reševanje problemov, če do konfliktov pride? Kaj meniš o teh urejenih odnosih in etični 

komunikaciji, predvsem na strani vodstvenega kadra? 

Ž2: No, jaz mislim, na prvi del vprašanja bi rekel, da konstruktivno reševanje konfliktov, to 

sploh niso pravi konflikti, ker v takem primeru se stvar takoj ustavi. Se pravi, ko pride do 
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nasprotnih si stališč, se ta razporedijo, se poišče neke rešitve. Problem je večji, ko ni neke 

pripravljenosti reševanja teh konfliktov, ali da se jih rešuje tako, da se jih ne opaža. V takem 

primeru pa konflikti ali nasprotja naraščajo, dokler ne pride do konfliktov. Kar se tiče 

vodstvenega kadra, pa mislim, da so vseeno oni tisti, ki dovolijo, ali pa ki dovolijo oziroma 

dobro spodbujajo in so lahko vsi akterji. Običajno, če se stvari nočejo reševati, to običajno 

niso s strani izvajalcev, ker niso v položaju, da bi o tem odločali in se tako odločili. 

S: Se pravi je po tvoji oceni prišlo do dogodka oziroma tiste kritične prelomne točke, ko je ta 

konflikt prerasel v nekaj več. Kako si se v tistem momentu obnašal ti oziroma tisti, katerega 

lahko opišeš, in sam napadalec? 

Ž2: Jaz mislim, da to ni ena prelomna točka, ampak da so tule le stvari, ki se dalj časa 

pripravljajo in da enostavno ni običajno, ali pa jaz imam take izkušnje, da bi se določeni 

problemi rešili, reševali. Zaradi tega so nastali novi problemi in to se potem nabira, dokler ni 

pač en moment, ko to samo izbruhne, ni pa prelomne točke. Izbruh ni posledica, ampak je 

takrat samo en tak dogodek, ki je povod zato, da se problem pokaže. Mislim, da za take slabe 

medsebojne odnose ni en dogodek tisti, ki je do tega privedel, ampak več dogodkov. V bistvu 

niti ne dogodek, ampak bolj odnos med ljudmi, ker verjetno je odnos lahko nepravilen od 

vodstva in tudi od podrejenega in verjetno je enako, da se določeni problemi nočejo rešiti od 

podrejenega. To so pa zdaj že drugačni konflikti, kot sem jih pa jaz na začetku omenjal. Na 

začetku sem omenjal te v zvezi z nalogami, delom, izvajanje, reševanjem teh nalog. Verjetno 

bi se pa lahko dogodilo tudi obratno. Tak konflikt zaradi samega neizvajanja, ne zaradi 

strokovnosti, recimo, če eden pač nekaj ni pripravljen izvajati. Ja, dobro ta primer je bil pač iz 

prvega dela. 

S: In zdaj, v tem primeru, kakšno je bilo pa tvoje psihično in zdravstveno stanje oziroma tiste 

žrtve v trenutku, ko je prišlo do tega konflikta oziroma do tega negativnega medsebojnega 

odnosa? 

Ž2: Ja, zdaj za zdravstveno stanje bi težko kaj komentiral, ker verjetno se ne da povezati ali 

vsaj dokazano povezovati psihično stanje. To ni nekako dobro, ker človek težje hodi v službo, 

potem se problemi kopičijo in se tudi težje rešujejo. Sama komunikacija je otežena s strani 

med akterji, tako da se stvar »zacikla«, zaokroži. Zaradi slabih odnosov je težje komunicirati, 

zaradi slabe komunikacije so še slabši odnosi in to se potem kar zavrti in stopnjuje. Možno pa 

je, da to potem tudi na zdravstvene težave vpliva in se tako kakšna dodatna težava pojavi, ki 

se tako ne bi, če bi bili odnosi boljši. 

S: Greva kar na naslednje vprašanje. Kaj lahko storimo, da se take izkušnje ne bi ponavljale 

na nivoju posameznika, vodje, sistema, zakonodaje? 

Ž2: Ja, menim, da je bistveno ta pomen komunikacije, ki mora biti od začetka vzpostavljena. 

Predvsem pa mislim, da ne gre tukaj za prenos informacije, ampak tudi za reševanje 
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določenih problemov, ki se s komunikacijo prenašajo med zaposlenimi, med nivoji vodenja 

ali pa tako. To pomeni, da tukaj ne gre za to, da je nekdo obveščen, ampak pač poskušajo tisti 

problem skupaj rešiti. Enostavno gre za eno podjetje, za eno firmo z istim ciljem, dejansko so 

naloge ločene, posamezni del vseeno ne pripomore k rezultatu firme, ampak celota prinese 

pozitiven rezultat. Zdaj za sistem pa zakonodajo bi pa tukaj težko kaj več povedal, ker mislim, 

da so te stvari zelo neoprejemljive. Težko jih je kakorkoli definirati pa določiti, tako da jaz 

menim, da bi bilo tule verjetno več efekta, če bi se dalo poudarek na informiranje kot pa na 

zakonodajo. Jaz vseeno menim, da je tudi finančni rezultat firme boljši, kot če tega ni in 

verjetno bi bil tudi rezultat takega osveščanja boljši kot pa neki predpisi, ki se lahko še celo 

obrnejo. Če bi bilo tega več, bi bilo samo še eno orožje močnejšega, lahko je to vodja ali pa 

delavec izvajalec, ane? Ker kakorkoli je potem to lahko eno orožje za poglabljanje teh slabih 

odnosov ali pa slabe komunikacije. Menim, da bi bilo osveščanje rešitev. Samo kako to 

izvesti, to je pa verjetno večji problem. 

S: Dobro je. Zdaj bi šla pa še k zadnjemu vprašanju. Kateri dejavniki so po tvojem mnenju 

najpomembnejši za zmanjšanje negativnih dejanj? Kako to izvajaš in kako bi to še izboljšal v 

praksi? 

Ž2: Ja, mislim, jaz osebno menim, da je najboljša ustrezna komunikacija. S tem da se tudi pač 

reagira nad te dogovore, ki se tako dosežejo. Ker običajno je problem ravno v tem, da se 

morajo določeni problemi rešiti a se jih rešuje z dekreti ali pa ultimati, namesto s pogovori pa 

z medsebojno pomočjo. Mislim, da se s tem taki skupinski problemi ne dajo rešiti. To se ne da 

nekako formulirati, samo na tistih formularjih vztrajati, ampak je vseeno potrebna določena 

stopnja sodelovanja. Na ta način se potem odpravljajo problemi s tem, če je manj problemov, 

je verjetno tudi manj konfliktov. Pa tudi morda potem manj samega tega, kako bi rekel 

šikaniranja, ki pa sploh ni več del poslovnega procesa, ampak je že v bistvu tak stranski 

produkt teh odnosov. Ti stvari samo še poslabšajo in privedejo še do hujših konfliktov in to v 

bistvu običajno ne prinese nobenih rezultatov. 

S: Zdaj bi mogoče še kakšen komentar dal na vse skupaj? 

Ž2: Jaz mislim, da je. 

S: Da je to to. 

Ž2: Da sem razločno povedal, kaj sem hotel. Malo sem se selil iz teme na temo, ampak upam, 

da je razumljivo. 

S: Potem bi se ti pa jaz zahvalil za tvoje odgovore in ti želim še veliko uspeha v bodočnosti. 

Hvala lepa. 

Ž2: Hvala enako tudi tebi. 
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Naša zgodba (M – III podrejeni), Ljubljana 

Zgodbo smo oblikovali po posameznih temah, ki smo jih obdelali v intervjujih, in sicer tako 

pri napadalcih kot tudi pri žrtvah. 

Medsebojni odnosi na delovnem mestu: 

Medsebojni odnosi med sodelavci na delovnem mestu so bili v času dogajanja zadovoljivi. 

Vse skupaj se je začelo zapletati zaradi konkurence nadrejenemu in osebnih interesov vodje 

nadrejenega, ko mu je opis delovnega mesta za naše napredovanje »obležal« v predalu in je 

tako lahko zavlačeval z izvedbo. Po sestanku z vsemi udeleženimi, vključno z vodji 

posameznih oddelkov, ki so nas predlagali za napredovanje, in predstavnikom uprave, se je 

glavni akter – vodja poslovne funkcije spretno izmaknil obveznosti in se opravičil za 

odsotnost na sestanku. Sklepe, sprejete na sestanku, je ignorantsko zavračal, na elektronsko 

pošto se ni odzival. V preteklosti nam je firma samovoljno prekinila pogodbo o šolanju zaradi 

posredovanja in osebnih interesov nadrejenega, a so akterji zaradi sklenjene pogodbe to 

morali spoštovati, čeprav so nam zagrozili, da se bomo hitro znašli na »črni listi« kot 

presežek. Trenutno nasprotovanje in verjetno tudi spomini, ko smo se uprli vodji nadrejenega 

zaradi šikaniranja in položaja moči, so nas ponovno pripeljali do točke, kjer ni vrnitve. V 

preteklosti je bilo precej nasprotovanja z vodjem, ki je trmasto vztrajal pri svojih odločitvah in 

uvedel absolutistično hierarhično odločanje. Tako je že v startu po pomembnosti promoviral 

posamezne sodelavce v svoje »krdelo«. Sporekli smo se z neposrednim vodjem, ko nam je 

očital neresnice kot npr.: »Delo trpi in ni kvalitetno, zamujaš z roki saj istočasno ne moreš 

kvalitetno opravljati dela v službi, študirati in se še posvetiti družini.« Opazili smo, da smo 

naenkrat postali prava tarča za slabo voljo neposrednega vodje, ki se je brez težav znašal nad 

nami. 

Člani moje organizacije dajejo prioriteto sledečemu kadru: 

Člani organizacije so v preteklosti dali prioriteto izključno strokovnemu kadru. Med 

zaposlenimi sodelavci je razen redkih izjem prevladoval zdrav, že skoraj prijateljski odnos. V 

času opazovanja dogodkov pa se je pojavilo, da je postalo vodenje pomembnejše od 

strokovnega kadra. Vse več je poudarka na t. i. papirologiji in novodobnih uradnikih, ki so 

dobili v okviru organizacije ime »beli kravatarji«. Vodje posameznih skupin in oddelkov so si 

postali tekmeci za pridobitev boljših položajev v smislu, kdo je tisti, ki je naredil večji 

doprinos. Temu zgledu so sledili tudi posamezniki znotraj nižjih enot, ki so si tudi tukaj tako 

kot drugod ustvarjali moč. Prišlo je do pomena moči, ki je zlahka premagal zdrave odnose in 

pristno komunikacijo. 

Dejanja, ki po našem mnenju vplivajo na pozitivno delovno vzdušje v naši delovni skupini: 
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V skupini morajo biti stvari transparentne. To pomeni, da se točno ve, kakšni so doprinosi 

posameznika, zato pa dobi veljavo in priznanje. Po nekajletnem strokovnem izobraževanju in 

odličnimi rezultati na temu področju smo se na pobudo sodelavcev iz naše sredine in iz drugih 

skupin dogovorili z vodjem oddelka v soglasju z neposrednim vodjem za potrebno 

spremembo v organizacijski strukturi. Formiralo naj bi se novo delavno mesto v določeni 

poslovni enoti za podporo in pomoč posameznim oddelkom. Poleg skrbi za naše 

izobraževanje in nadzorom nad uspešno izvedenimi izdelki, naj bi skrbeli še za občasna 

izobraževanja sodelavcev. S tem predlogom smo seznanili tudi vodjo poslovne funkcije. 

Predlog je bil z odobravanjem sprejet. 

Po mojem mnenju sledeča dejanja vplivajo na negativno delovno vzdušje v naši delovni 

sredini: 

Spoznanje, da nas hoče nekdo zavestno izkoristit za neke svoje cilje. Tu so prisotne še razne 

preobremenitve, skrivanje informacij, nadzorovanje, iskanje in podtikanje napak, blatenje 

imena z vnaprejšnjim pripisovanjem zadev in na koncu popolna izolacija. Spoznanje, da smo 

predmet manipulacije in da smo postavljeni samo pred dejstvo, ali zapustimo sredino in 

gremo ali se sprijaznimo s trenutnim stanjem. Počutili smo se izigranega, a smo klub temu na 

vso moč poskušali doseči neko konstruktivno rešitev, kar pa se je kasneje pokazalo, da ni bilo 

več izvedljivo. Pri že ustvarjenem negativnem vzdušju je tudi možno, da človeka vnaprej 

odklonijo, skratka ga izolirajo, kar je zelo pomembno, saj mu ne dajo informacije. 

Na nas najbolj negativno vpliva oziroma je vplivalo: 

Na nas vpliva najbolj negativno onemogočanje in širjenje neresnic. Prav tako lahko rečemo, 

da so za nas zelo negativno delovale grožnje, ko je prišlo do šikaniranja in izrabe moči 

položaja in so nas na željo neposrednega vodje poklicali na »zaslišanje« neposredni vodja, 

vodja oddelka in vodja poslovne funkcije ter nam »prali možgane«. Zatrjevali so nam, da 

moramo opustiti študij, da nismo sposobni uspešno zaključiti izobraževanja in da nam ne bo 

potrebno plačati že nastalih stroškov v primeru, če ugodimo njihovi zahtevi. V nasprotnem 

primeru so nam zagrozili, da se bomo hitro znašli na »črni listi« kot presežek. Višek so 

dosegli s tem, ko so se začeli vtikati še v našo družino, v majhnega otroka, v ženin študij in 

gradnjo nove hiše … Skratka, osebe, ki izvajajo mobing, delajo naprej vse akcije, da nas 

onesposobijo in spravijo v slabo luč. 

Najbolj nas je prizadela sledeča izkušnja: 

Najbolj nas je prizadela izkušnja, ko se nam je začela ponavljati zgodba iz preteklosti. V 

primeru, da bi uporabili formalno pritožbo, bi tvegali šikaniranje in »metanje polen pod 

noge«, v nasprotnem primeru pa smo se lahko samo sprijaznili s trenutnim stanjem zaradi 

vsesplošne arogance. Prišlo je do nove organizacijske spremembe, tako da smo bili 

prerazporejeni k obstoječemu vodji oddelka, ki je postal naš neposredni vodja in je imel dve 
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možnosti. Zoperstaviti se svojemu nadrejenemu in nas podpreti ter tvegati nemilost vodje in 

hkrati zapraviti možnosti napredovanja ali pa uporabiti vsa sredstva da nas bo na nek način 

odstranil. 

V primeru, ko smo bili sami žrtev smo ukrenili oziroma naredili sledeče: 

V tistem trenutku, ko je do tega prišlo, smo se morali pri uporabi načinov osebne obrambe na 

kraju samem zbrati in razčistiti, zakaj je do nastale situacije prišlo. V preteklosti med časom 

šolanja smo morali pridobiti večino podatkov za vzroke, ki so pripeljali do tega stanja. Vse 

naloge in izvajanja smo začeli zapisovati, vodili smo točen dnevnik, kdaj, kje, kdo. Poiskali 

smo sindikalnega poverjenika in advokata za pomoč zaposlenim, za posredovanje pri 

kadrovski službi v firmi in posredno na skupino z vodjo, ki je napad začela. Napisali smo 

pisma, s katerimi smo demantirali navedene argumente, in prešli v protinapad s tem, da smo 

na začetku še delali v ozadju, ko pa smo zbrali dovolj »materiala«, smo prišli »na dan« z 

razkrinkanjem prikrojenih neresničnih dokazov. Izvajati smo začeli preventivo, saj smo budno 

pazili na eventualne svarilne znake ter skrbeli za naše dobro vodenje še najmanjših 

potankosti. 

Ocena zgledov za uspešnost našega načrta je bila močno rizična, čeprav je imela močne 

temelje in popolno zakonsko osnovo. Izpostavili smo se »oblastnikom«, ki so imeli v rokah 

»škarje in platno« s tem, da smo lahko pričakovali raznorazna podtikanja pri našem delu in 

nadaljnja šikaniranja zaradi neuklonljivosti. Razmere za delo bi lahko postale popolnoma 

nevzdržne, čeprav so se zaradi posredovanja odvetnika v tem primeru akterji – napadalci 

uklonili in s težavo spoštovali določila predhodno sklenjene pogodbe o šolanju, ki je bila 

sklenjena med nami in firmo. S spoznanjem dejstva, da nam morajo po pogodbi omogočiti 

šolanje po sprejetem programu, smo se srečali z grožnjo, da nam bodo v primeru zamujanja 

roka zaključka študija ali neopravljenih obveznosti, takoj uvedli povračilne ukrepe za 

povrnitev stroškov celotnega študija z vsemi dodatnimi stroški, obrestmi in izvedbo grožnje 

na listo presežnih delavcev. 

Med šolanjem je prihajalo do posameznih podtikanj, preverjanj obveznih prisotnosti, 

preverjanj glede izpolnjevanja delovnih obveznosti in ne na koncu takojšnjega terminskega 

preverjanja o izpolnjevanju obveznosti, ki so bile določene z medsebojno sklenjeno pogodbo 

o izobraževanju. Ko pa se nam je ponovila zgodba, tudi posredovanje delavskega direktorja ni 

pomagalo, saj je v »krdelu napadalcev« kmalu ostal popolnoma nebogljen. Čez nekaj let je 

tudi sam zaradi težav z istim »krdelom napadalcev« zapustil organizacijo s pomočjo pravne 

službe. Zaradi trenj v »krdelu« je skoraj v istem obdobju kot delavski direktor moral zapustiti 

firmo tudi vodja poslovne funkcije. V trenutku, v katerem smo se znašli, bi bilo najprimerneje 

smiselno urediti misli ter preučiti možnost prehoda drugam. 

Trenutek, ko je po naši oceni prišlo do kritične/prelomne točke in kako je do tega dogodka 

prišlo ter obnašanje žrtve in napadalca: 
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V prvem primeru ob menjavi neposredne vodje, ki je bil pravo nasprotje njegovega 

predhodnika. Pokazal se je kot izrazit povzpetnik, ki je bil na določenem strokovnem 

področju dobro podkovan. Manjkala sta mu pregled in širina dela na področju, ki ga ni 

poznal, vendar je kljub temu trmasto vztrajal pri svojih odločitvah. Uvedel je absolutistično 

hierarhično odločanje in že v startu po pomembnosti promoviral posamezne sodelavce v svoje 

»krdelo«. Mladostna neizkušenost, neveščost diplomacije in pretirano razmišljanje z našo 

glavo nas je privedlo v nepriljubljeno skupino. Nasprotovanje neposrednega vodje pri 

konkretnih rešitvah problemov je povzročalo vsakič znova stresne konfliktne situacije, ki so 

se sčasoma samo še zaostrovale. V drugem primeru pa je prišlo do odločitve, pred katero je 

bil postavljen nadrejeni, ki je imel dve možnosti. Zoperstaviti se svojemu nadrejenemu in nas 

podpreti ter tvegati nemilost vodje in hkrati zapraviti možnosti napredovanja ali pa uporabiti 

vsa sredstva, da nas bo na nek način odstranil. 

Kmalu po našem uspešno zaključenem izobraževanju je neposredni vodja zamenjal delovno 

mesto, saj si je v tem času s svojo aroganco nakopal poleg nesoglasja med sodelavci tudi 

nestrinjanje z njegovimi nadrejenimi. 

Prisotnost namena – vodila, da bi se spoštovalo konstruktivno reševanje konfliktov: 

Problem bi moral biti skupen in takšno bi moralo biti tudi reševanje. Pripravljenost za 

spremembe pogosto za razreševanje zahteva več truda, časa in energije, kar vodi v 

konstruktivno reševanje problemov. Reševanje situacije na etičnih osnovah z vodilom, da 

nikoli ne počni drugim tistega, kar ne bi rad, da počnejo drugi tebi, bi moralo biti vedno in 

vsakič pred očmi vsakemu, ki se znajde v konfliktu. Zavzetost reševalcev in konstruktivni 

konflikti pogosto porodijo rešitve, katerih se sicer sami sploh ne bi domislili. Firme bi morale 

biti urejene od zgoraj navzdol, hierarhično in transparentno z zavzetostjo reševalcev za 

reševanje konfliktov. Vendar je tu konflikt prerasel v obliko, ki je temeljil na 

nekonstruktivnem reševanju problemov, saj ni bilo pogovora in pripravljenosti sodelovati. 

Občutek, psihično in zdravstveno stanje v tistem trenutku: 

Imeli smo težave, saj je sploh v prvem primeru to predstavljalo za nas gromozanski šok. Da 

smo si umirili misli in zbistrili glavo, smo si vzeli teden dni dopusta, saj smo bil tik na tem, da 

zbolimo. V fizičnem smislu smo postali statični in »zakrčeni«, saj nam tudi hoja v gore ni bila 

več v veselje. Izredno naporno je, ko se ti kot prva in zadnja pojavlja misel, povezana s 

službo.  

Ukrepi in nasveti, da se take izkušnje ne bi ponavljale na nivoju posameznika, vodje, sistema, 

zakonodaje: 

Veliko stvari je možno narediti z organizacijskimi spremembami. Od tega, da postavimo 

človeka na svoje mesto in mu določimo pristojnosti, do tega, da z aktom te stvari dokaj 
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natančno opredelimo in vzpostavimo neke mehanizme, ki bdijo, rešujejo in sankcionirajo  

odklone, če je treba. Vnese se neko novo kulturo in vrednote. V glavnem se mora spremeniti 

kultura, ker je mobing stvar kulture organizacije. Pri tem ima bistven pomen komunikacija, ki 

mora biti vzpostavljena od začetka. Tu gre za prenos informacije in tudi za reševanje 

določenih problemov, ki se s komunikacijo prenašajo med zaposlenimi in med nivoji vodenja. 

Pri zakonodaji so zadeve še vedno v praksi zelo neoprijemljive. Težko jih definiramo, 

verjetno pa bi bil tudi efekt boljši, če bi se šlo več na informiranje kot na zakonodajo. 

Dejavniki, ki bi po našem mnenju bili najpomembnejši za zmanjšanje negativnih dejanj, 

izvajanje in izboljšanje v praksi: 

Sistematizacija dela je odvisna od vrednot in kulture vodstva. Do sistemskih sprememb pride 

najlažje takrat, kadar se zamenja vodstvo. Pomemben dejavnik je spoznavanje sodelavcev, 

čista, javna in učinkovita komunikacija. Bistven pomen komunikacije je v tem, da gre za 

prenos učinkovite informacije med zaposlenimi. Vzpostavljeni morajo biti mehanizmi, s 

katerimi zagotovimo sisteme ugotavljanja in preprečevanja mobinga in jih ustrezno 

obvladujemo. Zavzemanje za učinkovito in sprotno reševanje problemov, interakcija skupine, 

druženje in spoznavanje je pomembno. Konstruktivni konflikti in sodelovanje pogosto 

porodijo rešitve, katerih se sicer sami sploh ne bi domislili. Čustvena inteligenca in odkrita 

komunikacija igrata pomembno vlogo. Pomembno je sprejemanje drugačnih, saj vsak 

posameznik v organizacijo prinese neke pozitivne in njemu karakteristične lastnosti.
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OPISNA STATISTIKA 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Variance 

OM_MOZ_KOM 35 1,51 ,507 ,257 

PREK_GOV 35 1,49 ,507 ,257 

JEM_BES 35 2,34 ,765 ,585 

KRIC_ZMER 35 2,51 1,442 2,081 

KRIT_D_OS_Z 35 1,97 ,785 ,617 

NAD_TELEF 35 3,31 1,323 1,751 

VER_PIS_GROZ 35 3,31 1,367 1,869 

IZM_N_KONT 35 3,09 1,483 2,198 

OD_GES_POG 35 3,14 1,458 2,126 

DAJ_NE_PRIP 35 2,11 ,832 ,692 

S_P_NE_POG 35 3,17 1,224 1,499 

POS_IGNOR 35 3,46 1,314 1,726 

POS_JE_IZOL 35 2,77 1,437 2,064 

OGO_ZA_HRBT 35 2,86 1,264 1,597 

SI_GOVOR 35 3,09 1,358 1,845 

SMES_POS 35 3,06 1,349 1,820 

OPO_MIMI 35 2,83 1,403 1,970 

NOR_IZ_HIB 35 3,14 1,438 2,067 

NOR_IZ_PRIV_Z 35 3,23 1,416 2,005 

SIL_NEG_SAMO 35 2,94 1,454 2,114 

PRIS_V_PSIH_P 35 2,86 1,498 2,244 

NAP_NA_PREP 35 3,26 1,540 2,373 
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KLET_NEP_IZR 35 3,37 1,416 2,005 

NADIRAN 35 3,26 1,358 1,844 

SPOL_OPAZ 35 3,31 1,388 1,928 

PRIS_REZ_DEL 35 2,03 ,785 ,617 

SKRI_INF_ZA_DEL 35 1,37 ,490 ,240 

NI_PRIL_ZA_POG 35 1,60 ,497 ,247 

NAP_OCEN_NAP 35 2,17 ,785 ,617 

DVOM_V_ODLOC 35 2,09 ,781 ,610 

NI_NOVIH_NAL 35 3,00 1,393 1,941 

ODVZ_V_NAL 35 2,57 1,170 1,370 

DOD_NES_NALO 35 2,91 1,269 1,610 

NAL_POD_N_ZNAN 35 3,54 1,462 2,138 

NAM_DISKR 35 2,63 1,516 2,299 

ZALJ_DOST 35 2,94 1,327 1,761 

ODTEG_POMOC 35 2,86 1,537 2,361 

HOD_N_P_SEST 35 1,71 ,825 ,681 

GROZ_FIZIC 35 2,97 1,445 2,087 

UPOR_L_F_NASI 36 3,33 1,414 2,000 

N_POVZ_SKOD_P 36 3,25 1,442 2,079 

N_POV_SKOD_D 36 2,97 1,362 1,856 

ZDR_SKOD_DELO 36 3,22 1,436 2,063 

Valid N (listwise) 35    

 

Descriptive Statistics 
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 N Mean Std. Deviation Variance 

POS 33 1,73 ,674 ,455 

VOD 34 1,41 ,500 ,250 

SIS 34 1,53 ,825 ,681 

ZAK 34 2,15 1,077 1,160 

Valid N (listwise) 30    

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

ODP_KOM 35 1,34 ,482 

TIM 35 1,51 ,507 

IZB_USP_VOD 35 1,63 ,490 

PRA_RES 35 2,00 ,840 

SOODLO 34 2,35 ,485 

O_DOD_IZ 35 3,03 ,785 

SISTEM 34 3,06 ,776 

VIZ_OR 34 3,12 ,808 

Valid N (listwise) 32   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Variance 

SEZ_Z_MOB 35 1,51 ,612 ,375 

SEZ_Z_NEV 34 1,74 ,710 ,504 

NAD_POG 35 1,77 ,910 ,829 
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NAD_USP_M 34 1,79 ,914 ,835

PREV_SIM_M 35 1,80 ,994 ,988

URE_PRAV_M 35 1,91 ,981 ,963

Valid N (listwise) 33


