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Izvleček
Nasilje na delovnem mestu je pogosto prikrit, destruktiven in nevaren pojav za
zaposlene, ustrezno delovno klimo, zdravo delovno okolje in celotno družbo. V
magistrskem delu pojav verbalnega nasilja raziskujemo v različnih delovnih okoljih.
Pojav preučujemo na podlagi teoretičnih izhodišč in empirične raziskave v štirih
delovnih organizacijah. Razkrivamo vzroke in posledice verbalnega nasilja, oblike
neustreznega komuniciranja, značilnosti ljudi, ki so žrtve omenjenega nasilja in
agresivne ljudi, ki te ljudi verbalno napadajo.
Dosedanje raziskave nasilja na delovnem mestu so pokazale, da je pojav pogosto
prisoten na mikro- kot tudi makronivoju delovnih organizacij. Med aktivnim
prebivalstvom je bilo po podatkih nasilja na delovnem mestu deležnih približno 3–9
% ljudi. Verbalno nasilje deluje negativno na delovno klimo zaposlenih, ruši notranje
delovne odnose v kolektivu, slabi vertikalno ter horizontalno verbalno in neverbalno
komunikacijo, zmanjšuje prenos komunikacijskih sporočil med zaposlenimi.
Empirična raziskava je pokazala, da je četrtina zaposlenih žrtev verbalnega nasilja,
pogosteje so ženske. Pojav je bil prisoten na vseh raziskovanih delovnih področjih.
Najpogostejše oblike verbalnega nasilja so žaljivke, verbalni napadi, grožnje in
ustrahovanje. Žrtve so doživljale stisko, zdravstvene težave, pojavljanje depresije,
slabši delovni učinek, fluktuacijo bolniških odsotnostih.

UDK: ____________________
Gesla: verbalno nasilje, trpinčenje, komunikacija, delovna organizacija.

Abstract

(Emotional) abuse in the workplace is often a hidden, destructive and dangerous
phenomenon for the staff, a healthy work environment and the whole society. This
thesis is a research on the phenomenon of verbal abuse in various working
environments. We have done on the basis of theoretic issues and the empirical
research in four working organisations. We reveal causes and consequences of verbal
abuse, forms of inappropriate communicating, characteristics of victims of such abuse
and agressive people, verbally abusing the others.
Previous researches of bullying and emotional abuse in the workplace have shown,
that the phenomenon is often present at the micro as well as at the macro level of the
working organisations. According to data, 3-9 % of people have suffered abuse in the
working place. Verbal abuse has a negative effect on the working environment, a
destructive effect on the working relations within the collective, weakens vertical and
horizontal verbal and nonverbal communication and reduces the transmission of
communicative messages among staff. The empirical research has shown, that a
quarter of workers, mostly women, are victims of verbal abuse. The phenomenon was
present at all the working areas. The most common forms of verbal abuse are
offensive words, verbal attacks and threats. The victims felt distress, health problems,
depression, lower working efficiency and fluctuation of sickness abscence.

UDK: ____________________
Key words: verbal abuse, harassment, communication, working organisation.
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Uvod
Ljudje preživimo tretjino svojega časa v delovnih organizacijah, zato je pomembno,
da so za posamezno vrsta dela vzpostavljeni primerni delovni pogoji, kot tudi
ustrezna delovna klima. T. i. zdravo delovno okolje zaposlenim ne nudi samo
zagotovitev osnovnih pogojev za opravljanje delovnih nalog, ampak tudi razmere za
razvijanje svojega znanja, ustvarjalnosti, spretnosti in kariere. Med zaposlenimi pa
niso vedno prisotni kolegialni, spoštljivi, konstruktivni in prijateljski delovni odnosi.
Zaradi različnih vzrokov se zgodi, da pride do trenj, negativnih odnosov med
posamezniki, med skupino in posameznikom ter med skupinami. V težjih primerih pa
je lahko prisotno tudi nasilje v različnih oblikah.
Dosedanje raziskave s področja dela in zaposlenosti so opozorile ter dokazale vpliv
nasilja v delovnem okolju na zaposlene, ki ga največkrat sopovzročajo še stres, slaba
organizacija dela, neurejena delovna razmerja, neustrezni delovni odnosi idr.
S pojavom globalizacije ter svetovnega spleta se delovne organizacije, ne samo
multinacionalke, borijo za prevladujoč položaj med potrošniki in uporabniki, da bi jih
zadovoljile s svojimi produkti in storitvami. Podjetja se v tekmi za čim večji dobiček
poslužujejo različnih sredstev, da bi zniževala svoje stroške. Ukrepi racionalizacije pa
za zaposlene pogosto pomenijo tudi nov in največkrat dodaten pritisk nanje. S tem se
povečuje napetost med zaposlenimi, zaostrujejo se odnosi, narašča stres in s
povečanjem le-tega se stopnjuje tudi nasilje, ki je prisotno v skoraj vsakem delovnem
okolju.
Čeprav raziskovalci nasilja na delovnem mestu opozarjajo, da je fizičnega nasilja
manj, pa opažajo, da je več prisotnega psihičnega nasilja; med njimi še posebej
izstopa mobing. Ena izmed oblik mobinga je tudi verbalno nasilje. Zanj so značilni
različni pritiski in verbalni napadi na žrtve, ustrahovanja, grožnje, poniževanja,
žaljivke, seksizmi. Storilci izvajajo nasilje iz različnih vzrokov; pri tem pa lahko
zlorabljajo svoj položaj in moč, saj se čutijo ogrožene za svoje delovne mesto ali v
1

primeru morebitnega napredovanja. Nasilje pušča ne le psihične, marveč tudi fizične
posledice, ki se kažejo v psihičnih in somatskih težavah mobiranca, saj lahko resno
ogrozijo njegovo zdravje in življenje.

V delovnih organizacijah je komunikacija pomemben del delovnega procesa,
ustrezno komuniciranje je eden od pogojev za zdravo, ustvarjalno in dolgoročno
uspešno delovno klimo. Negativna komunikacija pa ustvarja slabe odnose,
neproduktivnost ter posledično s pojavom verbalnega nasilja ustvarja negativne
učinke na zdravje ljudi, povečanje izdatkov za podjetja in stagnacijo gospodarstva.
Delovne organizacije so ''živi organizmi'', zato je pomembno, da se verbalno nasilje
na delovnem mestu z ustreznimi dejavniki preprečuje oz. odpravlja, zmanjšujejo se
stroški zaradi fluktuacije in bolniških odsotnosti. S tem pa posledično tako nacionalno
gospodarstvo kot tudi sama država izgubljata prepotrebna finančna sredstva.
Nasilje v delovnem okolju se lahko izvaja v vsaki delovni organizaciji, žrtev lahko
postane vsakdo, ne glede na delovni položaj, starost, spol, izobrazbo, vrsto zaposlitve
in dela. Posledično so vplivi vidni tudi v privatnem življenju žrtve in na družini, širši
okolici ter na sami družbi. Spremembe generacij prinašajo določene nove trende oz.
poglede na delovne odnose, saj so lahko določena vedenja, ki so bila včasih
tolerirana, danes nezaželena oz. celo nasilna (npr. žaljive opazke, zmerljivke).
V vseh oblikah in vrstah nasilja je prisotno tudi verbalno nasilje, s katerim se žrtev
neposredno napada, psihično zlorablja. V vseh primerih se pogosto uporablja v
povezavi z ostalimi vrstami: fizičnim, psihičnim, spolnimi napadi, diskriminacijo
glede na spol, raso, vero, prepričanje. Prisotno je tudi v delitvi na zunanje in notranje
nasilje ter v vertikalni in horizontalni razdelitvi, glede na razdelitev napadalec –
žrtev. Namen napadalca je, da si žrtev podredi, da postane superioren v odnosu do
nje. Besede imajo lahko včasih večji učinek kot udarci ter imajo dolgotrajne notranje
učinke.
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Slovenska delovna zakonodaja do sedaj sicer vsebuje nekaj ukrepov pri varovanju oz.
preprečevanju verbalnega nasilja na delovnem mestu. Z elementom izražanja je z
Ustavo RS in različnimi konvencijami zagotovljena svoboda govora, ki je ena od
temeljnih človekovih pravic, ki pa se velikokrat krši z nedopustnim, neprimernim
izražanjem. S pravnimi akti je prepovedano spodbujanje različnih oblik nasilja,
sovraštva, nestrpnosti kot tudi sovražnega govora, ki se velikokrat pojavlja v družbi,
pa tudi na delovnem mestu.
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I Teoretični del
1 Podjetje kot organizacija zaposlenih
Zaposleni preživijo povprečno tretjino svojega časa v službi, da s tem zagotovijo
lastni, družinski, ekonomski in eksistenčni položaj. Danes živimo v postmoderni
družbi, v kateri je gospodarstvo razdeljeno na različne panoge, pridobivanje dobrin je
odvisno od proizvodnje, ki temelji na specializiranosti mnogih poklicev, ter ob
podpori visoke specializirane tehnologije. Posledično so se za zadovoljitev družbenih
in individualnih potreb razvila specializirana podjetja ter druge delovne organizacije,
ki s tem pripomorejo k delovanju gospodarstva na različnih ravneh.
Evropska komisija je leta 2003 sprejela priporočilo o prvi skupni opredelitvi podjetij
na: mikro, mala in srednje velika (Commission Recommendation concerning the
definition of micro, small and medium-sized enterprises, Uradni list Evropske unije L
124, 20. maj 2003, str. 36). V to niso zajete velika podjetja in korporacije, saj za le-te
tovrstna sofinanciranja ne pridejo v poštev. Ta opredelitev se je uporabljala po celotni
EU do leta 2003. Nato je komisija sprejela novo priporočilo, v katerem je upoštevala
gospodarski razvoj od leta 1996. Priporočilo je začelo veljati z letom 2005 in se je
nanašalo na vse politike, programe in ukrepe, ki jih komisija izvaja za podjetja. Za
Slovenijo velja tudi tovrstna opredelitev pri javnih razpisih, ki so financirani iz
sredstev Evropske unije. V skladu s priporočili kategorijo mikro, malih in srednje
velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb in imajo bodisi
letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, bodisi letno bilančno vsoto, ki ne
presega 43 milijonov EUR.
Mala podjetja so opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb in katerih
letni promet ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR. Mikro podjetja so
opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 oseb in katerih letni promet ali
bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR.
(Vir: http://www.foruminovacij.si/index.php?t=news&id=251&l=sl)
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Takšna podjetja so pogosto v lasti tudi družin, ki pa lahko tudi obvladujejo velik del
posamezne gospodarske panoge. Tako npr. Morck in Yeung (2003) navajata podatke,
da družina Wallenberg nadzira kar 43 % švedskega gospodarstva, družinsko podjetja
Noboa pa zagotavlja prihodke kar trem od enajstih milijonov prebivalcev Ekvadorja
(Duh, Tominc idr., 2006, str. 29–31).
Družinska podjetja so pogosto opredeljena kot posebna vrsta podjetij. Univerzalne
definicije družinskega podjetja do sedaj še niso sprejeli. Večina raziskovalcev se
strinja, da je vključitev družine v podjetje tista značilnost, po kateri se ta podjetja
razlikujejo od drugih. Udeležba družine se ponavadi nanaša na udeležbo članov
družine v lastništvu in menedžmentu, s tem pa družina pomembno vpliva na številne
razsežnosti razvoja ter delovanja podjetja. Gersick idr. (1997) ponazarjajo družinsko
podjetje kot celoto treh neodvisnih, vendar prekrivajočih se (pod)sistemov: podjetja,
lastništva in družine. Astrachan in Shanker (2003) sta oblikovala tri operativne
definicije družinskih podjetij (široko, srednje, ozko) ob upoštevanju treh načinov in
obsegov vključevanja družine. Na osnovi njune široke definicije se med družinska
podjetja uvrščajo tista, ki izpolnjujejo naslednje značilnosti: družina ima prevladujoč
vpliv na strateško usmeritev podjetja in je vključena v podjetje. Ustanovitelj ali
naslednik (potomec) vodi podjetje, družina je vključena v vsakodnevno delovanje
podjetja. Podjetje namerava ostati v družini, lastnik namerava predati podjetje
nasledniku, članu družine. Več generacij družine ima pomemben vpliv na podjetje
(Duh, Tominc idr., 2006, str. 29–31).

1.1 Opredelitve pojma organizacija in vrste
Ljudje so se združevali v organizacije že pred več tisoč leti za doseganje določenih
ciljev ter lažje preživetje. Tekom stoletij so se organizacije širile s povezanostjo
specializacije ter delitve dela. Ameriški sociolog Amitai Etzioni (1964) je sklepal, da
je naša družba organizacijska družba (Haralambos, 1995, str. 278). Celotno naše
življenje je prepredeno in obdano z organizacijami. Otroci se rodijo v bolnišnicah,

5

tekom dobe socializacije in inkulturacije so vpleti v vrtec, šolo, obiskujejo interesne
dejavnosti pod okriljem organizacij, društev. V dobi odraslosti so zaposleni v
podjetjih. Pri tem jih spremljajo tudi ostale državne institucije, strokovna in civilna
združenja …
Pogoji za oblikovanje organizacije so ljudje, ki so medsebojno soodvisni ter imajo
nek skupni namen. Izvor besede “organizacija” (iz grščine “organon”, prvotni pomen
orodje, kasneje organ in še drugi pomeni; v starem Rimu “organizare”).
Organizacija je način, s pomočjo katerega so ljudje in naloge, katere izvršujejo,
sistematično povezane tako, da lahko dosežejo cilje, ki so si jih zastavili. Prav tako
organizacija vključuje delitev dela med posameznikom in skupino ter povezovanje
vseh delov v zaokroženo celoto.
Organizacijo razumemo tudi kot kooperativni sistem, ki je sestavljen iz členov, ki
zavestno težijo k skupnemu namenu, kar je uresničljivo s komunikacijo. Vila (1998)
pojmuje termin organizacija v današnjem času kot subjekt, se pravi delovno
organizacijo, inštitut, zavod, državno inštitucijo, podjetje. Pomeni tudi neko
strukturo, družbeno, sociotehnično strukturo delovnih sredstev in ljudi, poudarek je
na nizu elementov, ki so na določen način sestavljeni in povezani v določene odnose.
Zadnjo organizacijo določa še dinamični organizacijski proces kot skladno, logično
povezovanje, delovanje in funkcioniranje določene organizacijske strukture z
definiranimi cilji, katere uspešnost se pa spremlja in meri (Vila, Kovač, 1993, str. 18–
20; 1998, str. 18–19).
Teorija sistemov, iz katere izhajata Vukovič ter Florjančič (1998), pa definirata
organizacijo kot »Mrežo razmerij med ljudmi, ki je večciljno orientirana in se nahaja
v trajnem procesu izmenjave z okoljem, ki nanjo vpliva in na katero organizacija
vpliva« (Florjančič, Vukovič, 1998, str. 53).
Znotraj organizacije poteka več procesov, iz katerih izhajajo njene značilnosti. Te
navajajo, da organizacija:
-

je mreža razmerij med ljudmi, ki izvajajo aktivnosti planiranja, usmerjanja,
koordinacije in kontrole;
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-

to so spremenljivi sistemi, ki se stalno prilagajajo in odgovarjajo impulzom iz
okolja; uresničujejo več ciljev hkrati: cilje posameznikov, ki želijo
personalizirati

organizacijo,

cilje

organizacije,

ki

želi

socializirati

posameznike ter zadovoljiti potrebe okolja;
-

in da je sestavljena iz večjega števila podsistemov, ki skrbijo za učinkovitost
procesa izmenjave z okoljem. Uspešen kadrovski podsistem prispeva k
uspešnemu delovanju vseh ostalih organizacijskih procesov: planiranja,
raziskav in razvoja, proizvodnega procesa, finančno komercialnega procesa
(Florjančič, Vukovič, 1998, str. 53–54).

Preučevanje organizacije je med nemškimi raziskovalci razumljeno kot mehanično ali
tehnično združevanje različnih delov: dejavnosti, naročil, naprav pa tudi ljudi, vendar
zgolj ljudi v neaktivnem pomenu, ki medsebojno ne vplivajo drug na drugega. Po
drugi strani so zlasti francoski proučevalci managementa proučevali organizacijo kot
proces med ljudmi, ki zagotavlja delovanje podjetja (Rozman, Kovač in Koletnik,
1993, str. 128).

V vsaki organizaciji najdemo formalno in neformalno strukturo. Formalna
organizacija se oblikuje zavestno, je načrtovana in delovanje v njej določajo predpisi
in pravila. Največkrat jo oblikujejo z namenom doseganja čim večje učinkovitosti
(Lipovec, 1987, str. 34–35). Neformalna organizacija pa se oblikuje sama od sebe,
spontano, ker zaposleni mimo pravil in postopkov oblikujejo manjše skupine, na
podlagi prijateljstev, privlačnosti in raznih skupnih interesov. Pogosto je celo bolj
učinkovita od formalne, kar lahko organizaciji koristi, vendar le, če imata obe
organizaciji iste cilje, saj se drugače samo medsebojno ovirata in si škodujeta.
Zupanova in Kaše (2003, str. 10) organizacijo delita na mehanistično in organsko
obliko. Za mehanistično organizacijo je značilna visoka specializacija, naloge so
jasno opredeljene, hierarhične ravni, odločanje je centralizirano, komunikacija pa
poteka v večji meri vertikalno. Takšno organizacijo najdemo na primer državnih
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institucijah, v državni upravi, nekaterih državnih podjetjih, vojski, v tovarnah za
tekočimi trakovi. Pri organski organizacijo najdemo večjo fleksibilnost in odprtost za
okolico, opravila se hitreje spreminjajo, komunikacija med zaposlenimi je vertikalna
in tudi horizontalna, upravljanje in vodenje podjetij oz. organizacij pa temelji bolj na
usmerjanju ter svetovanju kot na ukazovanju, zato je tudi odločanje decentralizirano.
Slednje pa najdemo predvsem v manjših organizacijah, kot so računalniška podjetja,
oglaševalske agencije in raziskovalni inštituti. Mehanistična organizacija ustreza
zlasti stabilnemu okolju, kjer je malo sprememb glede tehnologije in zahteve kupcev.
Organska struktura pa je bolj primerna za nestabilno in negotovo okolje, torej
predvsem v spreminjajočih se pogojih.
Postmoderna družba z organizacijami mreži ter vpleta posameznika in ga usmerja. S
postavljanjem norm in pravil ljudje v družbi funkcionirajo ter delujejo v
organizacijah. Te porazdelijo funkcije in delo posameznikom, da izpolnijo zastavljene
cilje. Ljudje v nizih interakcij in delovnih odnosih oblikujejo strukture, ki so
dinamične, spreminjajoče se, določene s cilji ter nalogami, ki jih opravljajo.
Organizacije funkcionirajo na formalni (podjetja, ustanove, delovne organizacije) in
neformalni ravni (prostovoljna združenja, prijateljske mreže, socialna omrežja).
Oboje so dinamične, adaptirajoče, sledijo tokom iz okolice. Pri delovnih
organizacijah je pomembno, da se formalna in neformalna struktura pokrivata,
dopolnjujeta z sorodnimi cilji.

1.2 Uspešno delovanje v delovnih organizacijah
Vsaka delovna organizacija si prizadeva za ustvarjanje pozitivnega rezultata v
določenem časovnem obdobju kot tudi primerjavo doseženih rezultatov z
zastavljenimi cilji. Osnova uspešnosti predstavlja razmerje delodajalec – delavec
(velja za delovne organizacije, kjer zaposleni niso hkrati lastniki delovne
organizacije). Za uresničevanje zastavljenih ciljev je potrebna točna opredelitev
delovnih ciljev, da jih zaposleni pravilno izpolnjuje. Uspešni delavci pomenijo dobro
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poslovanje delovne organizacije ter ustrezne poslovne rezultate z zastavljenimi cilji.
Zaposleni, ki se dodatno izobražuje, usposablja ter pokaže nadpovprečne rezultate
dela ter ima ob ocenjevanju zelo dobre ocene, je lahko deležen napredovanja,
premestitve. Pri osebnem dohodku lahko pridobi dodatek za delovno uspešnost,
bonitete, nagrade različnih oblik … (Adizes, I. in soavtorji, 1996, str. 114–117).
Zaposleni so bolj produktivni in dosegajo boljše delovne učinke, če čutijo pripadnost
svoji delovni organizaciji, hkrati pa pri svojem delu samoiniciativno dodatno
razvijajo svoje veščine, sposobnosti ter znanje. Za uspešno delovanje je pomembna
tudi ustrezna komunikacija med zaposlenimi, sodelavci, nadrejenimi, podrejenimi. Na
ključnih delovnih mestih delovnih organizacij so za dobre rezultate potrebni
kompetentni in strokovno usposobljeni kadri, saj s svojimi veščinami in znanjem
dobro ter uspešno vodijo poslovno politiko. Menedžment s preverjanjem delovne
uspešnosti v organizaciji preveri uspešnost svojih zaposlenih ter nato ustrezno izpelje
nagrajevanje za dodatno motivacijo pri delu.

1.3 Organizacijska kultura podjetij
Pojem organizacijska kultura se v današnjem času pogosto omenja. Opredeljen je kot
celovit sistem norm, vrednot, predstav, prepričanj in simbolov, ki določajo način
obnašanja in odzivanja zaposlenih na probleme, s katerimi se pri svojem
vsakodnevnem delu srečujejo (Mesner-Andolšek 1995, str. 67). French jo omenja kot
sistem deljenih vrednot in prepričanj, ki se razvije znotraj organizacije in usmerja
vedenje njenih članov (French idr., 2008, v Klemenčič, 2009, str. 376). Delovna
organizacija razvija svojo delovno in organizacijsko kulturo, ki jo razvijajo zaposleni.
Novinci potrebujejo nekaj časa za njeno prilagoditev in osvojitev. Organizacijska
kultura se prepleta tudi s ''privatno kulturo'' posameznika, obe vplivata na njegovo
delovanje v času zaposlenosti in ''privatnem' času. S prepletanjem se posameznik
lahko razvija in izpopolnjuje ter s tem dosega boljše izpolnjevanje zastavljenih
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delovnih nalog, hkrati pa v osebnostnem in privatnem življenju doseže večjo
samozadovoljstvo ter samoizpolnitev.
Potrebno je tudi upoštevati vključenost kulture organizacije v upravljanje
menedžmenta znanja (Biloslavo, 2008, str. 54). Organizacija, ki ne goji primernih
vrednot, simbolov, obredov itd., ne zmore uspešno razvijati novega znanja ne
uporabiti obstoječega znanja organizacije. Razumevanje kulture organizacije in
njenega vpliva na menedžment znanja je ključno za doseganje dolgoročne uspešnosti
organizacije.
Z načinom odzivanja in delovanja zaposleni oblikujejo pojavno obliko organizacije
združbe. V novih podjetjih je organizacijska kultura običajno skladna z osebnostjo
ustanovitelja, v starejših podjetjih pa se običajno skozi življenjsko dobo podjetja
spreminja in preoblikuje (Mesner-Andolšek, 1995, str. 67–69). Vodilni v delovnih
organizacijah se zavedajo, da ljudje, ki vsakodnevno delajo skupaj in se med seboj
dobro razumejo, dosegajo bistveno boljše rezultate kot v primeru slabih medsebojnih
odnosov. V kolikor želi biti podjetje dolgoročno uspešno, njegova organizacijska
kultura ne sme biti odvisna samo od trenutnih vodilnih kadrov, temveč mora razviti
kulturo, ki temelji na vrednotah, ki postanejo samoumevne in jih sprejmejo vsi njeni
člani. Po drugi strani pa morajo zaposleni v podjetju ohraniti fleksibilnost, da se
lahko hitro odzivajo in prilagodijo na nenadne spremembe v okolju in v sami
organizaciji.
Kultura je v podjetju pomembna zato, ker ima številne naloge, ki pripomorejo k
enotnosti v podjetju in uspešnemu doseganju ciljev. Kultura ima najprej vlogo
razmejevalca, loči eno organizacijo od druge. Zaposlenim v delovni organizaciji daje
občutek identitete in identifikacije z njo (Robbins in Judge 2007, str. 578 v
Klemenčič, 2009, str. 376). Kultura motivira zaposlene, da gredo preko lastnih
interesov ter so predani nekemu višjemu cilju, ki je soroden organizacijski kulturi.
Omogoča tudi trdnost družbenega sistema znotraj organizacije. Kultura pomaga pri
ohranjanju enovitosti organizacije tako, da določi standarde za vedenje in
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komunikacijo zaposlenih. Nenazadnje, kultura deluje kot nadzorni mehanizem, ki
vodi in oblikuje stališča zaposlenih.
Grönroos omenja pojem storitvena kultura (Grönroos, 2000, str. 360 v Klemenčič,
2009, str. 377). Storitveni sektor je zelo specifičen in odvisen od aktualnih
gospodarskih razmer na trgu, potrebuje dobro odzivnost zaposlenih na prilagajanje
trga. Interakcije med porabniki in ponudniki storitev kažejo kompleksno povezanost
med njimi in možnost ustreznega odzivanja na potrebe trga ter zadovoljevanje
opravljenih storitev. V organizacijah s storitveno kulturo visoko cenijo dobro storitev
(prav tam). Izvajanje dobrih storitev za notranje in zunanje odjemalce (potrošnike) za
vse

zaposlene

pomeni

zadovoljitev

svojih

ciljev

v

organizaciji

in

eno

najpomembnejših vrednot. Storitveno naravnani so tisti zaposleni, ki se zavzemajo za
zadovoljevanje odjemalcev organizacije, poudarjajo pomen medosebnih odnosov pri
delu in prilagodljive aplikacije delovnih pravil (prav tam). Organizacija ima močno
kulturo takrat, ko imajo vsi vodilni kadri relativno konsistentne vrednote in metode
dela ter ko vsi zaposleni te vrednote hitro sprejemajo (Kotter in Heskett, 1992, str. 16
v Klemenčič, 2009, str. 377).

S tem pripomorejo k uspešnemu delovanju

organizacije, dvigovanju njenega ugleda, povečevanju zadovoljstva končnih
uporabnikov in nenazadnje doseganju lastnega zadovoljstva. Močna kultura pomeni
tudi homogenost in pripadnost organizaciji ter njeno prepoznavnost v družbi.
Kavčič (1994, str. 197) opredeljuje moč kulture kot homogenost kolektiva. Čim bolj
se zaposleni strinjajo o temeljnih usmeritvah, vrednotah in prepričanjih ter delujejo v
skladu z njimi, je kultura močnejša. Kultura, ki je usklajena s strategijo podjetja, je
lahko pomemben vir prednosti podjetja na trgu (Rozman, 1993, str. 138). S tem se
poveča delovanje podjetij, njihovih smernic ter doseganja boljših rezultatov,
povečanja ugleda med konkurenco; lahko pa pomeni veliko oviro za uveljavitev
naprednih sprememb v podjetju, kjer so zaposleni nefleksibilni in niso pripravljeni na
spremembe.
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Pri uspešnem vodenju delovne organizacije je za menedžerje pomembno tudi
pravilno vodenje oz. upravljanje le-teh. Adizes je predstavil idejo o štirih vlogah
menedžerja. Te so: vloga proizvajalca, upravljavca, podjetnika in integratorja.
Omenjene vloge so si nasprotujoče, zato jih ena oseba ne more izpeljati. Uspešna
delovna organizacija je tista, ki ima menedžerje z omenjenimi lastnostmi ter odigra
takšno vlogo pri sovodenju. Vodje posameznih segmentov znotraj delovnih
organizacij prispevajo

k uspešnosti s svojimi spretnostmi (domiselnostjo,

ustvarjalnostjo, diplomatičnostjo, taktičnostjo, organiziranostjo, umsko spretnostjo).
Za uspešno izvajanje delovnih nalog in opravil mora še zagotoviti, priskrbeti sredstva
za uspešno delo (funkcionalnost), sistematično organizirati delo (sistematičnost), biti
podjeten (proaktivnost), organsko povezovati vse napore (integrativnost); (Miklavc,
2006, str. 19–21; 46–47).

Vsaka delovna organizacija je s svojim delovanjem ter produkti vpeta v gospodarstvo
ter v družbo. V kapitalistični ekonomski ureditvi je bila prevladujoča neoliberalistična
logika razmišljanja kopičenje profita in je imela edini cilj za delovne organizacije
ustvarjanje dobička. V zahodnem svetu ter v zadnjem času tudi v rastočem azijskem
gospodarstvu je dobil termin družbena odgovornost veliko težo pri upravljanju in
vodenju organizacij. V sedanji politiki podjetij je prisotna tudi zavest o družbeni
odgovornosti organizacij. Eden izmed dejavnikov, ki je vplival na omenjeni pojav, so
tudi spremembe v pričakovanjih in vrednotah v družbi, ki so se začele oblikovati v
težnji po večji kakovosti življenja. Poslovni kolapsi in škandali, ki so se pojavili ob
nastopu svetovne gospodarske krize in tudi pred njo, so zmanjšali zaupanje v
ekonomske napovedi in razlage trenutnega gospodarskega stanja. Menedžment,
vodilni kadri, poslovneži multinacionalk so se v javnosti pričeli predstavljati s skrbjo
o moralnosti, etičnosti, odgovornosti, skrbi za okolje. Velika multinacionalna podjetja
so ustanovila celo posebne oddelke, ki skrbijo za družbeno odgovornost podjetja,
denimo Vodafon, Shell, British Airways (Golob, 2004, str. 1).
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1.4 Družbena odgovornost delovnih organizacij
V strokovni literaturi je večkrat omenjena definicija, ki družbeno odgovornost deli
na:
-

ekonomsko,

-

zakonsko,

-

etično,

-

filantropično in

-

okoljsko.

Osnova družbeno odgovornega ravnanja je voluntarizem, čeprav vedno več
elementov postaja za podjetja obligatornih. S problematiko družbene odgovornosti se
je aktivno začela ukvarjati Evropska unija, in sicer v okviru Lizbonske deklaracije,
sprejete leta 2000. Družbena odgovornost namreč pomeni pomemben prispevek h
ključnemu cilju Lizbonske deklaracije, da bi namreč Evropska unija postala najbolj
konkurenčno, dinamično in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki bo
sposobno trajnostne ekonomske rasti, z več in boljšimi možnostmi zaposlitve ter
večjo socialno kohezijo. Zato so leta 2001 izdali Zeleno knjigo, ki skuša postaviti
temelje za promocijo družbene odgovornosti v vseh državah Evropske unije.
Družbena odgovornost za podjetje ni strošek, ugotavljajo vodilni menedžerji po
svetu. Podjetju lahko prinese pomembno konkurenčno prednost, na primer pri razvoju
izdelkov, ki temeljijo na okoljsko odgovornih praksah, pa tudi na neotipljivi ravni pri
izgrajevanju tržne znamke. Za podjetja je ključna ugotovitev, da sta ugled podjetja in
družbena odgovornost močno pozitivno povezani. Vprašanje ugleda podjetja in tržne
znamke je neločljivo zvezano ne samo z dejanskim odgovornim ravnanjem v
podjetjih, temveč tudi z ustreznim komuniciranjem. EU v Zeleni knjigi razmišlja o
vzpostavitvi ustreznih in enotnih smernic za komuniciranje, ki bi zajele vsa področja
družbene odgovornosti. Nekatera podjetja v svojih letnih poročilih omenjajo dejanja
o družbeni odgovornosti podjetij (Golob, 2004, str. 2–3).
Podjetje, ki se v javnosti kaže kot družbeno odgovorno, s tem pridobiva tudi na
ugledu med porabniki njihovih storitev. Podjetju prinaša ugled številne konkurenčne
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prednosti, ki omogočajo boljšo pogajalsko pozicijo, privlačijo investitorje in boljši
kader, zagotavljajo zvestobo kupcev, olajšajo vstop novim izdelkom ali storitvam
podjetja itd. Ugled je neke vrste ocena podjetja, ki se popravlja ob vsakokratni
izkušnji s podjetjem in njegovimi storitvami (Završnik, Topič, 2006, str. 125).
Podjetje gradi svoj ugled preko načrtovanih in tudi ad hoc/delno načrtovanih (ob
kakšnem izrednem dogodku) aktivnosti, saj z vsemi informacijami, ki jih posreduje
okolju, vpliva na oblikovanje stališč, mnenj različnih skupin uporabnikov ter na
oblikovanje percepcije javnosti o sebi, svojem poslovanju, svoji družbeni in socialni
odgovornosti itd. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da vsako podjetje načrtno gradi
ter oblikuje svoj ugled, saj ga lahko ob nenadzorovanih in neljubih dogodkih zelo
hitro zapravi. Načinov podajanja informacij o sebi je mnogo, med pomembnejše
zagotovo sodi tržno komuniciranje v vseh svojih oblikah. Različne skupine in
posamezniki na podlagi informacij o delovanju podjetja (sponzoriranje, ekološko
odgovorno poslovanje, skrb za zaposlene, humanitarne akcije, finančna uspešnost,
kakovost izdelkov in storitev) oblikujejo mnenja in stališča v zvezi s podjetjem ter
ovrednotijo ugled podjetja. Le-to pa posledično vpliva na njihove prihodnje odločitve
v zvezi s sodelovanjem s posameznim podjetjem.

1.5 Delovni odnosi v podjetjih med zaposlenimi
Za uspešno delovanje in vodenje delovnih organizacij je pomembna ustrezna delovna
klima. V organizaciji se tvorijo razmerja in strukture, ki zahtevajo ustrezen kader.
Zaposleni s svojimi lastnostmi odstopajo od zamišljenih lastnosti. Deloma se
prilagajajo zamišljeni strukturi, deloma pa se v fazi oblikovanja razmerja in strukture
prilagajajo njim (Rozman et al, 1993, str. 144).
Učinkovito realizacijo znanja je možno doseči le preko ljudi. Zato zaposleni
predstavljajo
glavno konkurenčno prednost ali slabost podjetja. Glavna dolžnost menedžerjev je
doseči, da bodo zaposleni pripravljeni v čim večji meri s svojimi sposobnostmi in
znanjem prispevati k realizaciji ciljev podjetja. Glavni ključ za sodelovanje
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zaposlenih pa se skriva v timsko zasnovani organiziranosti (Bernik in soavtorji, 1999,
str. 89). Prav tako je izbira strukture odvisna od značilnosti zaposlenih, na primer
profesionalizacije, saj je ob visoki profesionalizaciji struktura lahko precej bolj
organska kot v primeru manj izobražene delovne sile. Prav tako pa bo imela
organizacijska struktura več organskih značilnosti, če v podjetju prevladujejo
vrednote, kot so znanje, sodelovanje in pripadnost zaposlenih.
Hinde (1981) je opredelil najpomembnejše elemente v medosebnih odnosih, ko je
izpostavil:
-

vsebino, kamor spadajo dejavnosti, akcije, značilne za odnos;

-

raznolikost;

-

angažiranje udeležencev;

-

kakovost;

-

relativno pogostost;

-

stopnjo vzajemnosti;

-

intimnost;

-

medsebojne zaznave in razumevanje udeleženca (Rus, 1999, str. 43).

Lamovec (1991, str. 10) pa poudarja, da so navedeni elementi prav tako pomembni za
razvoj človekove osebnosti, v čustvenem, socialnem in intelektualnem smislu, saj si
na njihovi osnovi ljudje ustvarijo svojo identiteto. Učinkoviti in zadovoljujoči
medosebni odnosi so prvi pogoj za osebno srečo in uspeh v podjetju. Celo poklici, ki
ne zahtevajo izrazitega dela z ljudmi, še vedno vključujejo stike s sodelavci,
nadrejenimi in podrejenimi.
Za boljše interakcije med zaposlenimi morajo slednji poznati opise svojih delovnih
nalog, pravice, dolžnosti. O morebitnih spremembah je potrebno ostale obvestiti o leteh. Za dobro delovno klimo so pri uspešnih podjetjih menedžerji in vodje dovzetni
tudi za pohvale, priznanja, upoštevanje interesov in sposobnosti svojih zaposlenih
(Možina, Bernik, Svetič, 2004, str. 202).
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Odnose med zaposlenimi je težko tipizirati, saj se v vsakem podjetju

razvija

edinstvena komunikacija in organizacijska kultura (Gruban, Verčič, Zavrl, 1998, str.
139).
Možina, Bernik in Svetič (2004, str. 198–200) medosebne odnose v delovnih
organizacijah opredeljujejo na dva načina, kot:
-

institucionalni način, ki je temeljni način oblikovanja odnosov med ljudmi.
Ljudje vstopajo v določeno delovno okolje, v katerem so ponavadi že člani, ki
izvajajo svoje delovne naloge. S tem ko neka oseba vstopi v to delovno
okolje, se oblikujejo odnosi. K tem odnosom pa se štejejo dolžnosti, ki morajo
biti opravljene, pravice, ki jih imajo, ter odgovornost pri delu; in na

-

spontani način, ki je nasproten od institucionalnega. Taki odnosi izvirajo iz
osebnih vprašanj in težav posameznika. Na tak način se oblikujejo medosebni
odnosi med posamezniki, ki se pogovarjajo med malico ali odmorom.
Komunikacija pri tem ne ostane nevtralna. Opredeljujejo jo predstave drug o
drugem, možnost vzpostavitve komunikacije med določenimi osebami
(Možina, Bernik, Svetič, 2004, str. 198–200).

Pucko (2001, str. 313) pa opozarja še, da se v organizacijah pri preučevanju odnosov
med zaposlenimi in delovnimi organizacijami vse bolj uveljavlja pojem intelektualni
kapital – človeški in strukturni kapital. Za avtorja človeški kapital predstavljajo
znanje, sposobnosti, vrednote in zadovoljstvo zaposlenih, medtem ko strukturni
kapital zajema odnose z odjemalci, banke podatkov o odjemalcih, sisteme motiviranja
in informiranja. Strukturni kapital je v lasti podjetja in ga lastnik lahko trži, medtem
ko je človeški kapital v ljudeh samih in ga zaposleni v primeru, da odidejo iz
organizacije, odnesejo s seboj.

Ljudje so tisti, ki zagotavljajo drugačnost in univerzalnost, vse ostalo se da
posnemati. Edina prava konkurenčna prednost podjetja so sposobni kadri z znanjem
(Gruban, Verčič, Zavrl, 1998, str. 17). Vodilni delavci si na delovnem mestu želijo
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predvsem samoizpopolnjevanja in samouresničevanja, podrejeni si želijo prijetno
socialno okolje in
dobre medosebne odnose, fizični delavci pa si želijo ustrezne delovne pogoje, varnost
in pravično plačilo (Gruban, Verčič, Zavrl, 1998, str. 98).
Ustrezna motiviranost zaposlenih prinese delovni organizaciji še boljše rezultate ter
ustrezno delovno klimo, saj bo delo opravljeno dovolj kakovostno in v načrtovanih
časovnih okvirih. Ljudje bodo z veseljem opravljali svoje delo in počutili se bodo
koristne, trudili se bodo, ker bodo hoteli sami opraviti svoje delo. Zavest med
zaposlenimi bo visoka, kar bo ustvarilo odlično delovno ozračje (Keenan, 1996, str.
62–63). Uhan (1998) je glede na stopnjo motiviranosti zaposlene razporedil na tiste,
ki: skupne interese in aktivnosti organizacije sprejemajo kot svoje, se istovetijo s
skupnimi cilji in so nosilci učinkovitosti delovnega procesa; se v celoti podrejajo
skupnim ciljem in so aktivni izvajalci v delovnem procesu; se podrejajo skupno
dogovorjenim ciljem in aktivnostim, delo jim je vir za preživljanje, svojo pozornost
in aktivnost pa posvečajo drugim področjem; in tiste, ki so se odločili, da ob prvi
primerni priložnosti zapustijo organizacijo, v kateri delajo, in jih ta organizacija ne
zanima (Uhan, 1998, str. 591).

1.6 Odnosi med vodilnimi in zaposlenimi
Splošna podoba podjetja se v veliki meri izoblikuje glede na to, kakšni odnosi vladajo
v podjetju. Odločilno pri splošnem vtisu kulture vedenja v podjetju je obnašanje
nadrejenih. Način njihovega vedenja in reševanja težav se praviloma izraža tudi na
delavcih. Vljudnost bi bila lahko v vseh podjetjih ena izmed zlatih zapovedi, saj je
najboljše zagotovilo za medsebojno spoštovanje med delavci.
Vodilni naj bi svojim delavcem zaupali, jim prepustili prevzemati odgovornost za
samostojne odločitve, pozdravljali nove zamisli, spodbujali in nagrajevali uspešno
delo. Naloga nadrejenih je, da dajejo navodila in delijo naloge. Vodstvene
sposobnosti se merijo tudi po slogu vodenja. Prijaznost, povezana s pravo mero

17

odločnosti in spoštovanja. Na ta način izkažemo spoštovanje do delavca in do
njegovega dela. Vodilni kadri morajo imeti natančen pregled nad delom svojega
kolektiva. S tem bodo dobili popoln vtis o opravljeni nalogi in bodo lahko delo
ocenili. Pohvala za dobro izvršeno nalogo je velikokrat odločilna za motivacijo v
kolektivu, brez potrebe po dodatnem materialnem nagrajevanju (vir:
http://www.poslovni-bazar.si/?article=2491&mod=articles).
Da so le zadovoljni delavci bolj predani in več prispevajo k produktivnosti in
uspešnosti organizacije, sta opozorila Flaherty in Pappas (2000, str. 271–273). Dodala
sta, da si vodilni pridobijo zaupanje podrejenih pa tudi isto rangiranih zaposlenih
lahko le s pravičnim ravnanjem in enakopravnim obravnavanjem vseh svojih
podrejenih. Pomembno je tudi zaupanje med sodelavci, saj to omogoča hitrejše delo
in boljše komunikacije.
Trevenova (1998) ugotavlja, da morajo vodilni kadri za uspešno delovanje podjetja
zagotoviti kompetentne zaposlene za opravljanje delovnih nalog. Zato opozarja na
najpomembnejše naloge neposrednih vodij, ki vplivajo na razvoj kadrov in na dobre
medsebojne odnose:


zaposleni morajo posedovati natančna navodila za opravljanje delovnih nalog;



zaposleni morajo biti seznanjeni s sistemom napredovanja, spodbujati je
potrebno
individualno načrtovanje kariere zaposlenih in povečati pripadnost podjetju;



neposredni vodje morajo zagotoviti priznanje in nagrado za kvalitetno
izpolnitev naloge, kot tudi



povečati povezanost med zaposlenimi na podlagi učenja in razvijanja njihovih
sposobnosti; in spoznati, da



učinkovito upravljanje dejavnikov v okolju podjetja ter v njem samem precej
pripomore h konkurenčnosti podjetja (Treven, 1998, str. 26).

Pri vodenju gre za urejanje odnosov z zaposlenimi, in šele preko tega tudi za
tehnološko
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urejanje, npr. proizvodnje. Številne raziskave kažejo, da podrejeni želijo, da se z
njimi ravna tako, kot bi ravnali tudi sami, če bi bili v podobnem položaju. Vodja si
mora pridobiti zaupanje zaposlenih, ki pa je rezultat odkrite in poštene medsebojne
komunikacije. Pri tem, tako Možina (1998, str. 156), igra bistveno vlogo osebnost
vodje, ki je lahko:
- avtokratski ali
- demokratični.
Avtokratski vodja večinoma ukazuje, daje podrobna naročila in izvaja sankcije. Zanj
je značilna stroga hierarhija, ločenost med nadrejenostjo in podrejenostjo, ni
pripravljen za pogovore, ampak gre zgolj za enosmerno komuniciranje. Takšen način
vodenja je primeren predvsem za zaposlene, ki neradi sprejemajo odgovornost, ki so
rajši nadzorovani, usmerjani in vodeni ter si želijo predvsem varnosti. To vodenje pa
ni primerno za tiste, ki ne želijo biti nenehno preganjani in si želijo prevzeti
odgovornost za svoje delo.
Demokratični tip vodje pa zaupa v zaposlene in jih dojema kot osebe, ki so
zanesljive, ustvarjalne in so se pripravljene potruditi za svoje delo. Je prepričan, da so
ljudje v osnovi različni in si ne želijo biti obravnavani na enak način. Verjame, da so
ljudje pošteni in si želijo, da se z njimi ravna spoštljivo. Želijo si videti smisel
svojega dela ter razumeti in sprejeti cilje podjetja, za katerega delajo, zato jim
dodeljuje delovne naloge, ki jim predstavljajo izziv (Možina, 1998, str. 156–157).

2 Komuniciranje v podjetjih
Ljudje kot socialna in družabna bitja ne moremo shajati brez medsebojnega
komuniciranja. Med seboj se ljudje sporazumevamo z besedami, gestami, telesno
držo, mimiko obraza, s pisanjem in prenašanjem sporočil. Komunikacija v delovnih
organizacijah

je

za

optimalno

delovanje

dovršena,

natančno

opredeljena,

vzpostavljeni so komunikacijski kanali, preko katerih si zaposleni med seboj podajajo
informacije ter komunikacijske procese. Sama komunikacija se razlikuje glede na
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strukturo zaposlenih,

gospodarsko panogo, izobrazbeno strukturo, kulturno in

socialno okolje, iz katerega zaposleni izvirajo …

2.1 Opredelitev pojma komunikacija
Človeška družba se sporazumeva od zavedanja samobitnosti. Pojem komuniciranje
izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posvetovati se, razpravljati, vprašati
za nasvet. S komuniciranjem se izmenjujejo informacije, znanje in izkušnje v
interakcijah med ljudmi (Možina, 1997, str. 3).
Komuniciranje je proces prenašanja sporočil, ki poteka v različnih oblikah na relaciji
med sporočevalcem in prejemnikom sporočil preko komunikacijskih kanalov; je
proces prenašanja informacij z medsebojnim sporazumevanjem.
Pojem lahko opredelimo tudi kot prenos simbolov, ki so splošno sprejeti s strani neke
kulture, skupine. Pomembno je, da sprejetost simbolov v skupini pomeni
ekvivalentno tolmačenje simbolov pri posameznikih. Da je prenašanje informacij s
strani ljudi sploh mogoče, morajo obstajati določeni simboli, ki pa morajo biti tudi
razpoznavni in dogovorjeni. Torej je komunikacija proces, v katerem vsi udeleženci
pošiljajo, sprejemajo in interpretirajo informacije oz. simbole, ki so povezani z
določenim pomenom (Florjančič, Ferjan, 2000, str. 15, 16). Je vedno dvosmeren
proces, saj je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in hkratno medsebojno
izmenjavo sporočil. Komunikacija nam omogoča usklajevanje mnenj, doseganje
različnih ciljev, pa tudi vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medosebnih
odnosov. Pri oddajanju sporočil je potrebno upoštevati njihovo razumljivost za
prejemnika, prav tako je tudi pomembna povratna informacija za pošiljatelja ter vpliv
sporočila na prejemnika.
Komuniciranje lahko opredelimo:
-

Slovar slovenskega knjižnega jezika definira pojem kot izmenjavati misli,
informacije, sporazumevati se (Kavčič, 2000, str. 2).
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- Komunikacija ima v življenju posameznika pomembno vlogo. Je edini način,
da ugotovimo, kdo smo. S komunikacijo vzpostavimo stik z drugimi ljudmi
(Adler, 1994, str. 11).
-

Komuniciranje je proces prenašanja informacij s ciljem medsebojnega
sporazumevanja (Florjančič, 1996, str. 133).

-

Komuniciranje

je

proces

prenašanja

informacij

z

medsebojnim

sporazumevanjem, saj se v komuniciranju odvija proces vzpostavljanja stikov
in oblikovanja vzdušja dveh oseb (Možina, 1995, str. 23).
Možina, Bernik, Svetic (2004, str. 115) pa opozarjajo, da komunikacija ne poteka
samo takrat, kadar govorimo ali pišemo. Čeprav ne govorimo v prostoru z drugimi
ljudmi, vseeno komuniciramo. V družbi vedno oddajamo v svojo okolico določene
komunikacijske signale, ki bodo udeležencem dajali določena sporočila.
Komunikacija

je

bistveni

element

za

obstoj

sleherne

organizacije.

S

sporazumevanjem se oblikujejo odnosi med zaposlenimi, posamezniki, med
skupinami. Kakovostna in pravočasna informacija je za podjetja na prostem trgu
ključnega pomena. Informacije se prenašajo s komuniciranjem, zato je to bistvenega
pomena. Ljudje so sestavni del podjetja, med seboj komunicirajo, rešujejo skupne
probleme in razrešujejo skupne konflikte (Brajša, 1994, str. 13). Podjetje brez
medsebojnega komuniciranja sodelavcev in brez skupnega reševanja kompleksnih
problemov si je težko predstavljati. Poglavitne naloge komuniciranja v podjetju so
podpora ciljev organizacije, politike in programov za zadovoljitev potreb zaposlenih,
usmerjenost kadrovske politike v stalno izboljševanje izobrazbene strukture in
spremenjeno zaznavanje zaposlenih pod vplivom medijev in tehnološkega napredka
(Gruban, Verčič, Zavrl, 1998, str. 180).
Sporazumevamo se zaradi različnih vzrokov, navadno predvsem zaradi vplivanja na
druge ljudi, njihove odnose, stališča. Želimo vplivati na misli, občutke, dejanja ljudi.
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Baguley (1994, str. 9) navaja, da vodilni kadri komunicirajo z drugimi zaposlenimi
predvsem zaradi treh razlogov:
-

dajejo jim navodila,

-

vplivajo nanje,

-

ali pa z njimi samo izmenjujejo informacije.

Odprto sporazumevanje, tako Šarman (2001, str. 1402), omogoča uspešno
kooperacijo in zaupanje med zaposlenimi. Zato je tudi pomemben dejavnik
motivacije, ker omogoča medsebojno zaupanje in sodelovanje. Dialog, preprosta
organizacija in humani delovni odnosi delajo zadovoljne, samoiniciativne, lojalne in
odgovorne zaposlene. S tem se spodbudi njihova naravna potreba po uspešnosti in
sodelovanje pri odločitvah za večjo uspešnost.
Nasprotno pa zaprto komuniciranje povzroča negativne medsebojne odnose, ustvarja
destruktivno delovno klimo, ruši se notranje ravnovesje med zaposlenimi na različnih
nivojih. Medsebojno sodelovanje in zaupanje med zaposlenimi se zmanjšujeta na
škodo delovne organizacije ter njenega delovanja. Zaposleni niso motivirani za delo,
prisotna sta lahko nezbranost, motnje delovnega procesa, kar nenazadnje občutijo tudi
končni porabniki.

2.2 Oblike in vrste komuniciranja
Aktivnosti v delovnem procesu so povezane z raznimi oblikami sporazumevanja.
Oblike komuniciranja se uporabljajo pri posredovanju ali dobivanju informacij, pri
izmenjavi podatkov, stališč, vzdrževanju poslovnih stikov, pri prenosih idej, rešitev,
pregledu, usmerjanju in usklajevanju tržnih poslov, dejavnosti, reševanju aktualnih
problemov … (Možina, Damjan, 1994, str. 85).
Delovne organizacije imajo za uspešno delovanje svojih struktur razvejano in
učinkovito komunikacijsko strukturo med zaposlenimi na različnih nivojih. Zaposleni
med seboj komunicirajo ves delovni čas. Zaradi množičnosti informacij mora
zaposleni filtrirati podatke, ki so zanj v danem trenutku relevantni. Pri tem uporablja
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verbalno in neverbalno komunikacijo. Z informacijskimi tehnologijami je lahko
pomanjkljivo veščemu uporabniku v pomoč denimo računalnik, da učinkovito
komunicira s kolektivom, ali pa predstavlja oviro za posredovanje in obdelavo
podatkov (specifični programi, kompleksni računalniški in programski sistemi).
Poznamo različne vrste komuniciranja: pisno in govorno, osebno in medosebno,
verbalno in neverbalno, etično, tržno,

znotraj organizacij in komuniciranje

organizacij z okolico in zunanjim svetom … Pomen komuniciranja organizacij z
okoljem in komuniciranje znotraj organizacij so se prve zavedale profitne
organizacije, šele kasneje so spoznale pomen tega organizacije javnega sektorja.
Meritve rezultatov svojega dela skozi stopnjo zadovoljstva uporabnikov njihovih
storitev je pokazalo pomen komuniciranja v neprofitnih organizacijah, zlasti v javni
in državni upravi (Florjančič, Ferjan, 2000, str. 16, 17).
Komunikacijo delimo na neverbalno in verbalno. Med verbalno komuniciranje se
uvršča govorno, pisno sporazumevanje ter elektronsko: pri tem za prenos glasu ali
pisave uporabljamo elektronska sredstva (računalnike, mreže). V neverbalno spada
govorica telesa, intonacija govora in dejavniki okolja, v katerem sporazumevanje
poteka. Neverbalni simboli imajo lahko več pomenov, zato je ta govorica primerna za
področje odnosov, manj pa za jasno izražanje vsebine. Pri neverbalnem
komuniciranju je bolj aktivna desna možganska polovica, pri verbalnem
komuniciranju pa leva. Z njo odkrivamo pravila in zakonitosti, mislimo v besedah,
analiziramo stvari in jih poimenujemo. Najpogosteje se sporazumevamo verbalno.
Proces človekovih govorjenih (in tudi napisanih) besed ter besednih zvez je tesno
povezan s človekovim načinom mišljenja. Ljudje namreč svoje misli posredujemo z
govorico. Mnogo težje ga je obvladovati, saj v določenih situacijah neverbalne geste
zaradi čustev, stresa ne moremo obvladovati, hkrati pa želimo prikriti resnično
razpoloženje. Ljudje zaznavamo nebesedna sporočila pod vplivom kulturnega vzorca
in okolja. Ko komuniciramo neverbalno, to velikokrat naredimo podzavestno. Z
boljšim poznavanjem verbalne in neverbalne komunikacije se zmanjša možnost
nerazumevanja

in

napačnega

interpretiranja
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poslanih

in

prejetih

sporočil.

Najpomembnejše vrste neverbalnega komuniciranja so omejene na: geste, oči in
pogled, izrazi obraza, prostor, dotikanje, čas, poslovna darila (Florjančič, Ferjan,
2000, str. 16, 17; Kavčič, 2000, str. 282–288).
Na delovnem mestu delamo individualno, s sodelavcem, majhnih timih ali večjih
delovnih skupinah. Glede na število oseb, ki sodelujejo v delovnem procesu kot tudi
v ostalih interakcijah, Mihaljčič (2000, str. 15) loči intrapersonalno, interpersonalno
ter javno komuniciranje. Prvo zanj predstavlja notranji tok misli, sporazumevanje s
samim seboj. Posameznik razmišlja o danem problemu, o posledicah svojih
odločitev. Interpersonalno komuniciranje zajema medosebne stike med ljudmi ter
med skupinami ljudi. Javno komuniciranje vključuje praktično celotno družbo. V njej
ljudje komunicirajo s pomočjo sredstev javnega obveščanja, kot so televizija,
svetovni splet, tiskani mediji. Posredujejo informacije političnega, izobraževalnega,
kulturnega, zabavnega in informativnega značaja.
Delovni proces od zaposlenega zahteva tudi pridobivanje in preverjanje različnih
informacij. Mnoga podjetja imajo dislocirane enote na različnih krajih, komuniciranje
med njimi pa poteka s pomočjo telefonov, spletne pošte, interneta, mobilnih
telefonov. Glede na razdaljo razlikujemo posredno ter neposredno komuniciranje. Pri
slednjem med pošiljateljem in sprejemnikom ni nobenega posrednika. Pomembno je
predvsem zaradi takojšnje povratne informacije. Posredno komuniciranje med
pošiljateljem in sprejemnikom sporočila vsebuje medij, tehnično sredstvo,
komunikacijski kanal.
Kanali so različnih vrst: mehanska, tiskana, elektronska sredstva. Povratna
informacija je navadno neposredna ali posredna. Primeri posrednega komuniciranja
so sredstva množičnega komuniciranja: telefonsko komuniciranje, elektronska pošta
ali dopisovanje. Prednost nekaterih oblik pisnega posrednega komuniciranja je tudi,
da sporočilo ostaja dlje časa na voljo prejemniku. Pisno dokumentacijo je mogoče
shraniti in ponovno uporabiti kasneje (Kavčič, 2000, str. 48).
Kavčič (2000, str. 282) navaja še, da je pri posredovanju informacij komuniciranje
lahko eno- ali dvosmerno. V prvem primeru poteka sporočilo samo v eno smer.
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Informacija potuje od pošiljatelja k prejemniku brez povratne informacije. Sporočila
so enostavna ter kratka, praviloma ne prihaja do napačnega razumevanja. Poteka
hitreje kot dvosmerno komuniciranje, je bolj uradno, urejeno. Na takšen način
posredujejo informacije množična občila ter v strogih hierarhičnih strukturah podjetij.
Dvosmerno komuniciranje ima večji učinek, saj pošiljatelj pridobi povratno
informacijo. Izmenjava sporočil poteka v obeh smereh, od pošiljatelja do sprejemnika
in nazaj. S takšnim komuniciranjem nastaja skupni jezik za sporazumevanje, kjer so
kode razumljive. Dvosmerno komuniciranje daje videz neurejenosti, je zahtevno in
obstaja možnost reševanja nesoglasij.
Komuniciranje v delovnih organizacijah sestavljajo horizontalno (komuniciranje med
sodelavci), vertikalno (komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi in obratno) ter
komuniciranje organizacij z okoljem, torej komuniciranje predstavnikov organizacij z
okoljem. Glede na delovno mesto (oz. položaj) v hierarhiji ločimo horizontalno ter
vertikalno

komuniciranje.

Slednje

pomeni

komuniciranje

med

različnimi

hierarhičnimi organizacijskimi ravnmi. Mihaljčič (2000, str. 17, 18) razlikuje še
vertikalno komuniciranje od zgoraj navzdol ter obratno. V prvem primeru nadrejeni
posredujejo navodila za delo, v drugem pa podrejeni iščejo informacije in sprašujejo
nadrejene. Horizontalno komuniciranje poteka med osebami na isti hierarhični ravni.
Če se pojavljajo negativni elementi v vertikalni in horizontalni komunikaciji, potem
se funkcionalnost ter učinkovitost organizacije zmanjšuje ter vpliva tudi na
komuniciranje navzven z okoljem. Vertikalna komunikacija ima večjo učinkovitost
pri prostem in neomejenem sporazumevanju.
Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije in avdiovizualnih sredstev so
se možnosti za komuniciranje preko omenjenih medijev zelo povečale. Telefoni,
mobilni telefoni, računalniki, telefaksi imajo veliko funkcij, s katerimi lahko
komuniciramo na različne načine. Zelo so zmanjšale čas oddajanja in sprejemanja
sporočil, omogočajo tudi hitro in enostavno pošiljanje, sprejemanje, shranjevanje in
iskanje sporočil. Posamezniki lahko uporabljajo več različnih sredstev komuniciranja,
kar prispeva k boljši obveščenosti, hkrati s tem pa se pojavlja nevarnost izgubljanja
informacij, napačnih razlag, zadrževanja informacij …

25

Sporazumevanje v podjetjih poteka vertikalno in horizontalno, notranje in zunanje,
direktno in informativno. Vertikalno poteka po hierarhični lestvici, horizontalna
poteka med organizacijskimi enotami iste hierarhične ravni, notranje sporazumevanje
uporabljajo zaposleni znotraj upravne organizacije, zunanje pa prehaja iz okolja.
Direktivna informacija izraža avtoriteto sporočevalca informacije in usmerja
delovanje sprejemnika, informativna komunikacija pa ima zgolj naravo obvestila in
ne zahteva prejemnikove dejavnosti (Brejc, 2000, str. 26).
Mlajši zaposleni so pri svojem delu neredko bolj vešči uporabe sodobnih
informacijskih tehnologij v primerjavi s svojimi starejšimi sodelavci. Uporaba
omenjene tehnologije zahteva tudi znanje komunikacijskih veščin, ki jih mora
zaposleni osvojiti. Sama tehnološka sredstva v celoti ne morejo nadomestiti žive
medosebne interakcije, so pa v veliko podporo za uspešno komuniciranje. Nadrejeni
pa lahko uporabi informacijska sredstva za nadzorovanje svojih podrejenih, kako
uspešno opravljajo svoje delo. Pri tem mora upoštevati, da se resnično preveri
opravljeno delo, saj je potrebno spoštovati načela zasebnosti in diskretnosti, možnosti
zlorabe informacij.

2.3 Pomembnost komunikacije za delovne organizacije
Organizacijsko komuniciranje je pomembno za delovne organizacije pri upravljanju s
človeškimi viri, upravljanju znanja oz. z ravnanjem znanja. Informacijska doba je
prinesla možnost posredovanja informacij širši družbi, hitrejši prenos podatkov, javno
dostopnost s pomočjo svetovnega spleta ter množičnih občil. S tem imajo ljudje,
zaposleni možnost pridobivanja znanja, pomembnih informacij, ki jim pomagajo pri
vseživljenjskem

izobraževanju

ter

izpopolnjevanju

obstoječega

znanja

ter

kvalifikacij. V uspešni delovni organizaciji se zaposleni ter vodilni kadri
sporazumevanju med seboj ne morejo izogniti, če želijo uspešno delovanje.
Mercer (1999) ugotavlja, da je sposobnost komuniciranja v vedno večji meri postaja
ena najbolj zaželenih kompetenc zaposlenih v organizaciji (Nadoh, 2005). Delovne
organizacije pri vodilnih kadrih iščejo takšne s komunikacijskimi spretnostmi in
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sposobnostmi obvladovanja medosebih in medkulturnih odnosov (Barker, Gilbreath
in Stone, 1998 v Nadoh, 2005). Komuniciranje je kot pomenotvorni proces, katerega
razumevanje omogoča učinkovitejše vzpostavljanje organizacijske realnosti in s tem
organizacijske kulture ter drugih, za organizacijo ključnih procesov. Prav zaradi teh
razlogov velja, da je treba procese komuniciranja integrirati v strateško upravljanje
organizacije, predvsem pa je treba zagotoviti tesno povezavo z različnimi
funkcijskimi in hierarhičnimi nivoji znotraj organizacije (prav tam). Smith in Rupp
(2002) pri raziskovanju vloge komuniciranja pri ohranjanju lojalnosti t. i. zaposlenih
z znanjem ugotavljata, da se prav zaradi pomanjkljivega komuniciranja pogosto
dogaja, da organizacije izgubljajo strokovno ali profesionalno delovno silo: ko je
organizacijski

vsakdan

napolnjen

z

intenzivnimi

spremembami,

je

treba

komuniciranje še posebej okrepiti, saj se drugače povečuje negotovost, ki pa
posledično vpliva na stopnjo lojalnosti in pripadnosti zaposlenih (prav tam).
Huang in Kleiner (2005, str. 57, v Jenko, 2009, str. 9) omenjata, da je za pomembnost
komunikacije pri uspešnem poslovanju potrebno oblikovati dvosmerno večkanalno za
izmenjavo informacij. To naj bi odločilno vplivalo na prilagodljivost, hitrost in
konkurenčnost podjetij na globalnem trgu. Meje vertikalnega komuniciranja med
strukturami naj bi upadale, glede na geografsko, organizacijsko ločenost podjetij se s
tem izboljšuje organizacijska povezanost.
Organizacije se preko procesa internega ter eksternega komuniciranja oblikujejo in
hkrati soustvarjajo dogodke v njih in okrog njih. Notranji (formalni in neformalni)
odnosi v podjetjih prispevajo k sporazumevanju med vsemi zaposlenimi in k
posredovanju informacij, ki jih motivirajo ter povečujejo pripadnost organizaciji.
Komuniciranje drži skupaj elemente organizacije, kar je osnova uspešne organizacije,
posebej pa je pomembno za njeno usklajeno notranje delovanje (interni odnosi), saj
uspehi podjetja prihajajo od znotraj (Mihaljčič, 2000, str. 16,17).
Toda podrejeni lahko ob posredovanju formalnih informacij posredujejo še dodatne
informacije o problemu, komentirajo aktualne teme (v kolikor nadrejeni privolijo v
takšen način komuniciranja) ter izražajo svoje interese. Večino zaposlenih zanimajo
specifične informacije, denimo tekoče poslovanje, možnost napredovanja, plača,
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vizija podjetja, informacije, povezane s samim delom organizacije. Mihaljčič (2000,
str. 17, 18) ugotavlja, da vodilni kadri potrebujejo veliko časa za posredovanje
informacij podrejenim, zato opozarja, da je pri tem je potrebna dobra informiranost,
saj v primeru nepopolnih informacij prinašajo težave za večjo učinkovitost ter
vodenje podjetja. Če zaposleni začutijo, da je bila informacija pomanjkljiva ali ni bila
posredovana ali celo napačna, bodo dobili vtis, da jih ima vodstvo za nepomembne.
Tako bo začelo naraščati nezadovoljstvo, malodušje, delovna storilnost, motivacija
ter lojalnost organizaciji bodo upadali.
Pri uvajanju vpliva organizacijskega komuniciranja neposredno v strukturo delovnih
organizacij preko komunikacijskih kanalov in poslovnih stikov se lahko pojavijo
ovire. Podjetje mora za čim uspešnejše delovanje in komuniciranje:
-

odpraviti neustreznost izmenjave informacij med enotami podjetja in
pomanjkanja deljenja informacij;

-

dvigniti nizko motiviranost zaposlenih in vzpostaviti ustrezno vodstveno
strukturo podjetja (Christensen idr. 2008, str. 426).

Poleg formalne komunikacije poteka tudi neformalna, ta se večkrat vzpostavi
nenačrtovano, z medsebojno privlačnostjo in socialno interakcijo. Horizontalno
komuniciranje poteka v vse smeri v formalnih in neformalnih strukturah vsake
organizacije. Ima pomembne organizacijske funkcije, da zagotavlja način
pridobivanja relevantnih skupnih informacij; je formalni komunikacijski kanal za
reševanje problemov med sodelavci; omogoča sodelavcem medsebojno podporo,
zagotavlja koordinacijo dela s tem, da zaposlenim omogoča razviti ustrezne
medsebojne odnose (Mihaljčič, 2000, str. 17, 18).
S širjenjem velikosti organizacije se stopnjuje pomen vertikalnih komunikacij. Ta se
stopnjuje tudi, kadar nastopi povečanje delitve dela. Za posamezne organizacije, kjer
se povečuje vertikalno komuniciranje, je pretok informacij skop, zato so za uspešno
delovanje vertikalnega sistema bistvene tudi horizontalne komunikacije. V
gospodarskih panogah podjetja med seboj sodelujejo in pri razvijanju produktov
medsebojno komunicirajo. Prosti trg vpliva na njih, da so v stalnem kontaktu s
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potrošniki, družbo, sodelujočimi podjetji. Glede na odzive okolja pridobivajo
povratne informacije za svoje produkte, storitve, delovanje. Delovne organizacije
skušajo prepoznati relevantne vplive iz okolja, ki vplivajo na njihov razvoj in
delovanje.
Možina (1995, str. 60) ugotavlja, da nekateri vodilni kadri uporabljajo enosmerno
komuniciranje, če hočejo imeti zaposlene v izrazito podrejenem položaju. Zaposlenim
je onemogočena povratna informacija, enakopravnost v komuniciranju, izražanja
svojih občutij. Če komunikacijski kanal ni vzpostavljen, zaposleni ne morejo izraziti
svojega mnenja in občutij, storilnost in občutek pripadnosti (pomembnosti prispevka
svojega dela za delovno organizacijo) upadata, odnosi se krhajo in postajo negativni
za delovni proces. Nasprotno temu se v demokratičnem komuniciranju uporablja
dvosmerna komunikacija. Zaposleni lahko izrazi svoje mnenje, posreduje dodatne
informacije, ki so koristne. Dvosmerno komuniciranje je sicer zahtevnejše in
potrebuje več časa, a je učinkovitejše ter zaposlenim daje občutek pripadnosti in
zadovoljstva.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu je odvisno od vsebine in zahtevnosti
dela, medsebojnih odnosov, plače (pri tem je potrebno izpostaviti glede na aktualne
gospodarske razmere – redna izplačila, plačevanje vseh socialnih prispevkov …),
ustreznega delovnega okolja, spoštovanja osebnosti, varne prihodnosti v delovni
organizaciji, ugleda organizacije, načina (stila) vodenja. (Možina, 1998, str. 49)
Kavčič (1997, str. 2) poudarja, da s pozitivni učinki participacije zaposlenih, ki jih
vodstvo lahko koristno uporabi za povečevanje uspešnosti podjetja, izboljšajo
komunikacije med vodilnimi (na vseh ravneh) in ostalimi zaposlenimi. To prispeva k
boljšemu poznavanju celotne situacije podjetja, kar vpliva na njihova stališča in
dejavnost. Obenem pa vodstvu dajejo natančnejše ter zanesljivejše informacije o
razmerah pri njihovem delu in nasploh v podjetju. Zato je lahko vodenje
učinkovitejše. S tem se v podjetju izboljša organizacijska klima in komunikacija na
vseh ravneh. Med zaposlenimi in vodstvom je več razumevanja ter več stikov.
Zaposleni so bolj zadovoljni z delom, bolje sprejemajo dane pogoje dela. Zato je
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manj absentizma in fluktuacije, kar ugodno vpliva na ekonomsko uspešnost.
Ugodnejše vzdušje z več medsebojnega zaupanja olajšuje tudi uvajanje sprememb v
podjetju in povečuje njegovo učinkovitost pri prilagajanju okolju. Ker je več
komunikacije, zaupanja in razumevanja, je tudi lažje razreševati konflikte, ki v
podjetju nastanejo. Konflikti so prej opaženi in postanejo javni, dokler so še relativno
šibki, vodstvo in delavci priznavajo njihov obstoj. Zato jih je mogoče prej razreševati.
To pa prispeva k uspešnejšemu in koristnejšemu razreševanju konfliktov, zmanjšuje
njihove rušilne posledice in potencira kreativne. Zaradi navedenega lahko
participacija prispeva k ohranjanju in povečevanju konkurenčne prednosti podjetja ter
lahko ima koristne gospodarske učinke.
Delovna organizacija, ki želi ustvariti kakovostno blagovno znamko, nameni velik
pomen komuniciranju znotraj organizacije kot tudi sporazumevanju z okolico.
Zaposleni bodo bolje prestavljali svojo organizacijo, če bodo seznanjeni z aktualnimi
informacijami, osvojili vizijo in načela poslovne politike, imeli možnost
posredovanja povratnih informacij. To velja še posebej za tiste zaposlene, ki veliko
komunicirajo

z

okolico,

drugimi

partnerskimi

in

strateškimi

delovnimi

organizacijami. Dvosmerno vertikalno in horizontalno komuniciranje omogoča
kakovostno ter konstruktivno izmenjavo podatkov, mnenj, komentarjev, razvijanje
medosebnih odnosov… Z njimi zaposleni vodilnim kadrom posredujejo povratne
informacije tako iz okolice kot tudi znotraj same organizacije, da le-ti ustrezno vodijo
in usmerjajo delovne procese v optimalno izvajanje delovnih nalog.

2.4 Motnje in ovire v komunikaciji
V množičnem pretoku informacij, tako v vsakdanjem življenju kot tudi na delovnem
mestu, prihaja med pošiljateljem in prejemnikom informacij do netočnih,
pomanjkljivih ali celo popačenih sporočil, del vsebine sporočila se izgubi ali popači.
Dejavnike, ki povzročajo šume in prekinitve, imenujemo motnje. Te lahko nastanejo
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pri pošiljatelju, komunikacijskem kanalu ali pri prejemniku sporočila. Treven (2001,
str. 196) navaja, da le-te največkrat nastanejo:
-

zaradi nezainteresiranosti prejemnika za sporočilo,

-

zaradi prevelikega obsega sporočila in njegovega dekodiranja,

-

ker sprejemnik pričakuje vnaprej predvideno sporočilo, ki pa je v resnici
drugačno in ga v celoti ne registrira,

-

ker prejemnik sporočilu predpisuje drugačen pomen kot pošiljatelj,

-

ker prejemnik ne dojame pošiljateljevega sporočila in

-

zaradi razlik v kulturi in jeziku med pošiljateljem in prejemnikom.

Pri ugotavljanju motenj in ovir pri komuniciranju je bistveno, da odkrijemo lokacijo
nastajanja: pri pošiljatelju, prejemniku ali na komunikacijski poti (Možina, Tavčar,
Kneževič, 1995, str. 69).
Če komunikacija poteka dvosmerno, je s pošiljanjem povratne informacije do
pošiljatelja nazaj hitreje možno odkriti motnjo ter jo odpraviti. Pri možnostih za
ublažitev motenj se na primer sporočilo ponavlja, ga kodira oz. šifrira, zraven ustnega
sporočila doda pisno in obratno. Motnje v komuniciranju lahko nastanejo:
-

pri pošiljatelju,

-

pri prejemniku in

-

na komunikacijski poti.

Viri motenj pa so, glede na to, seveda različni.
2.4.1 Viri motenj pri pošiljatelju
so največkrat opažena nejasnost, dvoumnost, vzvišenost, površnost. Sporočilo je
nejasno oblikovano, vsebinsko se prepletajo relevantne in nerelevantne informacije.
Sporočilo je lahko tudi neprimerno šifrirano, spremenjena je oblika ter se slabo
prenašajo po komunikacijskem kanalu (Tavčar, Kneževič, 1995, str. 69). Prejemnik
jih težko dešifrira (predolga, površna sporočila). Pošiljatelj ni dovzeten za empatijo
prejemnika, njegovo razumevanje, način razmišljanja, interese.
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2.4.2 Viri motenj pri prejemniku
nastopijo, ker le-ta ne kaže in nima interesa, ne razume, ne dojame sporočila,
nefokusiranost na sporočilo, zaskrbljenost. Prejemnik razume sporočilo tako kot
ustreza njegovim interesom (izbirno zaznavanje). Medtem ko sporočilo prihaja, je
osredotočen na druge aktivnosti, zato dojema sporočilo le delno ali sploh ne. Sporočil
je preveč, zato prejemnik vseh ne more dešifrirati, ker so po vsebini preobsežna
(Možina, Tavčar, Kneževič, 1995, str. 70). Prejemnik sporočila ne razume enako kot
pošiljatelj in mu ne pripisuje enakega pomena. Prejemnik zaznava druga sporočila v
okolju, ki so zanj v tistem trenutku pomembnejša. Prejemnika prevzame vpliv
pošiljatelja – spoštovanje, strah ali kaj drugega.
2.4.3 Viri motenj na komunikacijski poti
pa se doživljajo kot: ropot, šumi, prekinitve, popačenja, preveč medijev oz.
posrednikov. Sporočilo izgublja na kvaliteti s šumi in ropotom, saj zraven samega
sporočila po kanalu potujejo zvoki, elementi iz okolja (hrup v delavnici, motnje
frekvenc na televizorju, motnje pri telefonskem pogovoru); (Možina, Tavčar,
Kneževič, 1995, str. 70). Komunikacijski kanal je lahko prekinjen (povezava med
računalniki, do svetovnega spleta, telefonski mrk, izgubljeno pismo, faks). Število
posrednikov se stopnjuje, prisotne so motnje v telekomunikacijskem kanalu. Pri
dajanju navodil z vrha organizacije prihaja do nesporazumov med zaposlenimi, zaradi
selektivnega sprejemanja se izgublja resničnost sporočila; enako je s prenosom
sporočil proti vrhu organizacije.
Florjančič, Ferjan (2000, str. 70, 71), Možina, Tavčar, Kneževič (1995, str. 68–72) v
analiziranju motenj v komunikaciji v samih organizacijah ugotavljajo, da so v
organizacijah tudi dejavniki, ki vplivajo na motnje pri komuniciranju. Te so
strukturne narave ali pa izhajajo iz posameznika. Izpostavljajo, da je zanje značilno:
- pomanjkljiva organizacijska struktura; pri tem nastanejo težave zaradi neenakega
položaja udeleženih v komuniciranju, saj se na različnih ravneh z oddaljenostjo težje
prenašajo sporočila;
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- strokovna specializacija, saj znanje postaja vedno bolj specializirano, specializacija
dela je vedno bolj prisotna, strokovnjaki z različnih področjih za potrebe svojega dela
oblikujejo tehnične izraze, žargon ali okrajšave ter s tem racionalizirajo medsebojno
komunikacijo. Težave nastopijo ob vstopu strokovnjaka iz drugega področja v
komunikacijo, bodisi iz iste ali pa iz druge organizacije;
- različnost ciljev, ko imajo vodilni kadri ter zaposleni v organizaciji različne cilje. S
tem se pri realizaciji ciljev zmanjša učinkovitost, prihaja do napačnih odločitev,
neodobravanja odločitev, nezadovoljstva in nerazumevanja.
- različnost položaja in statusa posameznika, kar ovira uspešno komuniciranje. To se
pogosto uporablja za izoliranje vodstvenih delavcev za informacije, ki jih ne želijo
slišati, in ker vpliva na obseg ter vrsto informacij, ki jih podrejeni pošilja navzgor
oziroma nadrejeni navzdol (močno prisotno v strogi hierarhiji).

Strukture v organizacijah so v procesu dela medsebojno soodvisne pri doseganju
zastavljenih ciljev in uspešnem delovanju. Dvosmerna komunikacija med vodilnimi
kadri in operativnimi delavci pripomore k boljšim rezultatom procesa dela. V večjih
podjetjih je posebej pomembno še, da je pretok informacij zadosten, da ne nastaja
nepotrebna škoda. Če je namerno povzročanje ovir in motenj v komunikaciji uspešno,
pride tudi do velikih izgub, zaradi neurejenih odnosov tudi do odtekanja informacij.
Ovire v komunikaciji so na delovnem mestu težava v medsebojnih delovnih odnosih,
v delovnem procesu, hkrati pa so z motnjami lahko primeren izgovor tudi za verbalno
nasilje na delovnem mestu. Napadalec se za domnevno oviro ali motnjo načrtno
poslužuje tehnik za verbalno nasilje – nepodajanja pomembnih informacij,
pomanjkljive ali napačne informacije, šikaniranje. Pri tem pa žrtev lahko šele čez
nekaj časa ugotovi nastalo dejanje.

2.5 Odpravljanje motenj pri komuniciranju
Možina, Tavčar, Kneževič (1995, str. 71) opozarjajo, da se motnjam v komunikaciji
nobena organizacija pa tudi posameznik popolnoma ne more izogniti. Obstajajo pa
33

postopki za omejitev in odpravo le-teh. V prvi vrsti je pomembno razumevanje med
pošiljateljem in prejemnikom, saj je v primeru medsebojnega poznavanja, načina
komuniciranja ter razumevanja lažje odkriti skrite motnje v komunikaciji. Ena od
možnosti je ponovno poslati sporočilo. Tako obstaja manjša možnost vpliva motenj
na prenos sporočila. S tem se sicer zmanjša prostor v komunikacijskem kanalu,
povzroči dodatno obremenitev, potrebno je več časa, energije ter več stroškov.
Oddajnik lahko izbira med več možnostmi. Sporočilo lahko prenese večje količine
informacij brez ponavljanja ali z manjšo količino informacij z večkratnim
pošiljanjem. To lahko nekajkrat ponovi ter najde ustrezno količino pri pošiljanju
informacij.
Druga možnost, ki jo navajajo isti avtorji, je vzporedno sporočanje z več mediji po
različnih komunikacijskih kanalih hkrati. Takšno sporočanje je sicer dražje in
zahtevnejše, vendar je bolj uspešno ter učinkovito, ker jih prejemnik bolje memorira.
Povratno komuniciranje je nepogrešljiva komponenta pri obvladovanju motenj, sicer
dodatno obremenjuje komunikacijski kanal, vendar sproti odpravlja motnje in
zagotavlja obojestransko razumevanje. S tem poveča natančnost prenosa informacij.
S selekcijo obsega in ponavljanjem posredovanja sporočil omejimo motnje ter
povečamo pretočnost informacij od pošiljatelja do prejemnika. Pošiljatelj opravi
vsebinsko ter številčno selekcijo informacij ter jih pošlje prejemniku. Ta pri
prejemanju sporočila opravi izbor pomembnih informacij. Šifriranje sporočil se
uporablja za boljšo izrabo pretočnosti komunikacijskega kanala ali da se prepreči
vpogled v sporočilo nepooblaščenim prejemnikom.
Skladno komuniciranje predstavlja usklajenost besedne in nebesedne oblike, vsebina
se sklada z odnosom med udeleženci. Formalna struktura je podrejena ciljem
organizacije. Neformalna struktura izhaja iz interesov in ciljev udeležencev.
Močnejša kot je skladnost med cilji organizacije in cilji zaposlenih, tem trdnejša je
organizacija (Možina, Tavčar, Kneževič, 1995, str. 71, Florjančič, Ferjan, 2000, str.
71, 72).
Starejše generacije zaposlenih lahko pri verbalnem komuniciranju na delovnem mestu
doživijo ovire in motnje zaradi nevešče uporabe moderne informacijske tehnologije –
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posebni računalniški programi, elektronska pošta, pisanje sms sporočil, uporaba
svetovnega spleta, intraneta v večjih podjetjih. Vzporedno s tem se v nekaterih
poklicih razvijajo posebni strokovni izrazi, ki jih starejše generacije niso uporabljale,
zato se v komunikaciji z mlajšo generacijo porajajo težave in ovire.

2.6 Konflikti v komunikaciji
Konflikti so v družbi prisotni od nastanka prvih civilizacij. Ljudje smo različni,
razlikujemo se po mišljenju, obnašanju. V situacijah, ko nas obkrožajo neprijetni
dejavniki in impulzi iz okolice, ki nas vznemirjajo, reagiramo nasprotno od
dogovorjenih pravil in vrednot, ki so v družbi zaželena in pričakovana. Takrat se
poruši ravnovesje med ljudmi.

2.6.1 Opredelitev konflikta
Beseda konflikt izhaja iz latinskega glagola confligo kar pomeni udariti, trčiti ob
drugega, bojevati se, prepirati se. Samostalniška oblika tega je conflictus, kar pomeni
udar, boj spopad (Bradač, 1955, str. 126). Konflikt je proces, pri katerem hoče ena
stran odstraniti drugo bodisi tako, da jo uniči, ali pa tako, da jo napravi neučinkovito.
Najhujša oblika konfliktnih procesov je vojna. Konflikt je vselej le sredstvo za to, da
se doseže nek cilj, ki ni vsem dosegljiv (Goričar 1975, str. 127).
Razumljeno širše je konflikt vsako neskladje med dejavniki in impulzi, ki povzročajo
neskladje, porušenje harmonije. S tem ureditev in ravnovesje sistema ne deluje več
optimalno. Dražljaji povzročijo spremembe v odzivanju na nastalo situacijo ter silijo
v neko novo ureditev oz. če je možno povrnitev v stanje pred konfliktom. Ta lahko
predstavlja veliko nevarnost, a prinese tudi pozitivne spremembe pri odnosih, v
skupini ter pri razvoju posameznika. Od vpletenih je odvisno, ali ga bodo uporabili
ter rešili pozitivno ali negativno (Iršič, 2005, str. 8).
Konflikti so neizogibni del delovnega procesa, medosebnih odnosov na delovnem
mestu. Do njih prihaja zaradi skopih, nezadostnih informacij, enosmernega
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komunikacijskega kanala, podajanja informacij le v obliki navodil in ukazov, brez
možnosti posredovanja povratnih informacij. Zaposleni s svojimi osebnostnimi
značilnostmi prispevajo k različnim tolmačenjem reševanja problema, ki se tudi
sprevrže v konflikt. Ti potem motijo izvajanje delovnih nalog, komunikacija postaja
pomanjkljiva, storilnost zaposlenih upada. S porušenjem ravnovesja pa s konfliktom
ustvarimo nove relacije, odnose, ki so produktivnejši, uspešnejši, vendar le, če so
zaposleni pozitivno naravnani in pripravljeni na nastale spremembe.
Konflikti v komunikaciji nastanejo zaradi različnih predpostavk, prepričanj, ki so v
osebi ponotranjene. Konfliktni odnosi imajo negativne elemente, ki povzročajo
probleme pri sporazumevanju in v interakcijah pri delu. Vzrok za nastanek je tudi
kršenje predpisanih norm, lahko so kot posledica nezadostne samoregulacije vedenja
posameznika (Lipičnik, 1998, str. 263, 264; Možina et al., 2002, str. 582–583).
Konflikti med zaposlenimi, delovnimi timi in skupinami v delovni organizaciji lahko
privedejo do različnih negativnih elementov: motenj v procesu komuniciranja med
zaposlenimi; neizpolnjevanja delovnih ter drugih nalog; zmanjševanja uspešnosti ter
upadanja realizacije na delovnem mestu; naraščanja bolniškega staleža in izostankov
na delovnem mestu; upada medsebojne pomoči ter tolerance za sodelavce,
nezaupanja do kolektiva, tekmovalnosti, možnosti razvijanja sovražnega odnosa do
ostalih …

2.6.2 Analiza različnih pristopov v obravnavanju konfliktov
Opredelitve omenjenega pojma so avtorji skozi čas različno pojmovali in ga tudi
razlagali. Skrajne negativne označbe pojava so ga enačile z uničevanjem in nasiljem.
Vpete so bile vse aktivnosti, da do konflikta ne bi prišlo, v primeru sprožitve pa se
nujno mora najti krivca in ga ustrezno sankcionirati. V novejših pristopih je stališče,
da so konflikti naravni in neizogibni družbeni pojavi, ki so prisotni v vsaki družbi,
organizacijah, ki lahko delujejo tudi pozitivno ob pravem pristopu, nekaj splošno
sprejemljivega. To potrjujejo tudi različni pristopi avtorjev s stališča različnih
disciplin, navajajo, da:
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je konfliktna situacija in konflikt vsako strukturno pogojeno nasprotovanje,
tako v globalni družbi kakor v njenih posameznih segmentih (Goričar, 1975,
str. 304);



je konflikt nasprotovanje, ki nastane zaradi nezdružljivih ciljev, misli, čustev
v posamezniku ali med člani, v skupini ali organizaciji. Pomeni specifično
obliko interakcije med subjekti družbenega življenja, v katerih je dejavnost
enega usmerjena proti dejavnosti drugega zaradi določenih dobrin tako, da ena
stran poskuša ovirati ali onemogočiti uresničitev ciljev, potreb, interesov
(Možina et al., 2002, str. 584);



da, kot navajajo Rosenstiel, Molt in Ruttinger (1986), je konflikt družbeno
razmerje med dvema ali več vlogami, ki so med seboj odvisne ter poskušajo s
pritiskom uresničiti medsebojno nasprotujoča si dejanja in se pri tem svojega
dejanja zavedajo (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 219);



je vsak organizacijski proces konflikten proces, ker poteka v dveh nasprotnih
smereh ter je prisoten v vsakem razmerju med dvema osebama, od katerih si
vsaka po svoje izoblikuje ne samo svojo vlogo, temveč tudi zamisel, kakšna bi
morala biti vloga drugega, da bi se skladala z vlogo, ki si jo je sam izoblikoval
(Lipovec, 1987, str. 249);



je konflikt kot posledica boja med različnimi motivi ali hotenji oziroma neko
oviro, ki je največkrat druga oseba in ki preprečuje, da bi tisto, kar si želimo
uresničiti, tudi uresničili (Lipičnik, 1996, str. 38);



da, kot navaja Brajša (1994), je celo Morton Deutch (1973) opredelil pojave
konflikta kot nasprotje nesprejemljivih teženj in delovanja v posameznih
skupinah ali narodih ali med posamezniki, skupinami in narodi znotraj
konkurenčnih ali kooperacijskih situacij. Fischaleck (1977) pa je konflikt
opredelil kot obliko nestrinjanja dveh ali več strani s ciljem, željo ali vrsto
interesa, občutkom ali delovanjem (Brajša, 1994, str. 251);



da je, razumljeno skozi sociološko prizmo, konflikt nujna posledica socialnih
razlik in organizacijske hierarhije. Gre za zavestno upiranje enega ali več
akterjev drugemu ali drugim akterjem. Konflikti so boji za vrednote in
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zahteve po osebnem statusu, po moči in sredstvih. Pri tem postane cilj
nasprotne strani, da onemogoči ali poškoduje svoje tekmece (Senčar 1994, str.
553).
Skupne značilnosti omenjenih opredelitev avtorjev so, da so konflikti posledica
različnih interesov, ciljev, hotenj, skupin, posameznikov, položajev zaposlenih v
delovnih organizacijah. Razlike pa se kažejo v pojmovanju konflikta glede stališča pri
opisovanju konflikta. Sociološki ter organizacijski pristop pojav preučuje kot
posledico različnosti vlog in manj različnosti ljudi. S psihološkega vidika pa se za
konfliktnost poudarja pomen lastnosti ljudi in ne toliko pomen vlog, ki jih le-ti imajo.

2.6.2 Klasifikacija konfliktov
Avtorji ovrednotijo konflikte po različnih klasifikacijah, kot so čas, oblika število
udeležencev, glede na zadovoljevanja potreb ...
Brajša (1994) je po Layu (1981) opravil klasifikacijo konfliktov:
Tabela št. 1: Brajševa klasifikacija konfliktov:
intranacionalni
subjektivni
v skupinah
mešani
iracionalni
intrasistemski
intrapersonalni
nasprotniški
lažni
fiksirani
latentni
kriti
konstruktivni
situacijski
notranji
nefunkcionalni
Vir: (Lay, 1981, v Brajša,1994, str. 251, 252).
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internacionalni
objektivni
med skupinami
čisti
racionalni
intersistemski
interpersonalni
sovražniški
prekriti
fleksibilni
manifestni
prepoznavni
destruktivni
socialni
zunanji
funkcionalni

Konflikti so prisotni znotraj nacionalne državne tvorbe, kjer so pogosti med
pripadniki različnih narodnih, kulturnih, religioznih skupin znotraj ene države; ti
konflikti lahko posledično nastopijo tudi med dvema ali več nacionalnimi tvorbami
(državami), če so pripadnikom skupni elementi (religija, entiteta, jezik, kultura, idr.).
Objektivni konflikt interesov nastopi takrat, ko je uresničenje enega interesa mogoče
samo na škodo uresničenja drugega interesa. Subjektivni konflikt interesov je
prisoten v primeru, ko je nekdo prepričan, da obstaja objektivno nasprotje med
interesi, izhaja iz lastnega, nerealnega pogleda na nastalo situacijo. Mešani konflikti
so sestavljeni iz vsebinskih in konfliktov odnosov – posameznik ni popolnoma
seznanjen z vsebino načrta, pogodbe, poslovne strategije. S tem se lahko pojavijo tudi
napeti odnosi med zaposlenimi v kolektivu.
Racionalni in iracionalni konflikti so pogosto povezani s čustvenimi stanji, strahovi,
negotovostjo. Le-ti dodatno podžigajo možnost razširitve konfliktnih situacij ter kot
posledico poglobijo razdor med sprtimi stranmi.
Svetovne korporacije so sestavljene iz medsebojno povezanih sistemov, kjer je za
nemoteno produkcijo potrebno vzpostaviti ustrezen delovni proces. Med sistemi
občasno pride do konfliktov, ki nastanejo tudi posledično zaradi neskladja znotraj
enega sistema. Neravnovesje v sistemu začne vplivati na druge sistemske strukture
znotraj podjetij, kar privede ob nereševanju konflikta do nastanka dveh ali več
sovražnih skupin.
Nasprotniški konflikt se pojavi ob trčenju dveh ali več interesov, kjer nasprotnik
skuša osebo prevladati in ga prisiliti v sprejetje njegove oblike delovanja. Tak odnos
se lahko stopnjuje v sovražen, saj uveljavljanje tovrstnega delovanja prisili osebo v
vzpostavitev obrambe ter zaščite lastnih interesov dela.
Lažni in prekriti konflikti so priročni v situacijah, ko je potrebno zakriti prave vzroke
napak, napačnih odločitev in dejanj. Zakamufliranje le-teh povzroči, da so pravi
konflikti latentni in se ne manifestirajo v pravi obliki. To povzroča težave pri
razreševanju konfliktnih situacij.
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V nadaljevanju bomo predstavili pogoste delitve konfliktov, ki so vpeti v
komunikacijo zaposlenih na delovnem mestu.
V klasifikacijah, sicer različnih avtorjev, pa najdemo najpogosteje delitev konfliktov
na:


individualni, medosebni, skupinski konflikt,



horizontalni in vertikalni konflikt,



funkcionalni in disfunkcionalni konflikt.

2.6.2.1 Individualni, medosebni, skupinski konflikt
Ker so konflikti prisotni v vsakdanjem življenju, na delovnem mestu, v družini, jih
posameznik doživlja tako v svojem profesionalnem kot tudi zasebnem življenju.
Glede na število udeležencev v konfliktu ločimo individualne ter organizacijske.
Notranji ali individualni konflikt je prisoten v osebi, kar se odraža v njenem vedenju,
razmišljanju, dejanjih ter posledično na okolico (Brajša 1994, str. 254; Lipovec 1987,
str. 250). Oseba želi svoja hotenja, cilje, interese zadovoljiti ne glede na morebitne
neprijetne (negativne) posledice, ki jih pri tem povzroči. Zaposleni v delovni
organizaciji morajo svoje individualne interese, cilje podrediti skupinskim in
organizacijskim ciljem ter načrtom.
Možina in sodelavci (1994) opisujejo več vrst intrapersonalnih konfliktov in jih delijo
na:
-

Konflikt vloge sporočevalca; nastane, ko sodelavec ali podrejeni dobi nejasna
navodila od sporočevalca.

-

Konflikt med vlogami sporočevalca; sporočila raznih nosilcev med seboj niso
usklajena.

-

Konflikt med vlogami; ljudje v vsakdanjem življenju ter v službi opravljamo
različne vloge in funkcije, povezane s položajem v podjetju. Zaposlitev
zahteva delo preko formalnega delovnega časa, zato ne ostane dovolj časa za
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privatne

ter družinske aktivnosti. Aktivnostim se mora posameznik

odpovedati, pa čeprav so koristne za osebno zdravje, razvoj.
-

Konflikt med osebo in vlogo, ki jo opravlja: pojavijo se razlike med
zahtevano vlogo, ki jo mora oseba izpolniti, in njenimi potrebami, željami,
stališči in vrednotami (Možina et al, 1994, str. 644)

Ugotavljamo, da so za uspešno delo posameznika potrebne ustrezne, jasne, natančne
in razumljive informacije. Zaposleni na delovnem mestu pridobiva informacije iz
različnih področij, ki niso nujno usklajena in povzročajo težave za opravljanje dela. S
tem se delo raztegne preko normiranega delovnega časa; nadure pa so v nekaterih
podjetjih nepriljubljene, saj je to dodaten strošek, če se morajo uporabljati zaradi
pomanjkanja natančnih in pravočasnih informacij. Zaposleni imajo tudi občasno
dodatne zadolžitve, ki morajo biti opravljene zaradi nemotenega delovanja
organizacije. S tem posameznik izgublja dragoceni čas za zadovoljitev lastnih potreb,
aktivnosti, ki pripomorejo k regeneraciji na duhovnem in telesnem področju, čas, ki
je namenjen bližnjim, družini …

Zaradi preobremenjenosti, časovne stiske za

opravljanje delovnih nalog se pojavijo tudi napetost, malodušje, stres v posamezniku,
kar privede do konflikta v njem in v njegovi okolici.
Pri pomanjkanju ustrezne komunikacije med zaposlenimi nastane t. i. stvarni konflikt.
Nastane v samem delovnem procesu pri opravljanju delovnih nalog, uresničevanju
zastavljenih delovnih ciljev. Za iskanje rešitev na zastavljene probleme si sodelavci
izmenjujejo različne ideje, dejanja, odločitve. Te so konstruktivne in udeleženci v
omenjenem konfliktu na koncu pridobijo več kot na samem začetku (Novak 2000, str.
254). Medosebni konflikti so prisotni ob različnih dojemanjih informacij, dejstev,
načinu razmišljanja, pomanjkanja empatije do druge osebe. Zaposleni se posledično
ne strinja s politiko podjetja, pravili, poslovnimi in delovnimi cilji. Pojavijo se
neprimerno vedenje, jeza, zamerljivost, nezaupanje, povečajo se odsotnosti z dela
zaradi bolniškega staleža … (Možina, 1994, str. 648; Lamovec 1991, str. 61).
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Različni avtorji pa opozarjajo, da se posledice osebnega, medosebnega konflikta
kažejo tudi v okolici, na delo v skupini in v organizaciji sami. Druga vrsta na ravni
večih udeležencev je konflikt v delovnih skupinah, kjer so za opravljanje določenih
nalog ter ciljev v timu zaposleni iz različnih oddelkov in področij. Timi so snovani
za reševanje kratko- ali dolgoročnih ciljev, nalog. V njih hitro pride do konflikta
zaradi vključenosti ljudi iz različnih področij delovne organizacije. Reševanje
konflikta je odvisno od dobrega vodenja in ravnanja vodje tima in samih zaposlenih
ter ustrezno kvalificiranega vodilnega kadra. Slednji ima več funkcij ter igranje vlog
upravljavca, nadzornika, podjetnika, povezovalca ter proizvajalca (Možina et al.
1994, str. 656; Novak, 2000, str. 254).
Medskupinski konflikt je lahko na ravni organizacije ali znotraj manjše delovne
enote. Tukaj skupine tekmujejo med seboj (sektor, oddelek, poslovna enota tekmuje z
drugo za doseganje čim boljših rezultatov). Posledice tekmovanja, prikazovanja
rezultatov ter odnosa realiziranih rezultatov so lahko vzroki za konflikt (Brajša, 1994,
str. 254). Na ravni organizacije se pojavi konflikt med dvema ali več skupinami.
Najbolj značilna oblika organiziranih konfliktov so stavke, poleg tega poznamo
proteste, ki ne pomenijo enako kot stavka, saj pri protestu zaposleni le opozarjajo na
nepravilnosti v podjetju in ne prekinjajo svojega dela, kot je značilno za stavko.
Značilni primeri neorganiziranih konfliktov pa so absentizem, sabotaža, nedisciplina
(Stanojević, 1996, str. 117; Možina et al. 1994, str. 656).

2.6.2.2 Horizontalni in vertikalni konflikti
Robbins, Možina in Iršič (1994) navajajo, da so konflikti v organizaciji, ki jih
doživljajo zaposleni, lahko vertikalni in horizontalni. Horizontalni konflikti
največkrat nastanejo, ko nastopi nesporazum med posamezniki, skupinami ali
oddelki, ki so na isti ravni v hierarhični strukturi organizacije.
Vsaka organizacija je usmerjena k uresničevanju svojih zastavljenih globalnih ciljev,
poslovne politike, katerih zastavitev kot tudi uresničevanje je odvisno od
kooperantskega sodelovanja vseh zaposlenih. Zgodi se, da sodelovanje med
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zaposlenimi, skupinami ni možno zaradi konfliktnih odnosov, ki so plod
nenaklonjenosti med osebami, timi, skupinami, sektorjev, oddelkov. Te konflikte je
težko obvladati ali preprečiti. Pozitivno pri omenjenem pojavu je tesnejša
kooperacija, interakcije in fokusiranje zaposlenih na skupni cilj ter s tem pozabljanje
na medsebojne konflikte. Preprečevanje ter reševanje horizontalnih konfliktov je
večinoma v pristojnosti nadrejenih. Če konflikt prinaša negativne posledice, ga
poskušajo omiliti, če pa se pokaže kot funkcionalen, ga na podlagi njegovega nivoja
oziroma stopnje skušajo stimulirati (Rozman et al. 1993, str. 221; Možina et al. 1994,
str. 656–567; Robbins 1984, str. 299).
Vertikalni konflikti pa se dogajajo največkrat med dvema posameznikoma,
skupinama ali oddelkoma, kjer je ena stran podrejena drugi strani. Jedro teh
konfliktov je hierarhija moči ter vpliva. Podrejeni zaposleni skušajo zmanjšati ali
izničiti vpliv, s katerim pritiskajo nadrejeni. Ti tako – Rozman et al. (199, str. 221),
Možina et al. (1994, str. 656–567); Robbins, (1984, str. 299) – poskušajo svoj vpliv,
moč povečati ali obdržati. Ti konflikti so prepoznavni in predvidljivi. Pojavljajo se
zaradi razmerij v strukturi, moči, težav pri komuniciranju, nezdružljivosti ciljev
različnih oddelkov, interesnih bojev za položaj, status, prestiž in nagrade različnih
oblik. Cilj vsakega podjetja je uresničitev skupnih zastavljenih ciljev, s katerimi
postane njegovo poslovanje uspešnejše. Konflikte razrešujejo nadrejeni ali zastopniki
obeh vpletenih strani.
V vseh delovnih organizacijah so vertikalni in horizontalni konflikti prisotni zaradi
dislociranih enot, nepodajanja razumljivih informacij, strogih hierarhičnih odnosov in
premalo natančnih pretokov podatkov po vertikalnih linijah; te linije so pogosto tudi
enosmerne od vrha navzdol, vodilni kadri ne pridobivajo povratnih informacij s strani
podrejenih. Ti lahko posredovanje informacij po vertikalni liniji občutijo tudi kot
izražanje superiornosti in razmerja moči s strani nadrejenih še posebej takrat, ko
nimajo možnosti izražati svojega mnenja ali občutka priznanja za opravljeno delo.
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2.6.2.3 Funkcionalni in disfunkcionalni konflikt
Kot navaja Vrčko (2004, str. 227), so podjetja na prostem trgu različno uspešna, tako
s svojimi produkti proizvajajo dobiček ali izgubo. Zaposleni so pod pritiskom in
časovno določeni roki jih silijo k večji učinkovitosti. Pri tem je podjetje lahko
uspešno ali neuspešno. Pogosto se vzporedno razvijejo konflikti, ki so lahko
funkcionalni ali disfunkcionalni, gledano na uspešnost podjetja.
Robbins (1984, str. 396), Možina (1994, str. 601–602) navajajo, da je konflikt
funkcionalen, če pripomore k doseganju večje uspešnosti podjetja oziroma ali k
povečanju učinkovitosti pri delovnemu procesu. To pa vsekakor predstavlja nenehno
poskušanje izboljšanja procesa dela, spopadanje med klasičnimi ter novimi pristopi
dela in predstavljajo kontinuirano težnjo po izboljšavah. S tem se razvije dobro in
zdravo stanje v organizaciji, ki si angažirano prizadeva za izboljšanje svojega dela ter
uspešnosti.
Za disfunkcionalno obliko konflikta je značilno, da ovira in preprečuje doseganje
zastavljenih ciljev, ker se skupine ne strinjajo ali celo nasprotujejo. S tem posledično
destruktivno delujejo v podjetju, poslabšajo se rezultati, povečuje se razkorak med
sprtimi stranmi, poveča se absentizem. Ti konflikti delujejo razdiralno na odnose med
zaposlenimi, povzročajo otopelost in nezainteresiranost za delo, pada motiviranost za
delo, zmanjšuje se delovna vnema. Preprečevanje in reševanje teh konfliktov je
naloga vodje. Koristni konflikti lahko hitro postanejo škodljivi za organizacijo. V
večini primerov je težko določiti točko, ko funkcionalni konflikt preide v svojo
disfunkcionalno obliko, saj enaka raven stresa more delovati na enega posameznika
razdiralno in destruktivno, na drugega pa pozitivno.

2.6.3 Vzroki za nastanek konfliktov
Konflikti izbruhnejo zaradi navzkrižja interesov in soodvisnosti zaposlenih. Lahko se
sproži v eni sami osebi ali pa je udeležencev več. Kadar je omejen na eno osebo, so
razlogi za nastanek v napačni presoji stvarnosti, nezadostnem poznavanju samega
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sebe, v tesnobnih občutkih, ki se porajajo v njem, razhajanju med željo in realnostjo.
Z udeležbo drugih se število možnih vzrokov še poveča. Pridružijo se jim:
netolerantnost do sodelavcev, nerazumevanje humorja in premajhen nadzor čustev.
Kot pogoste konflikte v organizaciji se omenjajo: neučinkovito komuniciranje,
razlike v vrednotah, stališčih in prepričanju ali kulturne razlike, nezadovoljstvo
zaposlenih z delovnimi razmerami, s plačilom, slabim informiranjem, odsotnostjo
povratnih informacij, neupoštevanjem idej in želja, predpisi in pravila o delu.
(Možina 1994, str. 657).
Kovač (2005) opaža v družbi zelo veliko vzrokov za nastanek konfliktov. Zato
navaja, da lahko konflikti nastanejo zaradi tega, ker dve skupini oz. dva posameznika
želita uporabljati ista sredstva. Posamezniki ali skupine niso enakomerno
pozicionirane glede na medsebojno odvisnost; posameznik ali skupina dominira nad
drugim oz. drugo skupino; konkuriranje ciljev, interesov; večlinijski sistem
organiziranosti;

nejasna

razmejitev

med

pristojnostmi

in

odgovornostmi;

reorganizacije v delovnih organizacijah; različne oblike in sistemi plač, uvajanje
različnih oblik in sistemov predpisov ter standardov (Kovač, 2005, str. 20).
Konflikti so v različnih oblikah prisotni v situacijah tako na ravni posameznikov kot
tudi v medkulturnih, mednacionalnih odnosih v državah. Vzroki za nastanek
konfliktov so tudi družbeni; neenake pozicije, neravnovesje, različnost pogleda na
nastale konfliktne situacije, kulturna determiniranost, latentni personalni vzgibi,
netolerantnost. V organizacijah se na zunanje vplive ne morejo zaposleni izolirati in
ne podvreči vplivu. Če vodilni kadri v kriznih situacijah neustrezno vodijo in
pretirano uporabljajo institut avtoritete, se s tem škodljivo kažejo razlike v statusu,
ugledu ali moči, ter nasprotujoči se cilji se tudi kažejo kot vzroki konfliktov.

2.6.4 Odzivi na konflikte
Ljudje se ne razlikujemo samo po spolu, starosti, nacionalni pripadnosti, ampak tudi
po temperamentu, značaju idr., kar nedvomno vpliva tako na njihovo obnašanje v
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konfliktu kot tudi, če ne še bolj, na njihovo (raz)reševanje. Tako Dickson (2007, str.
199) opozarja, da udeleženci v procesu konflikta odreagirajo različno, saj vsak
drugače zaznava, dojema in odreagira na zunanje dražljaje, dejavnike, ki vplivajo na
njihovo razpoloženje. Konflikt s svojimi impulzi in dražljaji sili človeka, da se nanj
odzove ter prepreči nadaljnjo bolečino, neprijetnost, ki jo le-ta povzroča. Pri
neposredni komunikaciji se posameznik bolje odziva na konflikt, kot pa v primeru
ponotranjenja konflikta ter neodzivanja nanj.
Iršič (2005) je razdelal pet možnosti odzivov na konflikt. Ugotavlja, da je
najpogostejši model odzivanja posameznika njegova samopodoba ter predstava o
svetu, ki sta tesno prepleteni med seboj. Posameznikovo izhodišče je njegova
predstava o svetu, znotraj tega pa njegova umeščena predstava o sebi, kar še kako
pogojuje njegov način odzivanja na konflikte. Isti avtor navaja še nekatere značilnosti
posameznikovega obnašanja v konfliktu:
-

prvi odziv je umik, konfliktu se umaknejo, ga negirajo. Skušajo zaobiti
področja, kjer je pojav prisoten. Ljudje se navadno umaknejo, ko ne
verjamejo, da je možno problem rešiti, sam konflikt pa doživljajo kot
nevarnost, ki preži;

-

posameznik, ki želi prevladati na okolico, njenimi člani, svet doživlja le kot
borbo za zmago ali poraz. Tak človek pozna samo zmagovalce ali poražence.
Oseba poskuša nasprotnika obvladati s silo in ga prisiliti, da sprejme njegovo
obliko rešitve konflikta. Sebe vidi kot zmagovalca, pomembni so mu le osebni
cilji;

-

posameznik se ukloni pritisku oziroma ravna in se obnaša tako, kot da ga ne
bi bilo, navidezno ali zares se prilagodi oz. podredi nastali situaciji. Pritisk
izvaja le, kadar so mu lastni interesi ali ideje najpomembnejše;

-

posameznikov kompromis temelji na njegovi predstavi o svetu, ki ima
omejene možnosti in ga stežka spreminja;

-

tak udeleženec v konfliktu išče kompromis le, ker in ko ga želi doseči. Nanj
pristane, kadar ocenjuje ali predvideva, da bo način iztržil vsaj nekaj, sicer pa
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bi tvegal, da ostane praznih rok. Nekateri sebe vidijo kot praktika, ki se zna
pogajati in hitro pride do rešitev;
-

udeleženci, t. i. reševalci ocenjujejo, da so pomembni tudi odnosi v samem
procesu konflikta kot tudi konkretne rešitve. Reševalci so zelo samozavestni,
pozitivno naravnani, povsod vidijo izhod. Nagnjeni so k iskanju rešitev, pri
katerih uveljavljajo lastne interese. Pripravljeni so sprejeti samo tiste rešitve,
ki zadovoljijo obe strani. Verjamejo v človeka, človeške potenciale, v
bogastvo, ki ga nosi vsak v sebi. Sebe smatrajo za notranje bogate, uspešne
ljudi, kar dejansko tudi so (Iršič (2005, str. 8–9).

Kavčič (1996) navaja, da se konfliktni situaciji posameznik obnaša kot:
-

Tekmovalec; konflikt se vzame kot boj, spopad z njim in poskus razrešitve
situacije oz. iskanje vzrokov za nastali konflikt. Pri tem je možen nastanek
prepira, uveljavljanje lastnih interesov na račun drugih, fokusiranost na lastne
potrebe, nesodelovanje s timom oz. sodelavci.

-

Izogibovalec:

izogibanje

konfliktu,

morebitnim

kritičnim

situacijam,

odločanju, tveganju, diplomatski pristopi, odlašanje z razreševanjem zadev,
skrivno, oprezno delovanje v svojo korist. Prisotna je tudi sumničavost,
vzvišenost, pesimistično razpoloženje.
-

Sodelavec: učinkovito in aktivno poslušanje drugih, premišljena strategija,
osredotočenost na reševanje konflikta in problemov, uporaba kreativnega
reševanja

problemov,

pragmatičnost,

samozavestnost,

nepopustljivost,

konstruktivni pristop k reševanju problemov.
-

Usklajevalec: delovanje brez jasnega cilja, velika pripravljenost za strinjanje
in

prevelika

prilagodljivost

drugim,

velika

stopnja

konformnosti,

netekmovalnost, pripravljenost na reševanje konfliktov tudi v okviru
neformalnih odnosov, altruizem, dajanje prednosti prijateljstvu, popularnosti,
velika zaupljivost, izglajevanje konfliktov. (Kavčič, 1996, str. 161–165).
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Posameznik se na dražljaje konfliktne situacije odziva v skladu s svojo naravo
razmišljanja, delovanja. Odzivi so racionalni, iracionalni; s pripravo strategije
uspešno odreagira brez nepotrebnih dodatnih konfliktov. Odziv brez strategije pa je le
impulziven in pogosto neuspešen. Če posameznik na krizno konfliktno situacijo ni
pripravljen, se najlažje umakne ter se področju izogiba, saj verjame, da je konflikt
nerešljiv in predstavlja nevarnost. Ko se konfliktu ukloni, se dela, kakor da konflikta
ni. Podredi se iz strahu pred možnim pritiskom, če se problem pojavi. Posameznik, ki
so mu lastni interesi zelo pomembni, bo skušal z izvajanjem pritiska na druge
soudeležence doseči, da bodo reševali problem ali se mu podredili. Več truda je
potrebno doseči pri doseganju kompromisa, če posameznik želi brez velikega
tveganja iztržiti del svojih pričakovanj. Za reševanje konflikta so potrebni še večji
napori in več časa, ki pa običajno na koncu ponudijo kakovostne rešitve.

2.6.5 Reševanje konfliktov
Omenjeni pojav ni le reševanje, temveč je lahko tudi stimulacija, če je res potrebno,
zahteva maksimalno skrb zase in za soudeležence v konfliktu. Konflikt poskušajo
udeleženci rešiti z odpravljanjem nasprotij, ne pa za vsako ceno zmagati v njem. Gre
za odnos med svobodnimi ljudmi, ki hočejo živeti in delati skupaj v prijetnih in
neprijetnih situacijah. Takšen odnos med ljudmi je najlažje ustvariti z vzgojo in
izobraževanjem, katerih cilj naj bi bil tudi pripraviti ljudi na kulturen in učinkovit
način reševanja konfliktov (Možina et al. 1994, str. 641).
Reševanje konfliktov za organizacijo prinaša celo vrsto pozitivnih posledic, saj
pripomorejo, da se zaposleni soočijo in realno ozavestijo z ustrezno rešitvijo.
Reševanje konfliktnih situacij se razlikuje glede na stopnjo sodelovanja in lastne
zadovoljitve problema:


Pri tekmovanju v podjetju prevladujejo potrebe zaposlenih nad potrebami
ostalih. Sledijo svojim ciljem in zadovoljujejo predvsem svoje potrebe in
interese. Službo vodijo kot sredstvo za svoje napredovanje in ga podrejajo
sebi ter svojim potrebam.
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V podjetju, kjer je velika frekventnost zaposlenih, prevladuje ozračje
medsebojnega gibanja med zaposlenimi in podjetjem. Konflikt tu postane
neizbežen, saj problemov ne vidijo. Medsebojnemu sodelovanju se izogibajo
in vse prepuščajo lastnemu toku. Sodelavci skušajo vzdrževati navidezni mir,
ne želijo užaliti, zato se drug drugemu izogibajo.



V podjetju je vse prilagojeno in podrejeno adaptiranju med sodelavci. Ti
popuščajo, lastne potrebe in želje podrejajo potrebam in željam sodelavcev.
Vsi poudarjajo podjetje, nihče pa ne poudarja sebe. Tukaj gre za zadržek
lastnih potreb, želja, poudarjajo pa potrebe in cilje podjetja.



Kompromisi so v podjetju zasnovani po načelu »malo tebi, malo meni« in
»kolikor tebi, tolikor meni«. Pri tem se delno zadovoljujejo lastne potrebe,
delno pa potrebe podjetja.



Sodelovanje v podjetju privede do vzajemnega in iskrenega odnosa med
sodelavci ter podjetjem. Gre za obojestransko skrb za cilje, potrebe in želje
obeh strani. Sodelavci ne uresničujejo svojih potreb na račun podjetja in
podjetje ne izkorišča sodelavcev. Tako sodelujejo in ne delajo kompromisov.
Cilji in potrebe podjetja ter sodelavcev se stikajo, zato prihaja do pozitivne
identifikacije med sodelavci in podjetjem (Brajša 1994, str. 273, 274; Možina,
2002, str. 8, 9).

Pri reševanju konfliktov sta že v preteklosti Blake in Mouton (1964) predstavila
modele konfliktov, dalje sta modele razvila Ruble in Thomas (1976). Prva dimenzija
je stopnja, do katere je udeleženec konflikta pripravljen zadovoljiti potrebe drugih,
druga dimenzija pa je stopnja, do katere zadovoljuje lastne potrebe (Mumel, 2008, str.
344).
Možnih je pet načinov reševanja konfliktov, in sicer kot:

Izogibanje
Če je pripravljenost vpletenih v konflikt za zadovoljevanje lastnih potreb in potreb
drugih nizka, se običajno posamezniki pričnejo izogibati svoji aktivni vlogi, da bi
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realno participirali k razrešitvi konflikta. Izogibanje je v taki situaciji za posameznika
nemalokrat smiselno, saj ob relativno dobri zadovoljenosti potrebe ne tvega veliko.
Izogibanje je primerno tudi, kadar udeleženci nimajo ustrezne pogajalske moči v
primerjavi z drugimi.

Prevlada
Če ima ena stranka v konfliktu močan interes za zadovoljitev svoje potrebe in druga
stran šibak interes za zadovoljitev potrebe, se pojavi prevlada. Podrejeni niso
motivirani za sodelovanje pri reševanju problema, saj je tudi želja po zadovoljitvi
potrebe šibka. Konflikta se ne rešuje, saj ena stran popolnoma dominira. Dominacija
je posledica nespoštovanja skrbi, potreb in interesov drugih. V kriznih razmerah, v
časovni stiski ali če se mora znižati stroške, uvesti disciplino ter zmanjšati število
zaposlenih, je prevlada ter dominacija sprejemljiva.

Prilagajanje
Ko je potreba po zadovoljevanju potrebe posameznika šibka, potreba po
zadovoljevanju potrebe pri drugem udeležencu pa močna, je smiselno, da se obe
stranki, vpleteni v konflikt, odločita za prilagajanje. Če ima drugi res močan interes in
voljo, prvi pa je bolj indiferenten, se adaptira. Situacije ni potrebno zaostrovati, če je
zadovoljevanje prvega posameznika nizko glede na želje in interes dominirajočega
udeleženca.

Kompromis
Pomeni, da vsaka stranka, vpletena v konflikt, na enem področju popusti, da bi
pridobila na drugem. Nobena od vpletenih strank pa ne dobi tiste dobrine oz. ne
doseže cilja, zaradi katere(ga) je konflikt sploh nastal. Kompromis je način soočanja
s konfliktom, kadar gre za srednje nezadovoljene potrebe tako pri udeležencih kot pri
drugi skupini. Kjer ne gre za zadovoljevanje potreb, obstaja manevrski prostor za
dogovarjanje in popuščanje. Kompromis je primeren, ker vsaka stranka (vsaj) nekaj
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pridobi in se nečemu odreče, zato se ne zaključi z zmagovalcem na eni in/ali
poražencem na drugi.

Sodelovanje/boj
Kadar je potreba posameznika po zadovoljitvi potrebe močna tako pri prvem kot pri
drugem udeležencu, se lahko stranki, v pleteni v konflikt, dogovorita v smeri skupne
rešitve konflikta, Sploh še, če obe verjameta v rešitev. V primeru pa, da sta
prepričani, da dogovor ni možen, je alternativa ''borba''. Največkrat se ta razvije
takrat, kadar obstaja močno nezadovoljena potreba, ki ne dopušča nikakršnega
manevrskega prostora za popuščanje, umikanje ali podrejanje.
Reševanje problemov skozi dogovarjanje je primeren način reševanja konflikta, s
katerim se odkrijejo in odpravijo vzroki konflikta. Udeleženci imajo iste cilje,
nesoglasje je le v načinu doseganja teh ciljev. To je ključ za rešitev konflikta.
Dogovarjanje se lahko zaključi v obojestransko korist. V dogovarjanju ni zmagovalca
ali poraženca; nobenega ni, ki bi samo pridobival ali izgubljal. Sodelovanje je
primerno ob prepričanju, da je konflikt priložnost, da se s sodelovanjem dosežejo
dobre rešitve. Ko se ena stran odloči, da v reševanju izbere boj, pomeni, da se odloči
za strategijo “dobiti-izgubiti”. Odločitev največkrat temelji na oceni moči. Ta način
enemu udeležencu sicer omogoči zadovoljitev nezadovoljene potrebe na račun
drugega, vendar ne odpravi vzroka konflikta. Vzrok – nezadovoljena potreba drugega
udeleženca – še vedno ostaja in s tem konfliktna situacija (Mumel 2008, str. 345–
348).
Nerazreševanje konflikta privede do krhanja medsebojnih odnosov, nasprotovanja se
poglobijo, frustracije se prenašajo na okolico, širijo nezadovoljstvo in sovraštvo.
Komunikacija v kolektivu upada, storilnost organizacije se zmanjšuje, poveča se
bolniška odsotnost z dela, posameznik zapade v psihične težave.
Reševanje konfliktov omogoča ozaveščanje problemov ter iskanje ustrezne rešitve. S
tem se omogoča, da ljudje aktivirajo svoje ideje in trud, poglobijo medsebojne odnose
ter spoznavajo sodelavce. V reševanje konflikta je potrebno vložiti veliko napora in
časa, da se ga razreši ter poskuša najti optimalno rešitev za vse vpletene stranke
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konflikta. Pri reševanju konflikta je pomembno, da se stranke skušajo dogovoriti, da
bodo delovale v skupno dobro in ne druga proti drugi – s tem se oblikuje zavezništvo.
Hkrati s tem se upošteva različnost vpletenih strank, da se zave o drugačnem gledanju
na konfliktno situacijo. Konflikt se lažje rešuje ob primerni komunikaciji, brez
vpletanja negativnih čustev, frustracij ter sprejemanju realno dosegljivih rešitev.

2.6.6 Komuniciranje pri reševanju konfliktov
Laswell (1948) opisuje komuniciranje kot proces, ki je sestavljeno iz komunikatorja,
vsebine, kanala, prejemnika in učinka. Pri komuniciranju loči tri temeljne funkcije:
nadzor nad okoljem, korelacijo med deli, družbo in prenos družbene dediščine. Ena
od funkcij komuniciranja je tudi ščititi vladajoče strukture in njihovo ideologijo, ki
pomeni moč (Berlogar, 1999, str. 51).
Tudi Vrhovec (2004, str. 3) medosebno komunikacijo razume kot proces, v katerem
vsi udeleženci pošiljajo, sprejemajo ter interpretirajo sporočila ali znake, ki so nosilci
nekega pomena. Poudarja, da se ti procesi medsebojno prepletajo ter potekajo
sočasno. Komuniciranje med ljudmi zahteva vsa čutila, pri tem so dejavna tudi
čustva. Pogosto služi tudi skritemu cilju vplivati na partnerja, da bi le-ta spremenil
svoje ravnanje v želeno smer. Ta način vplivanja spada že od nekdaj med temeljne
vzorce ravnanja pri človeku. Vsako komuniciranje ima svoje cilje oz. namene, pri
čemer upošteva tudi vzdrževanje in ohranjanje kakovostnih medosebnih odnosov in s
tem ravnanje, ki ne ogroža udeležencev v komunikacijskem odnosu.
Vrhovec (2004) navaja še, da je reševanje konfliktov uspešnejše z veščinami
učinkovitega komuniciranja, tako da:
- je veščina poslušanja sposobnost, da udeleženci zbrano, pozorno in z
resničnim zanimanjem poslušajo ostale soudeležence. Skoncentrirano
poslušanje povzroči pravo spremembo: oseba začne reševati problem tako, da
najprej izrazi svoja občutja, težave, nato pa začne iskati rešitev. Poslušanje je
v funkciji preprečevanja kasnejšega vedenja osebe, ki bi lahko bilo še bolj
moteče;
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- se z veščino kontroliranja jasno izrazi svoj problem in izziva drugega, da pove
svojega. Gre za direktno konfrontiranje z nekom, katerega namen je vplivati
nanj, da spremeni vedenje, ki predstavlja problem. Pri tem se uporablja »jazsporočila«. S to veščino se preprečuje poznejši, še večji konflikt;
- so preventivna jaz-sporočila preprost, direkten in jasen prikaz tistega, kar se
potrebuje ali se želi. Uporabi se jih, še preden nastane problem ali konflikt, in
da
- odkrivajoča jaz-sporočila odkrivajo drugi osebi, kaj se misli, v kaj verjame,
kaj se ceni. Druge udeležence se na ta način seznanja z osebnimi stališči in
omejitvami (Vrhovec, 2004, str. 136).

Bernik (2000, str. 82) opozarja, da lahko oseba z neverbalno komunikacijo (različni
gibi, kretnje, mimika obraza, načini govora idr.), stopnjuje konflikt. Z glasnejšim,
nečustvenim govorjenjem, neprimernimi kretnjami, morebitnim udarjanjem po mizi,
stiskanjem pesti, žuganjem z roko, bo oseba postala emotivno bolj vpletena ter pod
njihovim vplivom. Soudeleženec ob takšnem komuniciranju ne bo želel s
pripravljenostjo, mirnostjo ter umirjeno komunikacijo reševati konflikta. Potrebno je
tovrstne kretnje, znake kontrolirati.
Daris ( 2004, str. 48) navaja, da Zidar Gale in Gale (2002) na podlagi izkušenj s
številnih delavnic v slovenskem okolju opažata, da se zaposleni v komuniciranju
pogosto čutijo zapostavljene. Vodilni kader daje predvsem navodila in ukaze s
skopimi obrazložitvami ali celo brez njih, informacije pogosto zamujajo, so
nerazumljive ali nepopolne. Dodatnih pojasnil ni mogoče dobiti, ker jih bodisi vodilni
nimajo ali pa so nedosegljiva. S pobudami, predlogi ali vprašanji ni lahko prodreti do
nadrejenih; če pa že, zaposleni pogosto nimajo občutka, da so ti resno obravnavani.
Primernih povratnih informacij je malo, preveč je kritike, omalovaževanja, celo
obtožb in groženj. Na sestankih pogosto obravnavajo teme, ki določene skupine
zaposlenih sploh ne zadevajo, o konkretnih problemih pa se nadrejeni nimajo časa ali
interesa pogovarjati.
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Sposobnost učinkovitega komuniciranja je v pomoč udeležencem v konfliktni
situaciji, da se konstruktivno in racionalno lotijo reševanja problemov. Uspešnost
komuniciranja in rešitve problema je povezana tudi z odnosom med udeleženci v
konfliktu. Njegov način reševanja je odvisen od pripravljenosti udeležencev preseči
lastne vzgibe ter zahteve po uveljavljanju lastnih želja ter zahtev. Pri tem so ključni
cilji lahko prevladovanje z uveljavitvijo svojih interesov. Če posameznik in
soudeleženec nimata interesa za uveljavitev lastnih želja, se bosta konfliktu skušala
izogniti. Da želi posameznik ohraniti dobre odnose z ostalimi udeleženci in pri tem
pozabiti na svoje interese, se prilagodi ter tako pomaga pri razrešitvi konflikta.
Dogovarjanje je prisotno takrat, ko se udeleženci resnično trudijo za zadovoljitev
vseh potreb udeležencev. Pri sklepanju kompromisov je končni cilj zadovoljitev le
delnih želja udeležencem, saj nastanejo spremembe, ki pa morda niso vsem po volji.
Pri reševanju problemov se je potrebno z njimi dejansko soočiti, izbrati primeren čas,
način komunikacije, izogibati se negativnim čustvom in frustracijam (vendar je
pravilno, da se omeni, kakšna čustva konflikt povzroča). S sklepanjem kompromisa
oz. konsenza se išče racionalne rešitve za usklajevanje interesov udeležencev. Na
koncu je potrebno še preveriti, ali so dane rešitve in konsenz resnično v interesu vseh
udeležencev.

2.6.7 Komunikacijski vzroki konfliktov
V delovnih organizacijah lahko pride zaradi napak v komuniciranju ter s tem do
nastanka konfliktnih situacij. Najpogosteje pa zaradi:
-

verbalno-neverbalne (ne)usklajenosti: govorica telesa ni ustrezna govorjeni
besedi;

-

semantičnega nesporazuma (različno razumevanje določenih dejstev) nastane,
kadar z isto besedo mislimo dve različni stvari. V različnih organizacijah za
enake stvari uporabljamo različne izraze;
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-

neprimerne čustvene reakcije oziroma amorfnega (brezosebnega) stila
komuniciranja. V govorjenju ni odnosa do sporočila. Oseba govori o osebnem
angažiranju, a je čustveno hladna. To v udeležencu sproži konflikt. Reaktivni
stil komuniciranja (obramba): posameznik se vedno čuti napadenega in se
brani;

-

zamenjave komunikacijskih ravni (mešanje informacijske, apelacijske,
samoodkrivajoče,… ravni). Voditelj želi informirati, udeleženec sprejme to
kot nadzor in kritiko. Udeleženec se želi pogovarjati o sebi, voditelj to razume
kot ogrožanje avtoritete;

-

toge komplementarnosti (eden vedno na vrhu, drugi pa na dnu): uslužbenec ne
prenaša vedno spodnje pozicije v pogovoru;

-

fragmentarnega stila komuniciranja (nepopolne informacije): posameznik
pove delček tistega, kar misli. Prejemnik ne more zaznati popolne
informacije;

-

simetrične eskalacije (vsak hoče prekositi sogovornika): oseba A se pohvali,
oseba B s svojo pohvalo želi preseči osebo A. oseba A v nadaljevanju zopet
želi preseči osebo B in tako se nadaljuje (Blazinšek in Karimovič v Radić,
2009, str. 18).

Velikokrat se problema neustreznega komuniciranja zavedajo tako zaposleni kot
vodstveni delavci. Armour (Failure to Communicate – Costly for Companies, 1998)
je z raziskavo v Ameriki prikazal, da je zaradi slabe komunikacije med vodstvenim
kadrom in zaposlenimi vsak teden izgubljenih 14 odstotkov od 40 delovnih ur.
Vendar pa oboji težave v komuniciranju zaradi različnega položaja v hierarhiji
organizacije ter interakcijskih, komunikacijskih procesih občutijo drugače (Daris,
2004: 48).
Verbalno nasilje na delovnem mestu je tudi posledica komunikacijskih šumov,
neustreznega načina komuniciranja. S čustveno vpletenimi reakcijami posameznik
izzove neustrezne reakcije ostalih. Sodelavci zaradi nerazumljivega in nejasnega
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govora posameznika ne razumejo, ne verjamejo vsebini govora govorca, čutijo, da ni
iskrenosti v podajanju informacij. Neusklajenost neverbalne komunikacije z vsebino
govora zmanjša zaupanje in verodostojnost govorca. Slaba pripravljenost na sprejem
informacij privede do blokade prejemnika podatkov – čustvene blokade, frustracije,
strahu, napetosti, pomanjkanja koncentracije. V primeru, da so informacije
posredovane dvoumno in brezosebno, se prejemnik lahko čuti

manjvrednega v

odnosu, pod nadzorom. Osebnostne lastnosti udeležencev v komunikacijskem
procesu so pomembne pri prenosu, obdelavi in povratku informacij. Vplivajo lahko
pozitivno ali negativno.

3 Neustrezno verbalno komuniciranje
V procesu komunikacije se prenašajo sporočila, ki potekajo v različnih oblikah med
udeleženci. Sporočevalec preko komunikacijskih kanalov oz. poti pošlje sporočilo
prejemniku, ta nato nazaj povratno informacijo – pri dvosmernem komuniciranju, ki
je najpogostejša tovrstna oblika. Preko posredovanja informacij se usklajujejo
mnenja, doseganje različnih ciljev, vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje
medosebnih odnosov (Florjančič, Ferjan, 2000, str. 15–16).
Kot smo že v preteklem poglavju omenili, se med verbalno komuniciranje uvršča
govorno, pisno sporazumevanje ter elektronsko: pri tem se za prenos glasu ali pisave
uporablja elektronska sredstva (računalnike, mreže). V vsakdanjem življenju in na
delovnem mestu je najpogostejša verbalna komunikacija. Nesporazumi, konflikti,
zamere,

sovražnost,

prepiri

so

med

drugim

tudi

posledica

neustreznega

komuniciranja. Posameznik s svojimi ponotranjenimi predpostavkami in prepričanji
komunicira na svojstven način, hkrati pa pričakuje, da ga bo soudeleženec popolnoma
razumel, sprejel njegova mnenja, utemeljitve in dejstva, morda se tudi kar ravnal po
njegovih zamislih in dejanjih (Blazinšek in Karimovič v Radić, 2009, str. 18, Tkalec,
2001, str. 909).
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Z glasnim, nečustvenim, hladnim govorjenjem, neprimernimi kretnjami, morebitnim
udarjanjem po mizi, stiskanjem pesti, žuganjem z roko še dodatno sprožimo odpor,
nesprejemanje ter zavračanje prejemnika po želji za komuniciranje. V delovnih
organizacijah se v strogi hierarhiji med vodilnim kadrom ter podrejenimi s skopimi
ukazi, navodili, brez dodatne razlage hitro pokažejo razpoke v uspešnem
komuniciranju. S tem storilnost podjetja upada; komunikacija in delovni odnosi
izgubljajo na kvaliteti ter učinkovitosti. Morala med zaposlenimi je nizka, pojavljajo
se dodatne neustrezne oblike komunikacije: zmerljivke, obrekovanja, kletvice,
nadlegovanja, verbalni napadi, norčevanje iz osebe, telesnih hib, privatnega življenja,
šikaniranje, javno izražanje nezadovoljstva, nekonstruktivnega kritiziranja, groženj,
obtoževanja …

3.1 Značilnosti neprimernega verbalnega izražanja
Verbalno izražanje je na delovnem mestu najpogostejši način komuniciranja. Stresne
situacije, pritiski zaradi opravljanja delovnih nalog, individualne posebnosti
pripomorejo k temu, da prihaja do neustreznih verbalnih izrazov. Lingvistično so
kletvice, vulgarizmi nizko pogovorne ter neprimerne za profesionalno, kot tudi
''vsakdanje pogovorno'' komunikacijo na delovnem mestu. Po obliki so sicer podobne
velelnikom s klicajem na koncu, vendar nimajo velelniške oblike glagola (Nežmah,
1997, str. 67–69). Jezik, ki ga posameznik uporablja v komuniciranju z drugimi, ga
bistveno določa, besede, ki jih uporablja, tvorijo njegov kulturni kontekst, ki je del
zgodovine, širšega in ožjega družbenega okolja, v katerem živi.
Izhajajoč iz različnega kulturnega ter socialnega okolja so za posameznika različno
močno negativno zaznamovane izražene besede, stavki, opisi, sovražni govor,
obrekovanje itd.
Salecl (1994, str. 346–354) zato opozarja, da so vulgarizmi, kot so kletvice, psovke,
zmerljivke, zbadljivke … lahko izraz trenutne nemoči, stanja, ko posameznik katere
naloge ne more samostojno opraviti ali pa opravljeno delo ni dalo pravih končnih
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rezultatov. Sama besedna identifikacija je tudi situacijsko pogojena. Grobo
poimenovanje lahko nekoga užali, rani, ga postavi v podrejen položaj. S tem ga
okolica drugače tretira ter vzpostavlja z njim bolj stigmatizirano relacijo. Subjekt, ki
je izrazil nad drugim subjektom grobo poimenovanje, ima nad njim moč, oblast.
Pogosto pride do grobega poimenovanja lahko tudi na rasni, verski, nacionalni,
spolni, socialni ali drugi opredelitvi. S tem širi sovražnost, nestrpnost ter sproža
konfliktne situacije. Posebno ranljivo je za osebe tudi nasilno, žaljivo, nesramno
posredno izražanje, ko napadalec neposredno ne napade žrtve, ampak indirektno
(''med vrsticami''), z nenamernimi izjavami, ki pa dajo resno vedeti, kaj si oseba misli
o žrtvi.
Da je besedno nasilje vsako nasilje, opozarja tudi Čermak (2010, str. 16–18), kar
utemeljuje, da je cilj podrediti, je del igre moči. Tovrstno nasilje poniža osebo, ji
odvzame dostojanstvo, predstavlja slabšo samopodobo, s tem se lahko oseba
poistoveti, da je nevredna, slaba. Žalitve so del strategije, kako si nekoga podrediti,
ga dehumanizirati.
Verbalno neprimerno izražanje so ventili, skozi katere uhajajo čustva jeze, sovraštva,
a tudi veselja ali presenečenja (Gnamuš, 1984, str. 88). Pogosto preklinjajo osebe, ki
so trenutno nezadovoljne s svojim položajem, samopodobo, lastnimi dejanji, bližnjo
okolico (Savič, 1998, str. 10).
Kletvice Slovenci uporabljamo večino prevzetih iz tujih jezikov in od drugih
narodov. Najbližje, najpogosteje uporabljene so prevzete s področja južnoslovanskih
jezikov – hrvaščine, srbščine ter pogovornega jezika v BiH. Razmeroma pogosto so v
uporabi tudi kletvice iz angleškega, nemškega, deloma tudi italijanskega ter
madžarskega jezikovnega področja (slednji dve sta dokaj geografsko orientirana).
Družbeno ter zgodovinsko so etikirane povezave med preklinjanjem ter poklici
(rudarji, težki fizični poklici, prevozniki, vojaki, zaporniki, pazniki; zanje je
tradicionalno pripisana pogostejša uporaba vulgarnih izrazov). Posameznik preklinja
največkrat, ko ne najde primernih besed v kočljivi situaciji, v jezi, obupanosti,
nemoči.
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3.2 Vrste neprimernega verbalnega izražanja
Kletvice
SSKJ (2000) opisuje kletvice kot grobe besede, besedne zveze, izrečene navadno v
afektu. Enciklopedija slovenskega jezika opredeljuje kletev kot označitev zunanje ali
svoje lastne predmetnosti z izrazi zlasti izločevalnega in seksualnega področja, še
posebej, če so označene stvari svete (Bog, verske osebe, sorodniki) (ESJ, 1992).
Kletvice so lahko tudi povod za težje oblike nasilja – fizični spopadi, izražanje
agresije. Kletvica vedno preseneti sočloveka, je čista interakcija med osebami, ki
vzpostavi čudno stanje. Med ljudmi tudi povzročajo zamere, sovraštvo (Nežmah,
1997, str. 82). Po Austinu imajo kletvice opraviti z držami in družbenim vedenjem.
Vključujejo pojem reakcije na vedenje in usodo drugih ljudi oz. drž in izrazov do
preteklega ali pričakovanega ravnanja nekoga drugega. Povezane so tako z opisi, kaj
občutimo, kakor z izražanjem v smislu ventiliranja občutkov (J. L. Austin v Pšajd,
2005, str. 18). Vuković (1985) meni, da se kletve navajajo nekomu v sovraštvo, gnev,
nemoč, želji po maščevanju, prizadeti preklinja krivca (Pšajd, 2005, str 19a). Kletve
so pogosto naperjene neposredno na zlo oz. demonsko silo (hudič, vrag), ki naj bi
imela moč izpolniti ubesedene želje preklinjajoče osebe (Engelking, 1990; v
Kopczyk, 2004, str. 130). Govorec želi sovražnika pahniti v nesrečo, zlo, mu zadati
bolečine, trpljenje. Ne samo da ga negativno označi, ampak ga tudi ponižuje, fizično
ga želi uničiti, mu privoščiti bolezen, smrt, težke muke (Kopczyk, 2004, str. 129).

Psovke
SSKJ (2000) opredeljuje termin kot grobo, zelo žaljivo besedo, izrečeno v afektu.
Slovenski pravopis (2001) dodaja še izražanje sovražnega odnosa do poimenovanega.
Larguecheva omeni, da se uporabljajo za poskuse doseganja takšne šokantnosti, da
sogovornik obnemi, ne zmore dati povratne informacije. Pri interpretaciji podvoji
učinek s svojo prisotnostjo (Larguecheva, 1982, str. 12–14 v Nežmah, 1997, str. 81–
84). Psovke so zelo grobo izrečene žaljive besede, navadno izrečene v afektu, ko se
napadalec deloma nezavedno neprimerno izraža (Nežmah, 1997, str. 83). Vuković jih
59

vidi kot izraz razpoloženja in nerazpoloženja. Izgovorjene v šali mečejo slabo luč na
tistega, ki jih izgovarja; izgovorjene resno in v jezi, pripeljejo pogosto do pretepa in
spora. V vsakodnevnem govoru so postale fraze; psuje se povsod, na vsakem mestu,
ob vsaki priložnosti (Pšajd, 2005, str. 19). Kopczyk (2004, str. 127–129) meni, da
tvorec s psovkami izraža čustvo jeze, besa, v odnosu do naslovnika, hkrati pa ga še
psihično poniža, njegovo samopodobo omalovažuje pred njim ali udeleženci.
Govorec želi zmanjšati velikost žrtve, ga osmešiti, da bi ga le-ta prenehala ogrožati
(prav tam).
Gavran (1998) opisuje psovko kot umazan besedni izraz, s katerim neki osebi vzame
njeno največjo vrednost in čast. Psovka zbije človeka z njegovega socialnega
piedestala in ravna z njim kot s predmetom brez vrednosti (Gavran 1998 v Mladina,
1998, str. 28–29).
Pri psovki je za razliko od kletvice moč žalitve hipna, saj je z izrekom psovke
nagovorjenega transformiral, moč učinka je tudi krajša ter je namenjena sedanjemu
stanju (npr. drek!). Kletvica ima magični učinek (z izrekanjem negativne želje se
postavlja na mesto bogov, šamanov, magov), ima dominirajoči odnos do
nagovorjenega, pri tem ne gre le za razžaljenost, marveč gre predvsem za verbalno
agresijo do nagovorjenega. Referira bistveno daljši rok učinka, prinaša proces, ki teče
v prihodnosti (npr. hudič te bo vzel!). Pri izrekanju kletvica evocira namreč dva
nagovorjena: prvega in drugega – nadnaravno silo; zoper nagovorjenega poleg
verbalne agresije prikliče še nadnaravne sile. Psovko pa govorec sam izgovarja, je
torej profana oblika. Kletvice oz. psovke sogovorniku odvzamejo sicer zmožnost
odgovora za nekaj trenutkov, a s tem povečajo potencialno možnost težjih oblik
nasilja (fizični napadi, agresivno vedenje); (Nežmah, 1997, str. 82–88).
Psovke nastanejo na podlagi negativnega stereotipa, ki je povezan z določenimi
kategorijami: spolom, narodnostjo, raso, politično, versko pripadnostjo, socialnim,
poklicnim statusom … So tudi izraz nemoči, nerazpoloženosti posameznika, da v
dani problemski situaciji razreši nastali položaj. Če se psovka nanaša na
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posameznika, ga onečasti, vzame mu dostojanstvo. Veliko ljudi pri izrekanju psovk in
kletvic ne razmišlja o vsebinskih oznak le-teh.
Žaljivke, zmerljivke
Žaljivke so del psovk. Enciklopedija slovenskega jezika (1992) jih opredeli kot
imenovanje ali oznaka koga/česa tako, da je prizadeto človeško, delovno, strokovno,
politično, družbeno itd. dostojanstvo poimenovanega (osebe ali stvari). Namen osebe
je, da drugega prizadene, z namenom užaliti pred ostalimi zaposlenimi ali tudi na
samem. Pri psovki se uporabi psovani obrazec, medtem ko pri žaljivki tovrsten
obrazec ni nujno eksplicitno prisoten. Razlika je v načinu tona govornika, stopnji
semantične agresivnosti. Sem lahko tudi štejemo posmehovanje (Nežmah, 1997, str.
82). Prav tako povzročajo sovraštvo, upor, jezo ter v skrajnem primeru tudi agresijo.
Žaljivke so lahko izrečene na račun rasne, nacionalne, verske, spolne, socialne,
družbene pripadnosti.
Grožnje
SSKJ (2000) jih definira kot obljube, napoved komu česa neprijetnega, hudega,
škodovati, vendar govorec v svojem sporočilu ne opredeli konkretne oblike grožnje.
Nežmah meni, da so za prejemnika zelo ponižujoče tiste grožnje, ki se nanašajo na
spolne odnose z njegovo materjo. Ta velja od nekdaj že za najsvetejši subjekt
(Nežmah, 1997, str. 102). Pri govorcu in naslovniku se v besednih grožnjah čustvena
vpletenost stopnjuje ter preraste v verbalni boj in fizični spopad. Še posebej se
negativna čustva izražajo pri napovedovanju česa hudega, bolečega, skupaj s fizično
silo (grožnje po pretepu, poškodovanju, uboju …).

Opolzkost, vulgarnost, zbadljivka, obscenost, blasfemija
V pogovornem jeziku mnogokrat uporabljamo omenjene termine. Ti zadevajo bolj
vsebine družbenih tabujev kot strukturo izjav. Podobno velja za blasfemijo, ki
pomeni kršenje religioznih tabujev (sramotenje boga, bogokletje, preklinjanje svetih
oseb) (Nežmah, 1997, str. 82). Zbadljivka je posebna oblika kletvice, ki je na meji,
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saj ima podobne učinke kot kletvica ali psovka. Vsebuje tudi elemente verbalne
agresije, vendar pa njena semantična vsebina običajno ne spada v polje družbenih
tabujev. Ne pojavlja se v družbi z ustaljenimi obrazci, ker ni družbeno kodificirana,
prepoznajo jo le govorci in krog prisotnih, ki vedo za njen pomen (prav tam, str. 82–
83). Najbolj znana zbadljivka v slovenski knjižni literaturi je Prešernova zbadljivka
Apel in čevljar.
''Kletvice in psovke imajo splošno funkcijo verbalnega izražanja govorčevega
nezadovoljstva, frustracij, in ker se podobne oblike pojavljajo sočasno na različnih
koncih sveta, v različnih jezikih, se kaže kot najbolj osnovan sklep, da so kletvice
samodejni verbalni princip v posameznih jezikih'' (Nežmah, 1997, str. 95). Naj
omenimo na tem mestu, da v zelo kočljivih situacijah, kjer ni dopustna uporaba
tovrstnih izrazov, bi se naj uporabili evfemizmi. To so besede ali sintagme, ki so
izrečene namesto drugih, družbeno nedopustnih. Govorec izreče evfem, nagovorjeni
pa si sami intrepretirajo resnični namen izražanja. S tem se odgovornost za
razumevanje resničnega pomena izraza prenese na nagovorjenega (Nežmah, 1997,
str. 59–60).
Med ljudmi je v nepredvidenih situacijah, ki povzročijo slabo voljo in probleme,
zaznati vulgarne izraze. Skupaj z evfemizmi so prisotni tudi na delovnem mestu v
primeru napetosti, ko so zaposleni pod pritiskom opravljanja nalog, med sodelavci ni
dobrih odnosov, namesto timskega dela poteka delo izolirano in individualno. Zaradi
pravil in norm vedenja se evfemizmi pogosto uporabljajo tudi v ožjem delovnem
krogu ljudi.

3.3 Najpogostejše oblike neprimernega verbalnega komuniciranja
Na delovnem mestu so zaposleni pri opravljanju nalog podvrženi pritiskom za
doseganje zastavljenih ciljev. Zaposleni kot posamezniki z različnimi osebnostnimi
značilnostmi delujejo heterogeno v odnosu do okolja, sodelavcev, zastavljenih nalog.
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Vzroki za nastop neprimernega verbalnega komuniciranja, ki smo omenili v prejšnjih
poglavjih, privedejo do nesporazumov, konfliktov ter agresivnosti.
Izhajajoč iz različnega kulturnega ter socialnega okolja so za posameznika različno
močno negativno zaznamovane izražene besede, stavki, opisi, sovražni govor,
obrekovanje … Kletvice, psovke ter žaljivke so danes zelo pogoste tako v
vsakdanjem življenju kot tudi na delovnem mestu med neformalnimi pogovori, pri
opravljanju samostojnega, timskega dela. Uporabljajo se tako pri ustnem kot pisnem
izražanju, preko medijev (tel. pogovor, internetne klepetalnice, forumi, blogi, epošta…). Neprimerne verbalne izraze skušajo v družbi kot tudi na delovnih mestih
odpravljati npr. lektorji iz besedil, prevajalci pri tolmačenju filmov, TV oddaj,
pedagoško osebje v vzgojno-izobraževalnih institucijah, starši. Nežmah (1997, str.
76) pravi, da so kletvice fenomen, ki kaže izjemno uporabnost in konservativnost.
Govorci se ne skušajo odreči efektivnim kletvicam, saj za obrazce, ki učinkovito
delujejo, ni potrebe, da bi se zamenjali z drugimi. Trstenjak (1995, str. 120) je menil,
da so ljudje v preteklosti bili bolj pošteni ter dostojanstveni. Danes je v slovenskih
družinah drugače, saj ''prostaška je drža v vsakdanjem govorjenju slog sodobnega
Slovenca'' (prav tam). Žlebnik (1995, str. 87 v Rošer, 1999, str. 7) omenja, da je
nespodobno govorjenje v veliki meri navada, a ta navada je velikokrat pravi govorni
obred. ''Ne trdim, da smo Slovenci po poetičnosti in melodioznosti preklinjanja prvi
na svetu, a po sveti ognjevitosti, s katero nam iz vroče duše prihajajo kletveni
okraski, ne zaostajamo dosti za najbolj vročekrvnimi preklinjevalci (prav tam).
Vulgarizmi, kot so kletvice, psovke, zmerljivke, zbadljivke ipd., so pogosto izraz
posameznikove nemoči, ko le-ta ni zmožen opraviti zastavljenih nalog ali so bili
rezultati njegovega dela slabi ter napačni. Stresna situacija tudi doprinese k
neprimernemu verbalnemu izražanju. Grobo poimenovanje lahko nekoga užali, rani.
Tovrstno označevanje je bodisi naključno ali pa na rasni, verski, nacionalni, spolni,
socialni ali drugi opredelitvi. Posebno ranljivo je za osebe tudi nasilno, žaljivo,
nesramno posredno izražanje, ko napadalec neposredno ne napade žrtve, ampak
posredno, z nenamernimi izjavami, ki pa dajo resno vedeti, kaj si oseba misli o žrtvi
(Salecl, 1994, str. 346–354).
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Pri načrtnem verbalnem nasilju za razliko od spontanega zraven kletvic, psovk
napadalec uporablja tudi obrekovanje, žaljenje, šikaniranje, opolzko govorjenje,
sovražni govor. Vse te oblike vključujejo tudi zgoraj omenjene pojme, saj je glavni
namen napadalca, da žrtev muči, ponižuje, si jo poredi, ustrahuje ter na koncu
psihično zlomi.

4 Agresivnost in nasilje na delovnem mestu
Agresivnost in nasilje sta vpeta v vsakdanje družbeno dogajanje. Posamezniki,
skupine izražajo nezadovoljstvo glede na obstoječe stanje; so posledica deviantnega,
odklonskega vedenja z namenom škodovati drugemu, uničevati njegovo lastnino.

4.1 Opredelitev pojma agresivnost in nasilje
Pogosta opredelitev agresivnosti označuje termin kot vedenjsko značilnost, ki se kaže
v gospodovalnih, nasilnih ali napadalnih dejanjih proti drugim ljudem. Širše jo
razumemo kot kakršnokoli obliko vedenja, katerega cilj je prizadeti ali raniti drugo
živo bitje, ki pa se takšnemu ravnanju želi izogniti. Agresivnost je oblika vedenja, ne
pa čustvo, potreba ali motiv. Le-ti lahko agresivnost spremljajo in so njena podlaga.
Tudi negativna stališča so lahko tista, ki jo izzovejo (na primer etnični, nacionalistični
in rasni predsodki. Izkazovanje moči (na primer z najsodobnejšimi uničevalnimi
sredstvi, ki lahko resno ogrožajo druge) je mogoče v osnovi označiti kot agresivnost.
Pri pojasnjevanju agresivnosti, zakaj se posameznik vede agresivno, je potrebno
upoštevati vzroke, namero, cilj, da neko osebo prizadene. Uničevanje stvari, za katere
se ve, da so za nekoga pomembne in do njih goji nek odnos, se tudi kaže kot
agresivnost (Pačnik, 1989, str. 73–74).

Za Museka (J. Musek, 1994) je agresivnost eden najbolj nejasnih in protislovnih
pojmov, ki se jih uporablja v psihologiji. Kadar se nanaša na trenutno reakcijo, se
navadno uporablja izraz agresija, medtem ko agresivnost pomeni trajno značilnost
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posameznika. Musek opisuje agresijo kot obnašanje, katerega cilj je storiti škodo
drugemu (Musek, 1994, str. 49).
V širšem smislu zajema agresivnost oblike vedenja, nekatera čustva, kot so jeza, bes
in sovraštvo, pa tja do telesnega nasilja nad drugimi. Širše opredelitve agresivnosti
zastopajo mnogi klinično usmerjeni psihologi in psihiatri, ki s skupnim nazivom
označujejo vse pozitivne kot tudi negativne vidike agresivnosti. Ožje pojmovanje
agresivnosti je Buss (1961) opredelil kot dejansko prizadejanje škode drugemu
organizmu, Dollard in Miller (1939) pa kot reakcijo, katere cilj je poškodba živega
organizma. Večina avtorjev se izogiba obeh skrajnosti in upošteva poškodbo, namen
in okoliščine dejanja kot osnovo za opredelitev agresivnosti. Sem lahko umestimo
Kaufmanovo (1970) pojmovanje agresivnosti kot vedenje, ki je usmerjeno na živ
organizem. Vedenje pa je agresivno le tedaj, če napadalec pričakuje, da bo temu
organizmu prizadejal škodo ( Lamovec, 1978 v Petrič, 2009, str. 11).
Agresivnost je tudi vsakršno namerno vedenje, katerega namen je fizično poškodovati
drugega posameznika, žival in/ali predmet (Jewett, 1996 v Petrič, 2009, str. 11).
Z agresivnostjo opredelimo vedenje, ki ni nujno, da je zgolj fizično nasilje, ampak
tudi verbalno, psihično agresivno (Ule, 1994 v Petrič, 2009, str. 12).
Pri vzrokih agresivnosti se danes najpogosteje uporabljajo tri izhodišča, ki
pojasnjujejo, zakaj se človek vede agresivno:
- vrojeni, instinktivni dejavniki (tako agresivnost razlagata na primer S. Freud in K.
Lorenz);
- zunanje provokacije notranjih vzgibov, nagonov kot pravi J. Dollard;
- vzajemni vpliv danih (trenutnih) socialnih okoliščin s predhodnimi izkušnjami v
smislu socialnega učenja po teoriji A. Bandure.
Slednje je tudi najpogosteje obravnavano in postaja bolj sprejemljivo in verjetno kot
vrojeni, instinktivni dejavniki (biološka pogojenost) (Pačnik, 1989, str. 74–75).

Definicija nasilja, ki jo je leta 1969 objavil National Commission on the causes and
Prevention of Violencese, opredeljuje pojem kot javno grožnjo ali javno doseženo
sredstvo sil, ki se kaže v žalitvi ali destrukciji osebnosti, imetja, ugleda, ilegalnih
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prilastitev imetja (Monohan, 1975, str. 17 v Petrič, 2009, str. 13). SSKJ definira
nasilje kot dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska (ZRC SAZU,
2000).
Pojem »zunanje« nasilje na delovnem mestu na splošno zajema žalitve, grožnje in
fizično ali psihološko nasilje s strani ljudi izven organizacije, vključno s kupci ali
strankami, nad zaposlenim na delovnem mestu, kar ogroža njegovo zdravje, varnost
ali dobro počutje. Nasilje ima lahko rasno ali spolno razsežnost (EU agencija: 2002,
str. 1).
Nasilje avtorji pojmujejo kot oblike napadalnega vedenja, vključujoč psihične in
fizične grožnje (Dunkel et al, 2000, str. 6).
Nasilje je oblika agresivnosti, katere končna posledica je ekstremna poškodba (npr
težja poškodba, nasilna dejanja, za katero je posledica celo invalidnost ali smrt). Vsa
nasilna dejanja so agresivna, niso pa vsa agresivna dejanja nasilna (dejanje
agresivnosti je, ko otrok potisne drugega otroka, da ta pade na tla) (Petrič, 2009, str.
14). Kazenski zakonik v 296. členu nasilništvo opredeljuje kot grdo ravnanje,
pretepanje, boleče ali ponižujoče kaznovanje, s silo ali grožnjo z neposrednim
napadom na življenje ali telo. Zraven še sodi preganjanje ali jemanje svobode
gibanja, prisila k delu ali opuščanje dela ali kako drugače z nasilnim omejevanjem
enakih pravic osebe ter spravljanje v podrejen položaj (Kazenski zakonik, vir 1).
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (cchos, 2011: spletni naslov:
http://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/violence.html)

opredeljuje

nasilna

dejanja, ko pravi, da nasilje pomeni uničevanje posameznikove lastnine, ogrožanje
osebnosti, poniževanje z namenom povzročitve škode.

4.2 Raznovrstnost terminologije
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami nezaželenega vedenja na
delovnem mestu, v zadnjem obdobju uporabljajo izraz mobing. Beseda mobbing
izhaja iz angleškega glagola »to mob«, ki v slovenskem prevodu pomeni navaliti na
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nekoga ali kaj, napasti nekoga. Širše ga opisujejo kot psihično, čustveno nasilje, ki je
tudi povezano z verbalnim, neverbalnim ter tudi s fizičnim (Grad et al., 1990, str.
585). Pojav povezujejo tudi s šikaniranjem, ki pomeni neko namerno povzročanje
nevšečnosti, neprijetnosti. Slednje pa ne more biti sinonim za mobing, saj naj bi bil
le-ta posebna vrsta šikane (Cvetko, 2003, str. 895). Drugi pa uporabljajo oba izraza
enakovredno ter istopomensko (Mekinc, 2004, str. 6–67). V večjezičnem slovarju
EVROTERM, ki ga ureja Služba vlade RS za evropske zadeve za potrebe prevajanja
v evropske jezike držav članic EU, se je termin mobing prevaja kot trpinčenje na
delovnem mestu. Razlaga izraza mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu vključuje
sovražno in neetično komunikacijo enega ali več posameznikov, sistematično in
najpogosteje usmerjeno proti enemu posamezniku, ki je zaradi mobinga porinjen v
položaj nemoči, kjer nima zaščite in kjer tudi ostaja zaradi kontinuiranih dejanj
mobinga. Ta dejanja se pojavljajo zelo pogosto, najmanj enkrat tedensko, in v
daljšem časovnem obdobju, najmanj šest mesecev«. Gre torej za dolgotrajno
izpostavljenost negativnemu in agresivnemu vedenju primarno psihične narave
(Evroterm, 2011: vir http://evroterm.gov.si/).
Med angleškimi avtorji se za tovrstne pojave uporablja besedo »bullying«, medtem
ko Američani uporabljajo izraz »work/employee abuse« (Kostelić-Martić, 2007, str.
26). V preteklosti so nekateri avtorji ločevali med besedama mobbing in bullying. S
prvo so označevali napad skupine ljudi na posameznika, medtem ko je bil pri
bullyingu napadalec le eden. Vendar danes velika večina raziskovalcev ta dva pojma
enači, saj so sam proces razvoja, motivi in posledice obeh pojavov enaki, ne glede na
število napadalcev in žrtev nasilja (Di Martino et al., 2005, str. 6).
Poleg omenjenih se pojavljajo tudi izrazi, kot so ustrahovanje, nadlegovanje
(harassment), psihični teror, sovražno vedenje na delovnem mestu, teroriziranje,
viktimiziranje, psihična zloraba, šikaniranje …

Samo razumevanje pojma nasilja in njegovih oblik pa je odvisno tudi od posamezne
kulture in države. Zato obstaja mnogo razlag in opredelitev nasilja na delovnem
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mestu. Ena izmed njih opredeljuje, da je »nasilje na delovnem mestu vsako vedenje,
ki vključuje zlorabo, grožnje ali napade na posameznika/e na delovnem mestu, ki
neposredno ali posredno ogrožajo njegovo/njihovo varnost, dobro počutje ali
zdravje« (Di Martino et al., 2000, str. 3). Opredelitev ločuje med tremi pojmi:
zloraba, grožnje in napadi:
• Grožnje vključujejo vse izražene namere o povzročitvi škode osebi ali njeni lastnini
ali
grožnje neizbežne smrti.
• Napad je kakršenkoli poskus povzročitve fizične škode ali dejanski fizični napad na
osebo.
• Zloraba je ogrožajoče vedenje, ki vključuje neupravičeno izkoriščanje fizične ali
psihične moči. Pri tem gre lahko za različne oblike nadlegovanja, od spolnega ali
rasnega do mobinga (Di Martino et al., 2000, str. 3).

V literaturi smo zasledili tudi pojma zunanje in notranje nasilje na delovnem mestu.
Prvi

zajema žalitve, grožnje, fizično ali psihično nasilje s strani ljudi izven

organizacije, vključno s kupci ali strankami, nad zaposlenim na delovnem mestu, kar
ogroža njegovo varnost, zdravje ali dobro počutje. Prihaja torej iz zunanjega okolja.
Nasilje pa lahko izvajajo tudi sodelavci, nadrejeni in drugi, s katerimi ima
posameznik stik pri svojem delu in ki so del same organizacije. V tem primeru gre za
oblike nasilja, ki ga imenujemo »notranje« nasilje na delovnem mestu (Nasilje na
delovnem mestu, 2002).

Znotraj nasilja se je v zadnjih letih uveljavil pojem mobing. Enotne opredelitve in
definiranja v strokovni literaturi (še) ni. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj
opredelitev le- tega.
Mobing kot pojav je prvi uporabil etolog Konrad Lorenz za opis vedenja živali,
napade manjših skupin, ki ogrožajo eno samo večjo žival. Tako je z besedo mobing
označil napad skupine manjših živali na večjega vsiljivca. Kasneje je švedski
zdravnik v izsledkih svojih raziskav o vedenju otrok z izrazom mobing označil napad
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manjše skupine otrok na posameznega otroka. Sorodna vedenja ljudi je pri
proučevanju zaposlenih na delovnih mestih opazil tudi švedski delovni psiholog in
raziskovalec Leymann, ki je prvi opredelil mobing v povezavi z zaposlenimi in
nasiljem na delovnem mestu. Pojem je opredelil kot konfliktov polno komunikacijo na
delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je
napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena sistematičnim in dlje časa
trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom izriniti napadeno osebo iz sistema,
pri tem pa le-ta to občuti kot diskriminajoče (Brečko, 2003, str. 62).
Steimanova (1998) mobbing razume kot vse situacije, v katerih skuša ena ali več oseb
v določenem časovnem obdobju z nenehnim, zavednim, pretehtanim in načrtovanim
negativnim obnašanjem vplivati na žrtvino dostojanstvo, zdravje, varnost, poklicno
kariero, srečo, pri tem pa se je žrtev iz različnih razlogov nesposobna braniti ali
spremeniti tok dogajanj (Cvetko, 2003, str. 897).
Inšpektorat Republike Slovenije za delo opisuje mobing kot skupek ravnanj
delodajalca, predstavnikov delodajalca ali sodelavcev, ki določenega delavca
postavljajo v primerjavi s sodelavci v slabši položaj, prizadenejo njegovo
dostojanstvo in osebnost (običajno tudi zasebnost). Mobing torej povezuje 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 (Inšpektorat za delo, 2007).
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer pojem mobbing
(nadlegovanje/bullying/psihično nasilje na delovnem mestu) definira kot uporabo
moči posameznika proti drugi osebi ali skupini ljudi, ki povzroči škodo v psihičnem,
mentalnem, duhovnem, moralnem ali socialnem razvoju (Lehto, 2004, str. 3).
Mobing za žrtev pomeni psihično, verbalno ter tudi fizično nasilje, ki je prisotno
daljše časovno obdobje, težave se lahko pojavijo pri dokazovanju le-tega. Delodajalci
so premalo pozorni na zagotavljanje ustreznega delovnega okolja. To velja tako za
poklice, kjer delo poteka v nevarnem delovnem okolju, kot tudi za poklice, kjer so
prisotne interakcije med zaposlenimi. Spravljanje posameznika oz. zaposlenega v
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slabši delovni položaj ter v neenakovredno pozicijo povzroča psihične težave. To se
lahko stopnjuje ob nespremenitvi nastalih dejanj, ki negativno vplivajo na žrtev.
Verbalni napadi na žrtve so lahko izraz nemoči nad problemom, ko je žrtev boljša,
uspešnejša, opravi več dela, je pri nadrejenih v dobrih odnosih, ali pa obratno; vodilni
jo namenoma zatirajo, izvajajo dodaten pritisk, jo šikanirajo in stigmatizirajo.

4.3 Vrste in oblike nasilja na delovnem mestu
Pogosta delitev nasilja na delovnem mestu so fizična, psihična, verbalna ter spolno
nadlegovanje. Med seboj se lahko prepletajo, saj napadalec pogosto stopnjuje nasilje
nad žrtvijo.
Nasilje na delovnem mestu lahko posameznik doživlja kot:
• grožnje, ki vključujejo vse izražene namere o povzročitvi škode osebi ali njeni
lastnini ali grožnje neizbežne smrti;
• napad, ki je kakršenkoli poskus povzročitve fizične škode ali dejanski fizični napad
na
osebo; in
• zlorabo, ki je ogrožajoče vedenje, vključujoč neupravičeno izkoriščanje fizične ali
psihične moči. Pri tem gre lahko za različne oblike nadlegovanja, od spolnega ali
rasnega, do mobinga.
Nasilje na delovnem mestu se lahko kaže v različnih oblikah, in sicer kot fizični ali
verbalni napad, mobing, spolno nadlegovanje ali diskriminacija na podlagi spola,
rase, vere itd. (Di Martino et al., 2005, str. 3, 4).
Fizično oz. telesno nasilje pomeni uporabo fizične sile ali grožnje z uporabo fizične
sile. Usmerjeno je v telo ali v njegovo življenje. Primeri uporabe fizičnega nasilja so:
močno prijemanje, klofutanje, odrivanje, zvijanje ali lomljenje rok ali prstov,
ščipanje, lasanje ali striženje las, ugašanje ogorkov na telesu, polivanje z mrzlo ali
vročo vodo, udarjanje s predmeti, metanje predmetov v osebo, udarci z roko ali
pestjo, udarjanje z glavo v trdo osnovo, brcanje, uporaba nevarnih predmetov,
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prisiljeno klečanje, prisiljenje k nenaravni ali utrujajoči drži, pa tudi nezaželeno
otipavanje. Žrtve utrpijo lažje ali težje poškodbe, ki se stopnjujejo vse od vreznin,
prask, modric do zlomljenih kosti, splavov, trajne invalidnosti ali celo smrti žrtve
(Kubale, 2007, str. 156).
Fizično nasilje na delovnem mestu je redkeje prisotno, povzroča pa zelo negativne in
dolgotrajne posledice za žrtev. Pod vlivom groženj in ustrahovanja žrtve tudi ne upajo
identificirati napadalcev oz. če so napadalci zgolj sredstvo za dosego cilja, je težko
priti do dejansko odgovornega napadalca (naročnika za izvajanje nasilja).
Verbalno nasilje je posledica določene frustracije, fizične ali psihične narave. Z njim
si posameznik izbori nadvlado, premoč ali boljši položaj. Verbalno agresivnost
delimo na: direktno verbalno agresivnost (žaljivke, zmerljivke in zbadljivke, vpitje,
preklinjanje nekoga) in indirektno verbalno agresivnost – obrekovanje ali
natolcevanje, posredno kritiziranje … (Tkalec, 2001, str. 909–910). Verbalno nasilje
zajema tudi besedne, pisne, ali elektronske grožnje, z namenom povzročiti škodo oz.
uničenje lastnine, žrtvi prizadejati škodo, jo ustrahovati. Pri neposrednem verbalnem
nasilju žrtev napadalca prepozna ter ga identificira, kar je lažje pri morebitnem
dokazovanju v postopku preprečevanja izvajanja tovrstnega nasilja na delovnem
mestu. Pri posrednem verbalnem nasilju pa žrtev morda ne bo poznala začetnika (ki
je začel kritizirati in obrekovati žrtev, širiti neresnico).
Psihično nasilje vključuje vsa verbalna in neverbalna dejanja, situacije, kjer se ranijo
posameznikova čustva, ter psihično komponento. Z grobimi, nezaželenimi ter
ponižujočimi dejanji prizadenejo človeško dostojanstvo, znižujejo samopodobo in
samozavest. Oblike psihičnega nasilja so žalitve, nadzor, poniževanje, zmerjanje,
pogosti prepiri, vpitje, nekomuniciranje, podajanje negativnega mnenja, negativne
vrednostne sodbe, namerna uporaba grobih in žaljivih besed, izsiljevanje in grožnje,
dejanska in čustvena izolacija, uporaba fizične, ekonomske, hierarhične ali
institucionalne premoči za podrejanje osebe (Kubale, 2007, str. 155–156).
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Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer ločuje dve osnovni
obliki psihičnega nasilja na delovnem mestu. Lahko se pojavlja v obliki nadlegovanja
ali diskriminacije. Obliki nadlegovanja sta mobing in spolno nadlegovanje,
diskriminacija pa se izvaja na podlagi spola, rase, vere, starosti, spolne usmerjenosti,
nacionalnosti, delovne nezmožnosti ipd. (Parent-Thirion et al., 2007, str. 36).
Spolno nasilje je lahko enkratno ali ponavljajoče se dejanje: različna prisilna spolna
dejanja, spolno nadlegovanje, posilstvo in spolne zlorabe slabotnih oseb ali otrok,
incest ali krvoskrunstvo, grožnje s tveganjem za življenje, fizični napadi, poniževalno
obnašanje. Žrtve spolnega nasilja so ponavadi pripadniki in pripadnice šibkejših
skupin prebivalstva: ženske, otroci, fizično in telesno prizadeti, povzročitelji pa so
večinoma moški (Kubale, 2007, str. 155–156).
Tudi Urad za enake možnosti Republike Slovenije je predstavil nekatere oblike
verbalnega spolnega nasilja na delovnem mestu:


nedobrodošlo osvajanje,



predlogi v zvezi s spolnostjo ali siljenje k spolni dejavnosti,



ponavljajoči predlogi za druženje in zmenke,



sugestivne pripombe in opazke,



namigovanja,



opolzki komentarji, ki se nanašajo na oblačenje, telo ali videz sodelavke /
sodelavca,



naslavljanje sodelavke / sodelavca s 'punči, bejba, srček, miška, cukrček,
mucek' in podobno,



uporaba obscenega jezika ali gest (npr. žvižganje),



spreminjanje poslovnih tem v spolne,



zgodbe, šale ali sugestivni komentarji s spolno vsebino,



bahanje s spolnimi podvigi,
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postavljanje osebnih vprašanj v zvezi z družabnim ali spolnim življenjem
sodelavke / sodelavca (UEM, 2010, spletni vir:
http://www.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/akcije_
uem/ne_nadlegujem/).

Da pa se zaposleni soočajo tudi z ekonomskim nasiljem, ki zajema izsiljevanje oz.
zahtevo po materialnih dobrinah, denarju, finančnih sredstvih, opozarja Aničić in
sodelavci (2002, str. 29). Le-to lahko zajema zahtevo po molčečnosti v primerih
kriminalnih dejanjih.
Ko Canadian Centre for Occupational Health and Safety opisuje nasilje na delovnem
mestu, navaja kompleksnost obsega nasilja, saj:


ogrožajoča vedenja

(žuganje s pestmi, uničevanje lastnine, metanje

predmetov);


ustne ali pisne grožnje, ki so imajo za posledico namere o povzročitvi škode;



nadlegovanje, kjer je vsako vedenje, ki nekoga ponižuje, spravi v zadrego,
osramoti ali vznemirja ter za katero se ve (ali je pričakovano), da ni
dobrodošlo. To vključuje uporabo besed, gest, zastraševanje, zatiranje in
ostala neprimerna dejanja;



besedna zloraba, ki vključuje preklinjanje, uporabo žaljivk in ostalih
podcenjujočih izrazov, govorice, prepiri; in



telesni napadi, kot so udarci, prerivanje, brcanje, uporabo orožja;



za njegove raziskovalce pomenijo nezdravo organizacijsko klimo, latentno
nevarnost za zdravje zaposlenih in ogrožajočo situacijo za doseganje
zastavljenih ciljev.

Kot nasilje razumejo tudi razne (zlonamerne) potegavščine, uničevanje lastnine,
vandalizem, sabotažo, prerivanje, kraje, fizične napade, duševne pretrese, posilstva,
požige in umore.
Kljub navedenemu pa ocenjujemo, da je za omenjeni termin nujno, da se mora
nasilno dejanje dejansko pripetiti na delovnem mestu v tradicionalnem pomenu
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besede. Nasilje na delovnem mestu namreč zajema tudi delovno okolje ter prireditve,
kot so:


na krajih, kamor je bil zaposleni poslan po službeni dolžnosti (na primer na
konferencah ali sejmih, pa tudi v organizacijah poslovnih partnerjev, na domu
strank, na parkirišču, pri prevozih denarja …),



družabnih srečanjih, povezanih z delom (upokojitvene in praznične zabave,
sindikalni izleti …),



v prostem času na vseh krajih, če je nasilje posledica dela (na primer grozeč
telefonski klic stranke ali poslovnega partnerja); (1999; Pagon, Lobnikar in
Jereb, 2001, str. 217–239; Lobnikar, 2004, str. 54–57).

Posebej v zaostrenih gospodarskih in družbenih razmerah sodobne postmoderne
družbe je posameznik pri svojem delu izpostavljen zlorabam, ustrahovanju, napadu
zaradi svojega dela, osebnosti, položaja v organizacijski hierarhiji. To pa vsekakor
vpliva na njegovo varnost, dobro počutje in/ali zdravje.
T. i. poklicno nasilje, ki je lokacijsko povezano z opravljanjem dela oz. delovnih
nalog, akterji so izven delovne organizacije, na primer stranke ali osebe, s katerimi
zaposleni vodijo določen postopek. Nasilje splošne populacije pa vključuje
najpogosteje naključne in ciljno določene zaposlene in obnašanja (Lobnikar, 2008,
str. 25–30).
Napadalec s svojim vedenjem ogroža ostale: lahko zajema fizično uničevanje tuje
lastnine, prepire, verbalno nasilje, grožnje s kretnjami, ogrožanje ljudi s fizičnimi
predmeti. Nasilja so žrtve pogosto deležne z ustnimi ali pisnimi grožnjami,
zmerljivkami, z namenom škodovati drugemu oz poškodovati lastnino. Oblika
neprimernega vedenja je tudi nadlegovanje, ki zajema vedenje, ki koga ponižuje,
spravi v zadrego, osramoti; to vključuje tudi uporabo besed, kretenj, zastraševanja,
zatiranja, opravljanja in ostalih neprimernih dejanj. Pri besednem zlorabljanju
(preklinjanje, žalitve, uporaba podcenjujočih izrazov, psovke, opolzke besede,
besedno, nebesedno spolno nadlegovanje) so žrtve psihično in čustveno zelo
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prizadete. Pri stopnjevanju napadov so v povezavi tudi telesni napadi, kot so udarci,
prerivanje, brcanje, uporaba orožja, posilstvo, fizične oblike spolnega nadlegovanja in
umori.

4.4 Nekateri sociološki vidiki nasilnih dejanj na zaposlene (žrtve) v
delovnem okolju
Eden izmed preučevalcev različnih vrst nasilja (ožje mobinga) v delovnem okolju,
Leymann (1993), ki je v svojih raziskavah naletel na 45 različnih dejanj le-tega, je
opisane pojave razdelil v pet kategorij: napadi na možnost komuniciranja, uničevanje
socialnih mrež, rušenje družbenega ugleda posameznika, uničevanje kvalitete
poklicnega in osebnega delovanja, napadi na zdravje posameznika. Napadalci
pogosto uporabljajo različne oblike nasilnih dejanj za ogrožanje ter trpinčenje svojih
žrtev, ki puščajo psihične, čustvene ter tudi fizične posledice.
Pri opisovanju nasilnih dejanj v že omenjenih kategorijah se bomo zaradi
prepletenosti različnih oblik osredotočili na verbalna nasilna dejanja. V prvi kategoriji
nasilnih dejanj so napadi na žrtve sledeči:
- večkratno prekinjanje govora, jemanje besed;
- kričanje oz. glasno zmerjanje;
- omejevanje možnosti komuniciranja s strani sodelavcev ali nadrejenih;
- verbalne grožnje;
- nadlegovanje po telefonu, elektronski pošti;
- pisne grožnje;
- izmikanje interakciji, stikom;
- nenehno kritiziranje dela ter privatnega življenja (Škrilec, 2008, str. 20).
Omenjena dejanja so usmerjena v posameznika, da se ga onemogoči, izolira, prekine
se komunikacija in interakcija z njim; posegi v privatno sfero so pogosto zelo
''ranljivi'' in negativno in stresno vplivajo na žrtev.
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Uničevanje socialnih mrež pa zajemajo nenadno prekinitev komuniciranja ter stikov z
osebo; premestitev na drug delovni prostor oz. pisarno, da je daleč stran od
sodelavcev; popolno ignoranco do zaposlenega v delovnem okolju; zgolj enosmerno
komunikacijo z žrtvijo, ki ne dobi povratnih informacij na svoja sporočila; prepoved
komunikacija z njo.
Tako posameznik kot žrtev doživlja rušenje družbenega ugleda, saj doživlja širjenje
govoric, norčevanje iz telesnih hib; obrekovanje; kritiziranje in napadanje na versko,
politično pripadnost; norčevanje iz zasebnega življenja; kletvice in druge neprimerne
izraze za delovno okolje; verbalne spolne neprimerne izraze in namigovanja; dvomi v
posameznikove sposobnosti, kompetence in delovne rezultate (Leymann, 1993, str.
33–34).
Esser in Wolmerath (2001, str. 21 v Škrilec 2008, str. 22–23) sta opredelitev nasilnih
dejanj razvrstila v sledeče skupine napadov:
- napadi zoper socialno integracijo na delovnem mestu: preselitev v oddaljeno
pisarno, izoliranje od ostalih sodelavcev, negacija izražanja lastnega mnenja;
obrekovanje, širjenje govoric; izolacija iz poslovno-družabnega življenja
(skupne malice, odmori, kosila, praznovanja …);
- napadi na delovno storilnost: kot prikrivanje informacij, namerno izražanje
dvomov o kompetentnosti zaposlenega in s tem povzročanje obupa,
odpovedovanje timskega in skupinskega dela, prekomerno dajanje dodatnih
delovnih nalog;
- napadi na obstoj delovnega razmerja z domnevami in trditvami o neustreznem
obnašanju na delovnem mestu, namerno slabo ocenjevanje pri delovni
uspešnosti in stimulaciji;
- napadi zoper družbeni ugled v poklicu z izmišljanjem lažnih zgodb, govoric,
blatenjem osebnega dostojanstva žrtve, zasmehovanjem ipd.;
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- napadi na zdravje in telesno nedotakljivost posameznika s fizičnim in spolnim
nasiljem, nadlegovanjem, zdravju škodljivimi okoliščinami za opravljaje
delovnih nalog (prevelik hrup, preslaba svetloba, mraz, vročina, smrad …)
- napadi na posameznikovo zasebno življenje z verbalnimi, pisnimi in
telefonskimi grožnjami, grožnje preko pošte, e-pošte, oviranje izbire
koriščenja letnih dopustov, odmorov.
K temu pa zaradi vse kompleksnosti pojava na delovnem mestu nasilja samega
dodajata še:
- destruktivno kritiko, ki se kaže kot: napihovanje napak, neprimerne pavšalne
kritike brez dokazov; generaliziranje napak;
- vzbujanje strahu in odpora z zastraševanjem, grožnjami, prisilo za odpoved
delovnega razmerja;
- uničevanje občutka lastne profesionalne in karierne vrednosti v poklicu:
oporekanje kompetencam, popolna kontrola nad zaposlenimi, odvzemanje
delovnih in opravilnih sposobnostih;
- odrekanje pomoči z ignoriranjem, dopuščanjem trpinčenja, zasmehovanjem in
norčevanjem iz pritožb žrtve (Esser, Wolmerath, 2001, str. 26 v Škrilec 2008,
str. 22–23).
Opredelitve trpinčenja po Knorzu in Zapfu (1996) so sorodna gornjim opisom
nasilnih dejanj. Tako ugotavljajta, da so pogosta dejanja trpinčenja npr: širjenje
govoric, opravljanje, preklinjanje žrtve, napadi na njeno integriteto, kritiziranje dela,
omejevanje možnosti izražanja, nenehno prekinjanje govora in izražanja mnenja,
kričanje, ustne grožnje, kritiziranje zasebnega življenja, dajanje nesmiselnih nalog,
prekomerna obremenitev z dodatnimi nalogami, dajanje nalog, ki ogrožajo žrtvino
zdravje, prostorska in komunikacijska izolacija žrtve, zavračanje stikov (Knorz, Zapf,
1996: 12–23 v Škrilec, 2008, str. 24).
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5 Razlogi verbalnega nasilja
Verbalno, psihično in fizično nasilje je povezano tudi z osebnostnimi značilnostmi,
kulturnim okoljem, v katerem živi oz. iz katerega izhaja, družbenimi vplivi. Svoj
delež prispevajo tudi negativni vplivi poročanja medijev (''pretirano'' poročanje o
nasilnih dogodkih, velik poudarek na šokantnosti posredovanja informacij itd.),
gospodarske krize, tekmovalnost na delovnem mestu, želja po uspehu itd.

Cvetko (2003, str. 35–36) navaja, da vzroke za nasilje na delovnem mestu najde v
različnih dejavnikih, ki izhajajo iz kulture v delovni organizaciji, negotovosti glede
delovnega mesta, nesoglasja in nerazumevanja na vertikalni in horizontalni ravni
hierarhične strukture, visokih zahtev na delovnem mestu in stresne narave dela.
Tudi Brečko (2007) dodaja, da širše v družbi najdemo vzroke tudi v individualistično
naravnanem sistemu vrednot, ki vplivajo na pojav drugačnih, prikritih oblik nasilja,
kot je trpinčenje na delovnem mestu. Odraz tega so nezdrave ambicije posameznikov,
ki v borbi za boljši položaj v organizaciji izvajajo nasilje, potreba po grešnem kozlu,
ki je vedno kriv za neuspehe organizacije, dlje časa nerazrešeni konflikti itn. (Brečko,
2007, str. 420).
V postmoderni družbi želi imeti posameznik urejen socialni status, dovolj materialnih
dobrin za preživetje sebe in svoje družine. Želja po doseganju le-tega lahko privede
do velike tekmovalnosti in rivalstvu v organizaciji. Posameznik, ki ima na delovnem
mestu dostop do ključnih informacij, vpliv in moč, lahko sotekmeca onemogoči, da bi
enakovredno deloval v organizaciji. Tekmovalnost, pretirana nezdrava prizadevnost
po uspehu, slaba gospodarska situacija privede posameznika do negotovosti,
napetosti, strahu. To privede do razdiralnih odnosov in negativne delovne klime v
kolektivu, zato se posameznik zateče k nasilju, da doseže svoje cilje, ne glede na dano
situacijo.
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Čeprav Tkalec (2001, str. 916–918) ugotavlja, da so bili vzroki, zaradi katerih prihaja
do trpinčenja, raziskovani s strani številnih teoretičnih področij, in sicer z vidika
posameznika, skupine, organizacije in z vidika družbe, pa opozarja na njihovo
kompleksnost in večplastnost. Vzroki so večplastni, upoštevajoč psihološke
značilnosti žrtve in/ali storilca, določene socializacijske procese v njihovem otroštvu,
vplive organizacijskih, socialnih in kulturoloških dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in
nastanek pojava v določenem delovnem okolju, kažejo na prepletenost zunanjih in
notranjih dejavnikov, kompleksnost ter hkratnost le-teh.

5.1 Družbeni razlogi za nasilje
V socialnem oz. družbenem sistemu so možni vzroki za nasilje na delovnem mestu
zaradi nenadnih gospodarskih sprememb, kot je denimo zapletena in vedno dlje časa
trajajoča svetovna gospodarska kriza, spremembe političnega, ekonomskega sistema,
nastanek novih ekonomskih povezav, odpiranje novih gospodarskih vlaganj v nova
področja. Po padcu socialistično-komunističnih režimov v Vzhodni Evropi, so se v
procesu tranzicije za tržno usmerjene multinacionalke pojavili novi trgi za osvajanje
potrošnikov. Posledično se je spremenil sistem organizacije dela, družbeni odnosi v
delovnih okoljih. Državna podjetja so z izgubo dotedanjih trgov propadla ali pa se
privatizirala ter prilagodila na nove tržne zakonitosti. Pojavila se je velika
brezposelnost, negotovost za obstoj služb, napetosti in tekmovanje za ohranjanje
služb. Konfliktni odnosi so prehajali tudi v nasilna dejanja.
Neodziv določenih skupin in javnosti do trpinčenja na delovnem mestu oz. nasilja v
družbi nasploh – ignoriranje ter nekaznovanje nasilja (neizvrševanje pravne
zakonodaje) na družbeni ravni povzročajo napete delovne odnose med zaposlenimi.
Vodilni kadri imajo zelo pomembno vlogo pri preprečevanju nasilja na delovnem
mestu. Njihove vodstvene sposobnosti zahtevajo učinkovito vzpostavljanje dobrih in
kvalitetnih delovnih pogojev, delovnih odnosov ter delovnega okolja. Vendar se le-ti
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vedno ne odzovejo, kot bi pričakovali; ne verjamejo žrtvi, ne odreagirajo na situacije
(Mlinarič, 2006, str. 19–20).
V sedanji družbenoekonomski ureditvi se družba vedno bolj individualizira,
okrepljeni so vzorci egoizma, zadovoljevanje zgolj lastnih potreb, introvertiranost …
Delovni odnosi, izpolnjevanje nalog pa zahtevajo od zaposlenih sodelovanje,
solidarnost, kompromise (Hirigoyen, 2004, str. 208). Ljudje v delovnih organizacijah
naj bi za uresničevanje organizacijskih ciljev, kljub individualnih razlikam, morali
obvladati skoraj vse, imeti univerzalno znanje, pri tem pa pozabiti na lastne želje,
motivacijo v delovnem okolju. Prednost se daje zgolj rezultatom, dobičku,
ustvarjanju presežne vrednosti, niso pa pomembni lastno zadovoljstvo, izpolnitev
individualnih pričakovanj, pohvale za trud in delo. Zaposleni so zgolj številke,
množica tujcev ter prisotnost brezosebnih odnosov (Hirigoyen, prav tam).
V Evropski uniji, ZDA ter v globalnem svetu je mobilnost delovne sile prisotna v
skoraj vseh segmentih gospodarstva. Zaposleni prihajajo iz različnih kulturnih okolij,
nacionalnih, verskih, socialnih, političnih nazorov. V kolektivu, kjer posameznik
odstopa od večine, se lahko pojavi nasilje ob vsiljevanju drugačnih prepričanj –
diskriminacija (posameznik svoja prepričanja skuša vsiliti v dominirajočo skupino ali
poskusi vsrkati posameznika v svoj krog in pripadnost) (Kolodej, 2005, str. 54–55).
Velike svetovne korporacije, pa tudi manjša podjetja, so zelo odvisna od razmer v
svetovnem gospodarstvu. Želja po dobičku, širitvi svoje proizvodnje in povečanju
prodaje svojih izdelkov organizacije sili k uporabi različnih metod. Izvajanje pritiska
na zaposlene, da morajo doseči zastavljene norme, občasno povečanje le-te, pomeni
za posameznika stres, napetost in nervozo. V takšnih pogojih med zaposlenimi ni
uspešne delovne klime, medsebojni odnosi so zgolj formalni, individualna
pričakovanja posameznikov niso pomembna, njihovih želja ter pripomb se ne
upošteva. Vertikalna komunikacija je skopa, polna navodil in ukazov za doseganje
zastavljenih ciljev.
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Med žrtvami nasilja so pri ugotavljanju družbenih vzrokov pogosto omenjeni
marginalizirani zaposleni, hendikepirane osebe, tujci, istospolno usmerjeni, bolniki
… V družbi je zaznati tudi navidezno kritičnost do napadov omenjenih
marginaliziranih skupin, kjer javnost sicer obsodi napade ter daje nekakšno pomoč,
vendar večja toleranca okolice ter pomanjkljiva zakonodaja ter sankcioniranje le-teh
omeji uspeh pri odpravljanju nasilja (Kolodej, 2005, str. 54–55).
V sedanji gospodarski krizi so številna slovenska podjetja v gradbeništvu,
proizvodnji, predelavi, invalidska podjetja ob zmanjšanju dohodkov ter večanju
negativnih bilanc organizacij kršila delovno zakonodajo in človekove pravice po
dostojanstvenem delu. Navadnim kvalificiranim, polkvalificiranim delavcem,
invalidom, tujcem, ki so (bili) zaposleni v slovenskih podjetjih, niso redno izplačevali
osebnih dohodkov, socialnih prispevkov, zavarovanj. Prisotna je tudi siva ekonomija,
delodajalci ne poskrbijo za ustrezno varovalno opremo, delo poteka preko formalnega
delovnega časa … Omenjene skupine ljudi so bile največkrat tarča prvih odpuščanj.
Podjetja so tudi zaradi slabega vodenja in t. i. menedžerskih odkupov podjetij slabo
poslovala, zaposleni so želeli odgovore in prevzemanje odgovornosti za nastalo
škodo v organizacijah. Delodajalci so se v pogovorih z zaposlenimi nasilno verbalno
izražali, niso čutili krivde za nastale situacije, delavcem so dajali prazne obljube o
izboljšanju razmer.

5.2 Osebni razlogi za nasilje
Osebnostne vzroke nasilja najdemo v osebnosti posameznika, psiholoških
značilnostih, spretnostih, karakterju, bioloških značilnostih, zdravju, socialnih
veščinah. S temi karakteristikami sicer ni možno neposredno pojasniti kompleksnosti
nasilja, trpinčenja, prispevajo pa k večji verjetnosti za nastanek le-tega (Leymann,
1993, str. 141). So pa pogosto žrtve, ko so se zavedle svojega položaja in nasilja nad
njimi, iskale vzroke v svojih osebnih lastnostih, pomanjkanju socialnih veščin.
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Pojavljanje v spremembah obnašanja, če je le to posledica sprememb v delovnih
nalogah, organizaciji dela, strokovnjaki pripisujejo kot neravnovesje med
zmožnostmi posameznika in zahtevami okolja (Kolodej, 2005, str. 68–70). Zaposleni
ne more več parirati zahtevam organizacije, delovne okolice, zato jo doživlja stresno,
čuti pomanjkanje samozaupanja v lastne kompetence. Nervozo, stres v interakciji
prenaša na sodelavce ter s tem sproža konflikt. Pri anketiranju v neki raziskavi
(Kolodej, 2005) so tisti anketiranci, ki niso bili žrtve nasilja, kot vzrok pripisovali
osebnosti žrtve. Slednje pa so poleg svoje osebnosti pripisovale še avtoritarnemu
načinu vodenja.
Analiza dobljenih empiričnih podatkov v raziskavi je izpostavila štiri najpogostejše
pojave osebnostnih značilnosti na personalnem nivoju, ki povzročajo neredko krize v
interakcijah in medosebnih odnosih v kolektivu:


frustracijo: ko želi posameznik pri zadovoljevanju svojih potreb pri delu
preseči ovire, barikade, a jih ne zmore premagati v danem trenutku;



antipatijo; ko so nekateri sodelavci posamezniku nesimpatični, jih sovražijo
oz. ne čutijo do njih delovnih stikov. Prisotno je zavračanje tudi iz
iracionalnih globljih vzrokov, ki mu sami ne najdejo razlage;



nevoščljivost: ko posameznik skuša pri sebi oz. drugih razvrednotiti dobro in
uspešno opravljene naloge, privošči neuspeh ostalim zaposlenim, kdaj tudi na
skrivanj povzroči kakšno dejanje za nameren neuspeh ostalih;



strah, ki je lahko racionalen ali iracionalen. Posameznik se počuti utesnjeno,
obupano, razdražljivo. Grozi mu nevarnost, problem, ki mu sam ni kos, oz.
ima takšen občutek. Zato se v njem sprožijo različni obrambni mehanizmi
(Kolodej, 2005, str. 65).

Vzroke pri posamezniku za nasilje na delovnem mestu je možno iskati v preveliki
zaposlenosti, premajhni zaposlenosti, kulturni, nacionalni ali spolni pripadnosti žrtve,
njeni barvi kože ali spolu, posebnih osebnostnih značilnostih in socialno šibkejših
posameznikih

(Evropska

agencija

za

http://osha.europa.eu).
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varnost

in

zdravje

pri

delu,

vir:

Tkalec (2001, str. 916–918) navaja, da napadalci nasilje izvajajo zavedno in z razlogi,
ki jih je potrebno iskati predvsem v njihovem strahu pred tem, da sami postanejo
žrtve tovrstnega nasilja, ter prepričanju, da so njihova dejanja normalen del
vsakdanjika, ter na delovnem mestu, v njihovi potrebi po uveljavljanju moči,
sproščanju agresije ter napetosti. Večina storilcev se seveda ne zaveda posledic, ki jih
njihova dejanja povzročijo oziroma o njih sploh ne razmišljajo.
Tudi način vodenja je lahko eden izmed vzrokov za trpinčenje. Vodja bi naj bil
karizmatičen, samozavesten človek, ki mu zaposleni prisluhnejo in zaupajo. Moral bi
biti zgled in sposoben sprejemati napake ter se iz njih učiti (Tkalec, 2001, str. 918).
Nasilje je mnogokrat že vključeno v sam sistem vodenja, ker je avtoritativni način
vodenja v mnogih gospodarskih družbah zelo cenjen. Tako je med napadalci več
nadrejenih oziroma so žrtve trpinčenja pogosteje podrejeni. Vodenje naj bi spodbujala
predvsem dva skrajna stila: avtoritarni in ''laissez-faire'' (Di Martino et al., 2005, str.
19). Za avtoritarni stil je značilno, da ima vodja prvo in zadnjo besedo, odloča o
zadevah, je oblasten in samodržec. Samovoljno sprejema odločitve brez posvetovanja
in upoštevanja nasvetov ter nato le-te posreduje podrejenim. Slednjim podaja
usmeritve glede tega, kaj morajo narediti, kaj se od njih pričakuje ter kakšni rezultati
se zahtevajo. Drugi stil ''laissez-faire'' je vodenje brez vajeti; vodja se izogiba
kakršnikoli odgovornosti, je neaktivno in neučinkovito vodenje, ker med vodjo in
podrejenimi ni nikakršnega dogovora o delu kot pri ostalih stilih vodenja (Tkalec,
2001, str. 918).
Posameznik, ki je žrtev nasilja in z nizko samopodobo, se pri iskanju vzrokov nasilja
zateka v svojo notranjost (kaj je naredil narobe, katere so njegove negativne lastnosti,
da je povzročil nasilje). Nekatere socialne veščine, spretnosti, karakterne značilnosti
prispevajo k večji pogojenosti nastanka nasilja na delovnem mestu. Če posameznik v
kolektivu izstopa, je lahko tudi nepriljubljen, antipatičen ostalim, povrhu vsega še
uspešno ne opravlja svojih delovnih nalog. Tako se ustvarja potencialna možnost za
izvajanje nasilja nad njim. Dodatno k temu prispeva še neprimeren način vodenja,
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kjer nadrejeni tega pojava ne vidijo ali se z njim ne mislijo ukvarjati. Žrtev nasilja
postane nezmožna opravljati svoje delo, izostaja z dela, njegovo delo morajo opraviti
sodelavci, delovna klima in storilnost upadata, kar se odraža tudi na rezultatih
zastavljenih nalog.

5.3 Službeni/organizacijski razlogi
Tkalec (2001) in Di Martino et al. (2005) vidijo vzroke nastanka in obstoja nasilja
znotraj delovne organizacije same, ker jih povzroča delovna organizacija s svojo
strukturo, načinom delovanja, vodenja in funkcioniranja sama. Tako navajajo, da se
razne oblike trpinčenja in nasilja pojavljajo in obstajajo zaradi:


splošne kulture znotraj neke organizacije,



nenavadnih sprememb v organizaciji,



negotovosti glede delovnih mest,



slabe in nezdrave delovne klime med zaposlenimi (vertikalna in horizontalna
nesoglasja v organizaciji, nerazumevanje, nezdrava tekmovalnost med
zaposlenimi),



časovne stiske,



premalo zaposlenih,



neusklajenega in nepredvidenega sloga vodenja organizacije,



visoke odgovornosti ter nizke stopnje odločanja,



podcenjevanja sposobnosti zaposlenih,



nezadovoljstva glede kakovosti in načina vodenja vodilnih kadrov,



pomanjkljive (predvsem enosmerne) medsebojne komunikacije,



nepravičnega sistema napredovanja,



nejasnega položaja v organizaciji, nejasnih pristojnosti in vlog zaposlenih,



večjih zahtev na delovnem mestu,



uvajanja sprememb v organizacijo (prestrukturiranje, tehnološke spremembe,
zamenjava lastnikov),
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pomanjkljive kadrovske politike in nezadovoljivega posredovanja skupnih
vrednot,



nespodbujanja timskega dela, skupinske dinamike reševanja delovnih nalog,



nesposobnosti in nezmožnosti učinkovitega reševanja konfliktov, ki
mnogokrat

prerastejo prav v trpinčenje (Tkalec, 2001, str. 91–917; Di

Martino et al., 2005, str. 20–21).
Že Zapf (1999, str. 72) in Einarsen z raziskovalci (2000, str. 390) so ugotovili, da so
problemi pri organizaciji dela, nadzorom nad razporeditvijo dela, konfliktom vlog
pokazali na povečan pojav trpinčenja. Na delovnem mestu z nizko stopnjo
avtonomije odločanja organiziranosti dela, razporejanja dela, monotonostjo privede
takšno stanje

do konfliktov, nasilja pri delu. Tudi Leymann (1993, 132–150) je v

svojih raziskavah ugotovil, da je nasilnih dejanj več v podjetjih, kjer so kvantitativno
preobremenjujoče ter kvalitativno premalo obremenjene delovne naloge. Pri prvem so
naloge za zaposlenega stresno delujoče, preobilica dela mu zmanjšuje zbranost ter
poveča preobremenitev. V drugem primeru pa se pojavi monotonost dela, enoličnost,
s tem pa večja možnost izbruha konflikta, saj morajo izpolniti norme oz. kvote.
Neugodni pogoji dela, kot so izpostavljenost mrazu, hrupu, umazaniji, prostorski
stiski, smradu, vplivajo nezdravo na zdravje zaposlenih, hkrati pa so to veliki
dejavniki nejevolje na delovnem mestu (Kolodej, 2005, str. 58). Zaprte, toge ter
strogo hierarhične delovne organizacije, ki jih vodijo po načelu močne kontrole ter
nadzora, prinašajo nezadovoljstvo, odpor do dela, konflikte ter nasilje. Osebna
avtonomnost pri delu je omejena. S tem ko oseba samostojno odloča o svojem delu,
razporeditvi nalog v okviru svojih delovnih obveznosti, je motivirana za delo,
reševanje delovnih nalog, svojo energijo po porabi za delovne naloge in ne za
reševanje nepomembnih motečih dejavnikov.
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6 Posledice verbalnega nasilja
Posledice doživetega nasilja se odražajo na zdravstvenem stanju žrtve kot psihične
posledice, v odnosih med sodelavci, v delovni okolici, delovni organizaciji, družbi.
Posledice so večplastne in raznolike. V vseh razpoložljivih raziskavah ugotavljajo, da
se posledice trpinčenja kažejo v fizičnih, psihičnih in psihosomatskih obolenjih pri
posamezniku, v motnjah v njegovem partnerskem in družinskem življenju, v obliki
finančnih ter pravnih problemov v organizacijah.

6.1 Osebna raven (ekonomska, psihična, zdravstvena)
Nasilje lahko bistveno poslabša ekonomsko stanje osebe. Zaradi absentizma se bo
zmanjšala plača. Zaposleni nato zaradi tega ostane še brez zaposlitve, finančni
položaj se močno poslabša. Za rešitve svojega psihičnega ter zdravstvenega stanja bo
posameznik prisiljen poiskati strokovno pomoč ustreznih zdravnikov psihiatrov, ki pa
so pogosto še dodatni finančni strošek. Ekonomska kriza postane še toliko bolj resna
in problematična, če ima zaposleni družino, saj njegovi dohodki krijejo osnovne
življenjske potrebščine. V primeru, da mu sodelavci in nadrejeni ne izkažejo podpore
in razumevanja, lahko začne iskati rešitev zunaj podjetja. Zato se nekateri odločijo
poiskati pravico na sodišču in vložijo tožbo proti delodajalcu oziroma napadalcu, ki je
nad njimi izvajal nasilje. Obravnave na sodiščih pa so dodatni strošek za finance
žrtvinega proračuna.
Brečkova (2006, str. 14) opisuje tri zaporedne reakcije, kako žrtev odreagira na
trpinčenje. Prva reakcija žrtve je spraševanje, kaj je naredila narobe, ter iskanje
vzrokov za nastali problem oziroma krivdo pri sebi. Posameznik postane vznemirjen,
navdajata ga strah in tesnoba, kasneje ga preplavi občutek izoliranosti in sramu.
Misli, da se to dogaja samo njemu, nihče mu za trpinčenje ne bo verjel, zato svojih
težav tudi ne želi deliti z drugimi. Pojavi se bolezen, depresija. Zadnja faza je odziv
žrtve, kjer nastopi prava depresija. Ta povzroči osebno razvrednotenje, ker
posameznik ne more sam rešiti problema, meni, da je nesposoben in ničvreden.
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Verbalno nasilje povzroči žrtvi hude zdravstvene težave, tako psihične in vedenjske
spremembe. Vse zdravstvene težave, ki izvirajo iz dejanj, lahko razumemo kot
spremembe socialno čustvenega ravnotežja. Pri tem so opazni znaki sprememb v
razpoloženju, vedenju žrtve, kot so na primer depresija, jok ob najmanjših težavah,
napadi panike, neprestano razmišljanje o težavi, ki jo muči, nezadostno zanimanje za
ostale družinske člane in prijatelje, izguba samospoštovanja. Žrtev sčasoma vse teže
opravlja svoje delo, čuti odpor do dela, postaja vse manj samozavestna, strah jo je,
zapira se vase, kar pa posledično negativno vpliva na odnose v službi.
Posameznikovo obnašanje se lahko prevesi v socialno izolacijo, pasivnost, prisotna je
neredna prehrana, nekontrolirano prenajedanje, bulimija, anoreksija, pretirano pitje
alkohola in uživanje tablet, seksualne težave, agresivnost proti drugim in sebi,
nevarnost samomorilnih dejanj (Kostelić‐Martić, 2005, str. 72).
Zdravstvene težave povzročajo težave pri delu, zamujanje pravočasnega prihoda na
delovno mesto ter probleme s koncentracijo pri delu. Žrtve velikokrat zapustijo
delovno mesto ter vstopijo v bolniški stalež, kar posledično pomeni manjši mesečni
zaslužek. Zaradi manjše plače pa se pojavijo finančne težave še v družini, ki se ji
zmanjšuje življenjski standard. Nemalokrat pa dobijo delavci, ki se pogosto zatekajo
v bolniško odsotnost zaradi navedenih težav, odpoved pogodbe o zaposlitvi, kar
njihovo stanje samo še poslabša (Bezenšek, 2008, str. 9–10).
Duševne poškodbe vplivajo tudi na posameznikovo fizično zdravje, kar se kaže kot
psihosomatske motnje. Zaposleni ima glavobole, motnje v spanju, vrtoglavice,
pogosti so tudi občutki utrujenosti, potrtosti in slabosti, izgublja voljo in
koncentracijo ter samospoštovanje. Kasneje težave postanejo še večje, saj se
pojavljajo resne motnje v razpoloženju, kot so depresija, nervoza, anksioznost,
osebnostne krize, napadi panike in joka. Pri žrtvah se težave s psihičnim in fizičnim
zdravjem, kot so razdražljivost, bolečine v trebuhu, anksioznost in problemi s
spanjem, večji stres, pojavljajo pogosteje kot pri zaposlenih, ki nasilju na delovnem
mestu niso bili izpostavljeni (Parent-Thirion et al., 2007, str. 40)
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Nekateri raziskovalci pojava so opazili tudi agresijo (do sebe ali drugih), motnje
hranjenja, alkoholizem in/ali druge odvisnosti, posameznik lahko trpi tudi zaradi že
omenjenega postravmatskega stresa. Žrtve, ki trpijo za močnimi psihosomatskimi
obolenji (obolenja kosti, mišic itd.), mnogokrat postanejo trajno nesposobne za delo
ter se invalidsko upokojijo. Te žrtve ne prenesejo več normalnih obremenitev
delovnega procesa, zaradi česar pomeni nasilje izstop iz trga dela. Želodčne bolezni,
glavoboli, depresija, anksiozne motnje, paranoidnost, nespečnost, fobije, strah, srčni
napad, visok krvni tlak, motnje koncentracije in spomina, upadanje delovne
samozavesti, stres, nemotiviranost, nervoze, razdražljivost, občutki izčrpanosti,
oslabelost imunskega sistema, tumorji in nenazadnje samomorilsko vedenje, so le
nekatere od tipičnih posledic, ki jih pušča trpinčenje na žrtvi (Parent-Thirion et al.,
2007, str. 40–42). Pri žrtvah lahko še vrsto let po dejanskem dogodku opazimo
postravmatska stresna obolenja. Ta se ponavadi pojavljajo po travmatskih dogodkih,
kot so katastrofe in napadi. Neredko se žrtve ne zmorejo več povrniti v normalno
življenje, brez stresa, travmatičnih podoživljanj.
Žrtev kot direktne posledice nasilja občuti jezo, osuplost, strah, presenečenje,
obrambo, poskus reševanja konflikta, ignoriranje napadov in iskanje pomoči pri
vodilnem kadru (nadrejenih) ter sodelavcih. Ko zaposleni ne dobi podpore s strani
slednjih, išče rešitev zunaj organizacije, v drugih institucijah in na sodišču. Pri tem
vedno znova podoživlja psihično nasilje, ki ga je doživljal na delovnem mestu, se
spopada z občutki strahu, krivde in dvomi (Tkalec, 2001, str. 913).
Posameznik, nad katerim se izvaja verbalno nasilje, je v negotovi situaciji, ko morda
ne ve, na koga se lahko obrne, da ne bo zasmehovan, stigmatiziran. Negotov je, ali se
nasilje izvaja samo nad njim. V primeru, da je v istem kolektivu več žrtev, se lahko
združeno napadalcu uprejo in poskušajo preprečiti nadaljevanje nasilja. Pri psihičnem
pritisku in stresnih razmerah posameznik lahko zapade v depresijo, saj je mnenja, da
problema ne more sam rešiti, zmanjša se njegova samopodoba. S tem so povezane
tudi zdravstvene težave, nastopijo spremembe v zaznavanju okolice, vedenjske
spremembe, glavoboli, motnje spanca, nervoza, povečan stres, osebnostne krize. Vse
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to vpliva na posameznikovo okolico, ekonomski in socialni položaj družine, socialni
stiki so pretrgani, čustvena in socialna komponenta nazadujeta.
V Nemčiji je raziskava pokazala, da je 98,7 % žrtev občutilo vsaj eno izmed
naslednjih posledic nasilja: manjša sposobnost za delo, manjša motivacija,
sumničavost, nervoza, negotovost, vdanost v usodo in izolacija. Zaradi povezanosti in
učinkov nasilja je 43,9 % žrtev zbolelo; 30,8 % jih je je zamenjalo delovno mesto
znotraj delovne organizacije; 22,5 % je zamenjalo delodajalca ter 14,8 % jih je
dobilo odpoved. Za primerjavo: le 11,1 % izvajalcev nasilja je bilo prestavljenih na
drugo delovno mesto v organizaciji; 8,2 % pa jim je organizacija prekinila delovno
razmerje (Di Pasquale, 2002).

6.2 Raven delovne okolice
V neposredni okolici izvajanja nasilja na delovnem mestu so sodelavci, ki so zaznali
nasilje, v nezavidljivem položaju. Če sodelavci prepoznajo dejanje nasilja,
najpogosteje priskočijo žrtvi na pomoč, skušajo preprečiti nasilje ter nasilneža
ustaviti. Če jim napadalca ne uspe ustaviti, so izpostavljeni latentni nevarnosti, da
bodo sedaj tudi sami postali žrtve s strani napadalca, katerega obnašanje niso zmogli
preprečiti. Zato je odločitev o pomoči sodelavcu v taki situaciji odvisna od vsakega
posameznika. S tem pa odločitev, ali bo nasprotoval napadalcu ali bo stopil med
opazovalce. Pojavlja se tudi vprašanje, koliko so sodelavci osveščeni o problemu
trpinčenja ali ga sploh prepoznajo (Bezenšek, 2008, str. 10). Nastopi tudi t. i.
imitacija oz. posnemanje dejanj storilca, z namenom izogniti se vlogi morebitne žrtve
ali pa zgolj doseči uspehe, katere je uspelo doseči samemu storilcu (npr.
napredovanje). V primeru psihičnega, verbalnega, fizičnega nasilja so sodelavci v
konfliktni situaciji, saj v dilemi, ali pomagati ali ne, prizadetega opazujejo in
ocenjujejo, ali ni morda preveč kritično za dajanje pomoči. Žrtev je izolirana znotraj
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delovne organizacije oziroma od ostalih zaposlenih, dobiva le negativne povratne
informacije sodelavcev (Tkalec, 2001, str. 914).
Žrtve se pogosto zaradi nasilja zatečejo v bolniško odsotnost. Za sodelavce to
predstavlja več težav. Lahko se bo napadalec lotil še kakšne potencialne žrtve med
njimi. Žrtvino delo je potrebno tudi opraviti, kar predstavlja še dodatne naloge,
pritiske za sodelavce. Hkrati to pomeni tudi dodatne visoke stroške za družbo,
prizadeti sklad in zmanjšana sredstva za preživljanje prizadetega delavca in njegove
družine. Zatekanje v bolniško odsotnost je v teh primerih lahko povsem upravičeno,
lahko pa predstavlja samo začasen beg iz delovnega okolja, ki predstavlja zanj
sovražno okolje. Socialno okolje prizadetega delavca, njegovi sodelavci, nadrejeni,
sindikalni zaupniki in zdravstveni delavci se vse premalokrat vprašajo, kje je resnični
vzrok, da se delavec, ki objektivno ne bi smel imeti težav, zateka v iskanje pravic iz
socialnega zavarovanja, namesto da bi si socialno varnost zagotavljal z delom. Pri
tem se pozablja, da je v takem primeru najprej potreben temeljit pogovor in ustrezno
ukrepanje v delovnem okolju. Brečkova (2006, str. 15) opozarja še, da pojav zelo
negativno vpliva tudi na (slovensko) pokojninsko blagajno, ker žrtev zelo pogosto
išče pot za predčasno upokojitev in dodaja, da jim kaj drugega tudi ne preostane, saj
jim nasilje povzroči določeno stopnjo in vrsto invalidnosti tako, da postanejo trajno
nesposobni za delo in se predčasno invalidsko upokojijo (Bezenšek, 2008, str. 10).
Najočitnejša posledica je nedvomno negativen vpliv na pogoje dela, preko tega pa na
delovno storilnost in rezultate, ki jih dosegajo tudi drugi zaposleni. Zaradi slabših
okoliščin se zmanjša zadovoljstvo pri delu, zaposleni postajajo vedno manj
motivirani, kreativni, vedno več je napak pri delu. Zmanjšata se produktivnost in
učinkovitost. Takšna situacija pa povzroča umik v bolniško odsotnost tudi drugih
zaposlenih, ne le pri žrtvah nasilja. Negativne učinke za sodelavce so potrdile tudi
raziskave. V eni izmed njih so zaposlene razdelili v tri skupine: žrtve nasilja,
opazovalci – zaposleni, ki so bili priča nasilju, ki se je izvajal nad enim izmed
sodelavcem, in zaposleni, ki nikoli niso bili žrtev ali priča nasilju. Ugotovili so, da je
bilo 40 % žrtev izpostavljeno zmernim do izredno visokim stopnjam stresa, vendar so
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bili ti deleži visoki (25 %) tudi pri opazovalcih. V tretji skupini zaposlenih je ta delež
znašal 14 %. Hkrati je več opazovalcev kot tistih zaposlenih, ki nasilju niso bili
izpostavljeni, poročalo, da so občutili posledice stresa na delovnem mestu, kot so
depresija, utrujenost, nervoza, težave s spanjem, napetost in raztresenost (Vartia,
2001, str. 65).

6.3 Nivo delovne organizacije
Zaradi nasilja se občutno poslabša delovna klima v organizaciji, posledično se
zmanjša produktivnost, inovativnost, uspešnost. Zmanjšana storilnost ter manjša
uspešnost v podjetju v daljšem času privedeta do resnih gospodarskih težav, ki jim po
poslovanju družbe z ekonomskimi težavami lahko sledi likvidacija, prisilna
poravnava ali celo stečaj. Posledice za podjetje se kažejo v slabši delovni klimi,
zmanjšani motivaciji in kreativnosti delavcev. Zaradi tega upada ugled pri strankah in
poslovnih partnerjih. Poveča se fluktuacija, visoka stopnja notranjih odpovedi, zaradi
tega podjetje utrpi upad kvalitete in kvantitete proizvodnje (Cvetko, 2003, str. 901).
Kot primer finančnega bremena so imeli v nemškem koncernu VW predvsem zaradi
trpinčenja letno 23 milijonov evrov manj dohodka (Delo, 30. 04. 2007). Večja
fluktuacija je posledica manjših plač zaradi bolniške odsotnosti, slabše storilnosti in
slabih medsebojnih odnosov. Pogosta in daljša odsotnost zaradi bolniške odsotnosti je
posledica umikanja napadalcu in zdravljenja psihičnih in fizičnih težav, kar pa
povzroča velike stroške podjetju (Bezenšek, 2008, str. 10).
Posledice nasilja za delovno organizacijo so zelo raznolike, saj se kažejo kot stroški
gospodarske družbe (posredni stroški zaradi zmanjšane storilnosti, neposredni stroški
zaradi bolniških odsotnosti in posledic invalidnosti in odpovedi pogodb o zaposlitvi,
fluktuacija) pa do družbeno še bolj pomembnih posledic, ki jih nasilje pušča na svojih
žrtvah (Cvetko 2003, str. 439). Žrtev porabi do polovico delovnega časa za
načrtovanje obrambnih strategij oziroma strategij preživetja in manevriranja v
organizaciji; zaradi tega dejansko postane neučinkovita (Brečko 2006, str. 15).
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Absentizem za delovno organizacijo pomeni strošek. Podjetje je velikokrat prisiljeno
nadomeščati odsotne delavce z neprimerno usposobljenimi ter manj učinkovitimi
delavci. Tako prihaja do zastojev v delovnih procesih ter do slabše kvalitete dela. Te
delavce je potrebno dodatno usposabljati, to pa pomeni dodatni strošek. Po ocenah
stane dan odsotnosti delavca v evropskih državah od 100 do 200 EUR in 1 %
odsotnost z dela na leto stane organizacijo s 100 zaposlenimi 20.000 EUR (Cvetko,
2003, str. 902). V Veliki Britaniji ocenjujejo, da zamenjava zaposlenega (stroški
oglaševanja, usposabljanja, izobraževanja, uvajanja itd.) organizacijo stane okrog
7.240 EUR (Bullying: surveys, facts, figures and costs, 2002).
Prekinitev delovnega razmerja pomeni za žrtev možnost tožbe proti delodajalcu
zaradi psihičnih in fizičnih poškodb, ki jo je utrpela, ali zaradi neupravičene izgube
zaposlitve. Če dokaže nasilje in neupravičeno ali pa s stani podjetja vsiljeno odpoved
ter prekinitev delovnega razmerja, pomeni to velike stroške odpravnin in odškodnin.
Leymann je ocenil stroške, ki jih ima organizacija zaradi trpinčenja. Ta naj bi letno za
vsako žrtev izgubila od 30.000 do 100.000 ameriških dolarjev, torej od 21.000 do
71.000 EUR (Kostelić-Martić, 2007, str. 30).

6.4 Družbena raven
Raznovrstno nasilje s svojimi vplivi presega okvire delovnih organizacij, posega pa
tudi v življenje drugih ljudi, družine žrtve in celotne družbe. Posledice so vidne v
načetem zdravju žrtev, ki morajo zaradi težav poiskati pomoč pri za to usposobljenih
strokovnjakih (psihologi, psihiatri, kardiologi, onkologi, dermatologi …). Tovrstno
zdravljenje je običajno drago in dolgotrajno, kar seveda povečuje stroške
zdravstvenega sistema v državi. Tovrstna zdravljenja povzročajo tudi dolgotrajno
odsotnost z dela ter prenos delovnih nalog na sodelavce. Bolniški stalež nad 30 dni se
prenese z delodajalčevih bremen na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
S tem se še povečajo tudi izgube v pokojninski blagajni (Brečko, 2006, str. 15).
Zaradi predčasnega invalidskega upokojevanja se posredno manjša produktivnost
celotne družbe zaradi izgube perspektivnih delavcev, ki bi bili v normalnih
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okoliščinah visoko produktivni (Kostelić-Martić, 2007, str. 30). Ege (2000) ugotavlja,
da na podlagi statističnih podatkov za delavce, ki se predčasno upokojijo pri 40 letu
starosti, državni proračun Italije bremeni dodatno 600.000 €, v primerjavi s tistimi, ki
se upokojijo po zakonu. Leymann (1990) je ocenil, da imajo podjetja zaradi
posamezne žrtve mobinga letno med 30.000 $ in 100.000$ izgubljenih stroškov (prav
tam).
Različne interesne skupine, družine, partnerske zveze so zaradi omenjenega nasilja na
velikih preizkušnjah. Nasilje povzroča njihov razpad, naraščanje kriminala,
odvisnost, zadolževanje ter samomorilnost. To vpliva na posameznika negativno, saj
se ne počuti varnega, nima občutka za skupinsko/družbeno pripadnost, na njene
vplive in dogajanja je indiferenten. Prav tako ne more funkcionirati v svoji polnosti,
kar je lahko za družbo disfunkcionalno. Z ekonomske ravni je nasilje na delovnem
mestu dodaten strošek za delodajalce, ker morajo zagotoviti nadomestilo za
odsotnega z delovnega mesta, plačevati bolniško odsotnost. Stroški Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje bremenijo državni proračun, zdravljenje žrtev
je v zdravstvenih ustanovah drago in dolgotrajno. Predčasno upokojevanje je še
dodaten strošek za državni proračun, ki se bo v prihodnosti še poslabšal zaradi
velikega števila upokojencev in neustreznega trenutnega modela za plačevanje
pokojnin. Upadanje števila aktivnega prebivalstva pa pomeni nevarnost za celotno
družbo, saj se prihodki zmanjšujejo na račun naraščanja izdatkov.

7 Preprečevanje verbalnega nasilja
Nasilje na delovnem mestu je v zadnjih obdobjih postalo predmet kompleksnega
preučevanja bolj na posledicah posameznika, ki pa vendar niso tako vidne – psihično
stanje osebe. Vsekakor delodajalci nasilja kot takega ne podpirajo, saj zmanjšuje
storilnost delavcev, s tem pa tudi konkurenčnost in ugled delodajalca v vsej družbi
(Kostelić‐Martić, 2005, str. 106–109). Verbalno nasilje na delovnem mestu je
prisotno v vseh segmentih gospodarstva. Samo nasilje je kompleksen pojav z
različnimi oblikami. Zaposleni različno dojemajo verbalno nasilje, saj različni
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kulturni vzorci, vzgoja in osebnost izoblikujejo posameznika, da različno občuti
omenjeni pojav. Tisti delodajalci, ki želijo imeti uspešne in ''zdrave'' zaposlene, bodo
vzpostavili vse ukrepe za omejevanje in preprečevanje verbalnega nasilja. S tem bodo
pomagali tako zaposlenim kot celotni organizaciji za nemoten potek delovnega
procesa in ustrezno delovno klimo.

7.1 Možnosti za preprečevanje verbalnega nasilja (mobinga)
Preprečevanje nasilja je eden pomembnejših ciljev za zdrave delovne odnose v
organizacijski klimi, zmožnosti čim boljšega opravljanja delovnih nalog. Bezenšek
(2008, str. 11–12) navaja tri ravni preprečevanja verbalnega nasilja. Primarno
preprečevanje, katerega cilj je preprečiti potencialne vzroke, ki bi lahko povzročili
nastanek nasilja, zato zahteva optimizirati delovno sredino in delovni čas, izboljšati
način vodenja, poseben organizacijski dogovor med delodajalci in delojemalci na tem
področju, pozornost vseh zaposlenih, še posebej nadrejenih, na dogajanja v podjetju.
Tendence so vzpostaviti ustrezno organizacijsko kulturo, ki zapoveduje timsko delo,
z ukrepi in spremembami, ki bodo pripomogli k izboljšanju delovne klime, odprto
komunikacijo, možnost vseživljenjskega izobraževanja za trajnostni razvoj, opredeliti
delovne cilje, omogočiti izmenjevanje informacij v horizontalni ter vertikalni smeri
hierarhije organizacije, predstavljati delovno kulturo, ki daje prednost spoštovanju
človeškega dostojanstva, in izključevati vsakršno obliko verbalnega, fizičnega,
spolnega ter psihičnega nasilja. Ključno je nenehno informiranje vseh zaposlenih o
nasilju in njegovih posledicah; pripraviti dokument, s katerim podjetje opozarja na
nedopustnost neetičnega obnašanja in diskriminacije na vseh ravneh, spremembe
organizacije dela, stalno izboljševanje načina in posodabljanje stila vodenja ter stalno
ozaveščanje o pojavu, kot tudi neobhodno sprejetje ustrezne zakonodaje in internih
pravilnikov v posamezni delovni organizaciji (Commission of the European
Communities, 2007; Kostelić‐Martić‐2005, str. 19‐20).
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Sekundarno preprečevaje poteka s pomočjo sindikalnih zaupnikov, saj, ko se v
podjetju pojavi nasilje, ga je zelo težko kontrolirati, če takoj ne uvedejo ukrepov.
Zato imajo le‐ti zelo pomembno vlogo, ki kot sindikalni zaupnik, ki je lahko oseba,
zaposlena v podjetju, ali zunanji sodelavec, (z)more prisluhniti žrtvam, kot tudi
posrednik, ki posreduje v procesu kot nepristranska oseba med dvema, ki sta v
konfliktu, ter poskuša rešiti nastali spor. Posrednik ima nalogo analizirati vzrok, ki je
pripeljal do konflikta, in definirati skupno točko, ki bo omogočila rešiti konflikt in
nadaljevati skupno delo. Zaradi njegove pomembne vloge bi bilo želeno, da bi, tako
kot npr. v Švici, Franciji, Nemčiji, Angliji, ZDA in Kanadi, postal posrednik
vsakodnevna praksa. Mnoga podjetja v Sloveniji imajo relativno dobro razvit sistem
sindikatov, sindikalnih zaupnikov na različnih ravneh, sindikati sorodnih in različnih
panog so povezani med seboj na različnih ravneh (prav tam, str. 11).
Verbalno nasilje lahko z drugimi oblikami (psihično, fizično) povzroči težke
posledice na žrtvi. Pomembno je vzpostaviti potrebne ukrepe, ki bodo žrtvi pomagali
čim hitreje vzpostaviti fizično in psihično zdravje. Pomembna je zgodnja diagnoza
vpliva verbalnega nasilja na zdravje, saj pomaga pri zmanjšanju posledic na
individualni, družinski in socialni ravni ter zagotovi potrebno zdravljenje v
specializiranih zdravstvenih ustanovah za ustrezno rehabilitacijo (Bezenšek, 2008, str.
11).
Pri pravočasnem preprečevanju nasilja je potrebno odkrivati opozorilne znake, ki
nakazujejo možnost prisotnosti le-tega v organizaciji. Na osnovni ravni med
zaposlenimi lahko posameznik s svojo intuicijo morda občuti napetost ali strah. V
komunikaciji je lahko prišlo do manj vsakdanjih pogovorov, začel je prevladovati
ostrejši ton govora, diktirajoče sporazumevanje, sovražni govori, kletvice,
obrekovanje, ustrahovanje. Vedenje posameznika se je spremenilo, nastaja izolacija,
izogibanje pogledom, jok, neprimeren smeh, šepetanje … Izredno pomembni so
pravočasni ukrepi proti škodljivim delovnim razmeram. Delodajalci ne bi smeli čakati
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na pritožbe žrtev. Včasih je težko razlikovati med trenutno slabo voljo in konkretnim
verbalnim nasiljem.
Na splošni ravni je možnost preprečitve verbalnega nasilja z izboljšanjem delovnega
okolja:
- da bi imeli zaposleni sami možnost avtonomnega načina izbire opravljanja
svojega dela,
- zmanjšati delež enoličnega dela in dela, ki se stalno pojavlja v enaki obliki,
- izboljšati predvidljivost delovnega postopka in informacije o ciljih,
- uskladiti stil vodenja,
- izogniti se nejasnim opisom položajev in nalog (Mobbing nasilje na delovnem
mestu, 2005, vir: http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/et2002/facts23.pdf).

V delovni organizaciji je eden izmed organizacijskih ciljev tudi uvedba org. kulture z
ustreznimi normami in vrednostnimi merili za boj proti nasilju. To vključuje
dovzetnost zaposlenih za omenjeno problematiko: preučiti obseg in vrsto problema,
oblikovati ustrezno politiko na vseh ravneh podjetja, učinkovito določiti norme
podjetja in njegove predstave o vrednosti, izboljšati reševanje konfliktov in
komunikacije, izboljšati odgovornost in pristojnost vodstva podjetja. Žrtve oz.
opazovalci nasilja se bi za tovrstne težave imele možnost usmeriti na ustrezne
svetovalnice v podjetju oz. zunanji pogodbeni organizaciji, ki je za to usposobljena
(prav tam).
Skandinavija s Švedsko na čelu je na področju nasilja namenila veliko pozornost na
zdravje, varnost pri delu, ustrezno delovno okolje, preprečevanje nasilja na delovnem
mestu. National Board of Occupational Safety and Health iz Švedske (Nacionalni
odbor za poklicno varnost in zdravje) je v zakonodaji predstavil smernice, in sicer:
- delodajalec naj bi redno izvajal interno kontrolo delovnega okolja z namenom, da
bi ukrepali že v začetni fazi procesa;
- v primeru nasilja na delovnem mestu se naj bi neposredno ukrepalo s strani
delodajalca;
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- slednji naj bi tudi sprejel odgovornost delodajalca za rehabilitacijo, če je bil
zaposleni v zadnjem letu pogosto na bolniški ali če je na bolniški vsaj en mesec
(Measurements Against Mobbing, 2007, vir:
http://www.leymann.se/English/20100E.HTM).
Ustrezni preventivni ukrepi za omejitev ter preprečevanje nasilja v delovni okolici
zajemajo tudi spremembe organizacije dela, odprto komunikacijo, jasno podajanje
informacij, izboljšanje stila vodenja, možnost izobraževanja, ukrepi in spremembe, ki
bi pripomogli k izboljšanju delovne klime, organizacijska klima, ki zapoveduje
timsko delo, in organizacijski dogovor (Brečko, 2007, str. 425).
Oblikovanje preventivnih ukrepov vključuje tudi t. i. organizacijski dogovor ali
psihološko pogodbo, ki predstavlja poseben sporazum

med delodajalci in

zaposlenimi. V njem so opredeljene naloge in pristojnosti vodilnih v primerih nasilja
na delovnem mestu ter sankcije za storilce (Mlinarič, 2006, str. 21).
V Sloveniji je bilo na XXXVIII. strokovnem posvetu Združenja svetov delavcev
slovenskih podjetij sprejetih nekaj pomembnih usmeritev o nasilju na delovnem
mestu. Prevladujoči del je bil namenjen ozaveščanju omenjenega pojava v delovnih
organizacijah, pravočasno prepoznavanje znakov, pripravo ustreznih dokumentov za
obvladovanje ter preprečevanje trpinčenja v delovni okolici. Konkretne pobude so se
nanašale na vse svete delavcev v vseh slovenskih podjetjih, ki bi upoštevale naslednje
točke: sklenitev posebnega dogovora o preprečevanju in odpravljanju posledic
trpinčenja; oblikovanje skupnega odbora za preprečevanje in odpravljanje posledic letega; priprava in izvedba posebne raziskave za načrtovanje aktivnostih na tem
področju; dopolnitev splošnih aktov delodajalca, v katerem bo trpinčenje in nasilje
opredeljeno kot motnje v delovnem procesu ter s tem tudi kršitev obveznosti iz
delovnega razmerja (Mlinarič, 2006, str. 21–22).
Delodajalec ima v primeru izvajanja verbalnega nasilja v delovni organizaciji
možnost in zakonsko dolžnost omejiti ter preprečiti verbalno nasilje na delovnem
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mestu. Za uspešno delovanje organizacije ter zadovoljstvo zaposlenih je potrebno
vzpostaviti ustrezne delovne prostore, postaviti kompetenten vodilni kader, napisati
in zaposlene seznaniti z določeno organizacijsko kulturo, delovno etiko. Zaposlenim
se nudi možnost posredovanja informacij in mnenj. Notranja pravila organizacije naj
bi temeljila na spoštovanju človeškega dostojanstva, odprtih delovnih odnosih,
primernem in ustreznem komuniciranju na različnih nivojih, pravočasnem
informiranju

o

nedopustnosti

neustreznega

vedenja,

odpravljanju

pojava

diskriminacije. Sindikati imajo možnost vzpostavitve pomoči v primeru izvajanja
verbalnega nasilja, lahko delujejo tudi kot zaščitnik in posrednik v konfliktu. Žrtev, ki
ni ustrezno zaščitena, je izpostavljena kontinuiranemu nasilju, kar pušča psihične in
zdravstvene posledice, ki so tudi trajne. V organizacijah je potrebno vzpostaviti
elemente preprečevanja verbalnega nasilja, kot so možnost delne avtonomije
zaposlenih glede načina opravljanja svojega dela (na delovnih mestih, kjer je to
dopustno), izboljševanje delovnega okolja, pravočasno in ključno podajanje
informacij, možnost stalnega in vseživljenjskega izobraževanja, izvajanje kontrole
delovnega okolja in procesov z namenom optimizacija je le-teh, oblikovanje krovnih
ter posebnih dokumentov v primeru pojava nasilja na delovnem mestu.

7.2 Pravni okvirji
V Evropskem parlamentu je že nekaj časa govora o posledicah nasilja, ki posledično
pomeni zmanjšanje produktivnosti gospodarstva, negativni vpliv na zdravje
zaposlenih, povečanje stroškov za zdravstvene storitve, zmanjšanje motivacije ter
storilnosti zaposlenih. V večini evropskih držav so ugotovili, da je vsaj tretjina vseh
delovnih dni izgubljena zaradi bolezni, ki so posledica trpinčenja, stroški zaradi tega
pa segajo v tisoče milijard evrov. Države članice EU še vedno nimajo v celoti
urejenega pravnega varstva pred nasiljem.
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7.2.1 Verbalno nasilje (mobing) in evropska zakonodaja
Evropska komisija je uvedla ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev.
Direktiva Sveta iz leta 1989 (89/391) vsebuje osnovne določbe za zdravje in varstvo
pri delu. Določa odgovornost delodajalcev, da preprečijo ogroženost zaposlenih pri
delu, vključno z nasiljem na delovnem mestu. Vse države članice so to direktivo
uresničile z zakonodajo, nekatere po so poleg tega razvile tudi smernice za
preprečevanje nasilja na delovnem mestu. V skladu z načini za odpravo ali
zmanjšanje nasilja na delovnem mestu iz direktive je naloga zaposlenih, da po
posvetu z delavci in njihovimi predstavniki:
• si prizadevajo preprečiti nasilje na delovnem mestu;
• ocenijo tveganja za nasilje na delovnem mestu;
• sprejmejo ustrezne ukrepe, da preprečijo škodo.
Smernice za izvajanje ocene tveganja in preprečevanje stresa na delovnem mestu so
podane v seznamu dejstev št. 22 in so prav tako lahko v pomoč pri obravnavi nasilja
na delovnem mestu (EU agencija: 2002).
Pravne rešitve v državah članicah EU so različno zakonsko opredeljene ter
sankcionirane:


V Belgiji so leta 2002 spremenili oziroma prilagodili zakon iz leta 1996.
Zakon opredeljuje zaščito pred nasiljem, psihičnim nasiljem in spolnim
nasiljem na delovnem mestu. Po zakonu mora delodajalec uvesti preventivne
ukrepe, ki zmanjšujejo možnost nasilja v vseh oblikah. Med te ukrepe sodi
pomoč žrtvam mobinga s strokovno usposobljenim kadrom za preprečevanje
in informiranostjo delavcev in nadrejenih o mobingu.



Danska je leta 2002 sprejela zakon, ki zahteva, da delodajalec organizira
delovno okolje tako, da varuje psihično zdravje zaposlenih. Če delodajalec ne
izpolnjuje teh zahtev, je kaznovan z denarno kaznijo, povzročitelj pa celo z
zaporom do dveh let.
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V Nemčiji je delovno sodišče v Thüringu v sodbi št. 5 Sa 403/00 z dne 10.
aprila 2001 določilo, kaj je mobing. Navedlo je, da je od posameznega
primera odvisno, ali gre za mobing. Pri tem je treba upoštevati, ali je ravnanje
v splošnem smislu običajno ali pravno dopustno, in če je stopnjevanje takega
ravnanja tudi potrebno. V delovnopravnem pomenu pa trpinčenje obsega
ponavljajoča se, sistematična, sovražna dejanja, šikaniranje ali diskriminacijo,
ki običajno odstopajo od cilja, ki je v skladu s pravom, niso koristna za družbo
in prizadenejo oškodovančevo osebnostno pravico (pravica do dostojanstva)
oziroma čast in zdravje. Iz sodbe delovnega sodišča Spodnje Saške, št. 6Sa
2132/03 z dne 12. oktobra 2005, izhaja, da so delavca - tožnika, užalili pred
stranko, zaradi česar je zbolel za depresijo in bil za dve leti nesposoben za
delo. Sodišče je pritegnilo izvedenca, ki je ugotovil, da je podana vzročna
zveza med ravnanjem in posledico in dosojena je bila odškodnina v višini
24.000 evrov.



Grčija v zakonodaji nima posebnega varstva pred trpinčenjem. V civilnem
zakoniku pa je več členov, ki varujejo delavca kot osebo pred napadi, ki bi jih
lahko šteli za mobing. Ta določila se uporabljajo zlasti, kadar imajo nasilna
ravnanja zdravstvene posledice ali kadar gre za žalitev časti in poniževanje.
Grška sodišča našteta določila civilnega zakonika s pridom uporabljajo,
čeprav ni znan noben primer, ko bi bilo sodišče pri obravnavi napadov na
delovnem mestu uporabilo izraz mobing.



Španija nima posebne zakonodaje, ima pa v delavskem statutu (podobno kot
Nemčija) zapisano, da ima zaposleni pravico do spoštljivega odnosa. Če
delodajalec tega ne upošteva, je lahko kaznovan z denarno kaznijo od 3000 do
90.000 evrov.



Francija je 17. januarja 2002 izglasovala Zakon o socialni modernizaciji n.
2002‐73, ki določa natančno definicijo mobinga in določa zakonske kazni za
povzročitelje mobinga. Za delodajalca, ki dopušča mobing, je v kazenskem
zakoniku predpisana zelo visoka denarna kazen, in sicer do 500.000 evrov.
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Irska nima posebne zakonodaje za preprečevanje ali sankcioniranje mobinga,
to pa ne pomeni, da ga Irska ne bi poznala, saj od leta 1999 obstaja posebna
skupina Task mobinga Force, katere naloga sta raziskovanje in priprava
predlogov, praktičnih programov in strategij za njegovo preprečevanje.



V Italiji je bil sprejet poseben zakon o zaščiti delavcev pred psihičnim
nasiljem in nadlegovanjem. Zakon delodajalce in predstavnike sindikatov
zavezuje, da ukrenejo vse potrebno za zaščito delavcev pred psihičnim
nasiljem in nadlegovanjem. Zakon za povzročitelje mobinga predpisuje tudi
kazni ter omogoča sodiščem, da povzročitelja kaznuje in mu določi tudi
odškodnino, ki jo mora plačati žrtvi.



Luksemburg še nima posebne zakonodaje, ki bi preprečevala in sankcionirala
pojave mobinga, a to ne pomeni, da mobinga ne poznajo. V pripravi je
zakonodaja, ki bo to pravno praznino zapolnila.



Nizozemska ima od leta 1994 zakon o delovnih razmerah, ki se imenuje
»Arbeidsomtandighedenwet«.

Zakon

obvezuje

delodajalce

zagotavljati

delavcem varstvo pred agresijo, nadlegovanjem in psihičnim nasiljem.


Avstrija nima posebne zakonodaje, so pa posamezni elementi zaščite pred
trpinčenjem vključeni v različne zakone. Leta 2002 je bil sprejet zakon, ki
obvezuje delodajalce z več kot petdesetimi zaposlenimi, da se morajo
posvetovati s psihologi na delovnem področju, če ugotovijo, da obstaja
možnost, ki bi lahko pripeljala do mobinga. Psihologi v tem primeru seznanijo
delodajalce z možnimi preventivnimi ukrepi. Delodajalci se zavedajo velike
materialne škode, ki nastaja kot posledica mobinga v delovnem okolju.
Negativnih posledic pa se ne zavedajo samo v gospodarstvu, temveč tudi v
upravi. Mestna občina Gradec je bila prva, ki je uvedla tako imenovani
»protimobinški urad«, ki deluje v okviru referata za interno krizno preventivo
in intervencijo. Njena naloga je, da pomaga zaposlenim s strokovno pomočjo
in svetovanjem ter tudi s potrebno oskrbo in spremljanjem pri sporih na
delovnem mestu.
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Portugalska nima posebnega zakona za preprečevanje mobinga, le‐ta leta
2000 ni bil sprejet. Sedaj je ponovno v obravnavi zakon, ki bo opredelil
različne oblike mobinga in za kršitelje predpisal sankcije. Predvideno je
sankcioniranje ne le za povzročitelja, temveč tudi za delodajalca, ki mobing
dopušča.



Na Finskem ni posebnega zakona, ki bi se neposredno nanašal na mobing. Od
leta 2002 sicer velja Zakon o delovni sigurnosti in zdravju, ki ga je odobril
parlament. Po tem zakonu morajo delodajalci obvezno kontrolirati delovno
okolje ter poskrbeti za morebitne ukrepe proti fizičnemu in psihičnemu
nasilju.



Švedska je bila prva država, ki je že leta 1993 sprejela zakonodajo, s katero
delodajalca zavezuje k preprečevanju mobinga. V zakonu so določene tudi
denarne in zaporne kazni za kršitelje.



Velika Britanija nima specifičnega zakona, ki bi se neposredno nanašal na
mobing, vendar ima že od leta 1974 zakon, ki zavezuje vse delodajalce, da
varujejo zdravje, varnost in dobro počutje zaposlenih. Nespoštovanje teh
obveznosti pomenijo kršitev delovne pogodbe. V Veliki Britaniji so sodišča
že priznala odškodnine zaradi duševnega trpljenja. Prav tako pa tudi na
poseben način preprečujejo mobing, ki ne temelji na sankcioniranju, temveč je
vlada ustanovila poseben sklad, ki nagrajuje organizacije za dobro rešitev v
boju proti mobingu in jih zato tudi bogato denarno nagradi.
(Mordej, 2010, str. 10; Mlinarič, 2007, str. 19–20; Kostelić‐Martić, 2005, str.
114–118 v Bezenšek, 2008, str. 14–15).

Evropska komisija je na evropski ravni državam članicam podala osnovne določbe za
zaščito in varstvo pri delu. Delodajalce so pozvali k zaščiti in preprečevanju
verbalnega nasilja na delovnem mestu. Evropske države imajo različno urejene in
sankcionirane pravne rešitve v primerih nasilja na delovnem mestu. Večina evropskih
držav ima v svojih zakonih določeno, da mora delodajalec zagotoviti ustrezno
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delovno okolje, ga kontrolirati, skrbeti za dostojno možnost opravljanja dela ter
osebnega dostojanstva, varovati in zagotoviti zdravo delovno okolje, preprečiti nasilje
in ga ustrezno sankcionirati, za posamezne elemente nasilja so predvidene denarne ter
druge oblike kazni.

7.2.2 Zakonodaja Republike Slovenije za preprečevanje in reševanje
verbalnega nasilja
V slovenski zakonodaji še ni posebnega zakona, ki bi izrecno preprečeval mobing.
Vendar pa Ustava RS natančno določa dolžnosti države za zaščito posameznika pred
nasiljem na delovnem mestu. S 14. členom je zagotovljena enakost pred zakonom.
Tako je v 34. členu ustave določilo, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva
in varnosti, kar pomeni, da morajo državne oblasti in vsi posamezniki spoštovati
pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Po Odločbi Ustavnega sodišča RS št.
U‐I‐25/95 imajo posebno mesto med človekovimi pravicami in temeljnimi
svoboščinami določbe, ki varujejo človekovo osebno dostojanstvo, osebnostne
pravice, njegovo zasebnost in varnost in prepovedujejo vsem poseganje v naštete
pravice.
Pravica do osebnega dostojanstva vključuje po tej odločbi ustavnega sodišča tudi
prepoved ponižujočega (verbalnega, neverbalnega, fizičnega, spolnega, psihičnega)
ravnanja. Možnost poklicnega in osebnega razvoja, skupaj z doseganjem in razvojem
statusa, položaja oziroma ugleda v delovnem in življenjskem okolju, so ob nesporni
pomembnosti eksistenčne varnosti neločljivi elementi, ki opredeljujejo dostojanstvo
in posebnost vsakega posameznika (Up‐183/97, OdIUS VI, 183, 24. tč.) (Ustava RS;
Bezenšek, 2008: 15). Z Ustavo (63. člen) je zagotovljena tudi prepoved izražanja
nestrpnosti ter spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti in k
nasilju (Ustava RS, Ur.l. RS, št. 33I/1991).
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Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Ur.l. RS, št. 42/2002, 103/2007) vsebuje določbe
za splošno obvezo delodajalca o varovanju delavčeve osebnosti in zasebnosti, o
prepovedi diskriminacije, žaljenja in nasilnega vedenja. ZDR zagotavlja tudi
varovanje delavca pred nadlegovanjem verbalne, neverbalne, fizične ali druge narave
ravnanja z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za
ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega
okolja. Nadlegovanje je opredeljeno kot vsako neželeno vedenje, povezano s katero
koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali
ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje (6a. člen
ZDR). V omenjenem členu je tudi definirano trpinčenje kot 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 (prav
tam).
Delovna organizacija je dolžna zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem
zaposleni 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 nadlegovanjem ali pred trpinčenjem
na delovnem mestu (45. člen ZDR, Mordej, 2010, str. 10).
Pomemben je tudi 16. člen ZDR-A, ki določa spremembo 45. člena Zakona o
delovnih razmerjih, katerega določilo tako vsebuje dolžnost delodajalca, da sprejme
ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali
trpinčenjem na delovnem mestu. V istem členu pa določa tudi, da je v primerih
mobinga pred sodiščem dokazno breme na strani delodajalca. (ZDR-A) (ZDR, 2002;
ZDR-a, 2007; Bezenšek, 2008, str. 15–16).
Če tega ne stori, sta tako delodajalec kot tudi odgovorna oseba delodajalca odgovorna
za prekršek. Ta je tudi odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava.
Dokazno breme v primeru nastalega spora je na strani delodajalca. Tako je v 184.
členu ZDR izrecno določeno, da se odškodninska odgovornost delodajalca nanaša
tudi na škodo, ki jo je delodajalec povzročil delavcu s kršenjem pravic iz delovnega
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razmerja, škodo pa mora povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Če delavec
meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti ali krši katero od njegovih pravic, ima
pravico pisno zahtevati, da delodajalec odpravi kršitev oziroma izpolni svoje
obveznosti. Če tega v osmih dneh ne stori, lahko delavec v tridesetih dneh zahteva
sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem (204. člen ZDR) (Mordej, 2010,
str. 10–11).

Zakon o javnih uslužbencih varuje uslužbence pred vsakim fizičnim, verbalnim ali
neverbalnim ravnanjem ali vedenjem drugih sodelavcev. Delovna organizacija je
dolžna zaposlene varovati pred šikaniranjem, grožnjami ter sorodnimi dejanji, ki
ogrožajo opravljanje njihovega dela (ZJU-UPB3, 2007).
Prvega novembra 2008 je v Sloveniji začel veljati nov Kazenski zakonik (Ur. list RS,
55/2008, KZ-1), ki v primerjavi s predhodnim zakonom (Ur. list RS, 95/2004)
vključuje novo poglavje o kaznivih dejanjih zoper delovno razmerje in socialno
varnost, v njem pa kot posebno kaznivo dejanje uvaja šikaniranje na delovnem mestu.
Čeprav se to kaznivo dejanje imenuje šikaniranje (iz fr. chicaner, kar pomeni drobno
nagajanje s hudobnim namenom), gre po vsebini za mobing. Kaznivo dejanje ima več
izvršitvenih oblik, med drugim tudi prepoved diskriminatornega ravnanja z delavcem
(Mordej, 2010, str. 11). Pri kaznivem dejanju elementu šikaniranja Mordejeva
poudarja, da je kaznivo dejanje grdega ravnanja s podrejenim (274. člen KZ-1) v
vojaških službah opredeljeno v poglavju o kaznivih dejanjih zoper vojaško službo. Po
vsebini gre za specialno kaznivo dejanje šikaniranja v vojaški službi. Če nadrejena
vojaška oseba v službi ali v zvezi s službo grdo ravna s podrejenim ali ravna z njim
tako, da žali njegovo človeško dostojanstvo, se kaznuje z zaporom do treh let, če pa je
dejanje storjeno proti več osebam, se kaznuje z zaporom do pet let. To kaznivo
dejanje pa ni le specialno, ampak je zagrožena strožja kazen, zato ga je potrebno
uporabiti v primerih, ko bi prišlo do mobinga med vojaškimi osebami v vojski
(Mordej, 2010, 11–12).
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V prvem odstavku 197. člena KZ-1 je določeno, da je kaznivo dejanje, če zaposleni
na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem,
trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu
ponižanje ali prestrašenost. V Kazenskem zakoniku so tudi določene kazenske
sankcije za kazniva dejanja zoper življenje in telo (15. poglavje, 115. –130. člen),
kazniva dejanja zoper čast in dobro ime (18. poglavje, 158. –169. člen), kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost (19. poglavje, 170. –176. člen); (Kazenski
zakonik -1, 2008).
V petnajstem poglavju Kazenskega zakonika so opredeljena nasilna dejanja, ki imajo
za posledico lahke in težke telesne poškodbe, ogrožanje z nevarnimi predmeti, ki jih
lahko povzroči napadalec žrtvi. Za verbalno nasilje na delovnem mestu so
najpogostejša dejanja označena kot kazniva: razžalitev (ustno, pisna, elektronska,
preko sredstev javnega obveščanja …); obrekovanje; žaljiva obdolžitev; opravljanje;
očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja; sramotitev uradnih institucij.
Sorodno dejanje je tudi javno spodbujanje različnih oblik sovraštva (na delovnem
mestu

narodnostno,

rasno,

versko),

razdor,

nestrpnost,

spodbujanje

k

neenakopravnosti (297 člen KZ-1, 2008).
V povezavi z verbalnim nasiljem je tudi v nekaterih primerih prisotno spolno nasilje.
Tovrstna kazniva dejanja so: spolni napad, posilstvo, kršitev spolne nedotakljivost z
zlorabo položaja (Kazenski zakonik-1, 19. poglavje, 170.–176. člen).
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8 Dosedanje raziskave pojava nasilja na delovnem mestu
Raziskave s področja nasilja na delovnem mestu so bile in so še sedaj interesantne za
raziskovalce in preučevalce pojava. Z njim se ukvarjajo različna strokovna področja –
pravo, sociologija, psihologija, zdravstvo, ekonomija. Raziskovanja pomenijo korak k
reševanju problemov na personalni, skupinski, organizacijski ter družbeni ravni.
Vsaka država želi pridobiti podatke zaradi ekonomskih in zdravstvenih posledic
zaposlenih, za organizacijo ter nacionalno gospodarstvo.

8.1 Republika Slovenija
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je glede razširjenosti trpinčenja v
Sloveniji zaznal, da le-ta narašča, kar se v zadnjih letih posledično opaža tudi pri
povečanju bolniške fluktuacije. Slednje se opaža tudi kot posledica psihičnih obolenj,
zraven tega se lahko razvijejo tudi telesne težave – od bolečin v želodcu do hudih
nespečnosti in bolečin v kostnomišičnem sistemu. Predstojnica Kliničnega inštituta za
medicino dela, prometa in športa Dodič Fikfak opaža, da se je delež žrtev trpinčenja v
Sloveniji gibal od 20 do 30 odstotkov oz. od 30 do 40 odstotkov zaposlenih v t. i.
intelektualnih

institucijah

(Mobbing

uničuje

vse

več

zaposlenih,

vir:

http://www.rtvslo.si/slovenija/mobbing-unicuje-vse-vec-zaposlenih/68482).
V Sloveniji je bila na področju trpinčenja leta 2009 izvedena nacionalna raziskava, ki
je temeljila na preizkušenem in primerljivem vprašalniku, da je omogočal
primerljivost rezultatov z ostalimi državami EU. Anketiranje je izvedel Center za
raziskovanje javnega mnenja. V reprezentativnem vzorcu so bili vključeni polnoletni
prebivalci RS. V tej raziskavi je 10,4 odstotka zaposlenih doživelo eno ali več oblik
trpinčenja na delovnem mestu v zadnji polovici leta pred raziskavo. Prič trpinčenja
oz. ljudje, ki so zaznali med sodelavci nasilje, je bilo 18,8 odstotkov. Trpinčenje na
delovnem mestu je tedensko in dnevno doživljalo 1,5 odstotka zaposlenih. V zadnjih
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petih letih je trpinčenje na delovnem mestu doživelo 19,5 odstotka oseb.
Najpogostejše vrste trpinčenja so ljudje omenili: pretirana delovna obremenitev,
širjenje govoric, opravljanje nalog pod ravnjo zmožnosti, zadrževanje informacij,
povezanih z delom, žaljenje in neprijetno komentiranje osebnosti, odvzem
odgovornosti na ključnih področjih, poniževanje oz. posmehovanje, povezano z
delom, in neupoštevanje mnenj oziroma pogledov posameznika. Za primere
trpinčenja je glede na vertikalen in horizontalen položaj v delovnih organizacijah
pozitivno odgovorilo 81 odstotkov anketiranih, da so jih trpinčili nadrejeni, 33
odstotkov jih je označilo kot napadalca sodelavca, 14,9 odstotkov pa kot žrtev
podrejenega. Glede na trpinčenje s strani strank oz. študentov je 17 odstotkov
zaposlenih odgovorilo pozitivno.
Rezultati so predstavili, da so žrtve večinoma usodo delile z drugimi (več kot 90
odstotkov žrtev je delilo usodo s svojimi sodelavci). Raziskava je pokazala, da je 33,9
% ljudi mislilo, da bi lahko opravljali zahtevnejše delo, kot ga v resnici. Glede na
spol so bile ženske pogosteje žrtve trpinčenja kot moški. Pri nas je bilo 67 % žensk in
37 % moških žrtev trpinčenja. V raziskavi se je pokazalo, da so najmanj idealne
delovne razmere v velikih podjetjih s predelovalno dejavnostjo. Skoraj 30 odstotkov
vprašanih, ki so se počutili žrtve trpinčenja, je bilo zaposlenih v predelovalni
dejavnosti, in več kot 45 odstotkov jih je bilo zaposlenih v večjih organizacijah. Na
drugem mestu glede trpinčenja na delovnem mestu so se uvrstili zaposleni v
zdravstvu in socialnem varstvu z 12,8 %, sledita finančno posredništvo in javna
uprava z 10,3 %. Do podobnih rezultatov so prišli tudi drugod po svetu. Med
vodilnim kadrom so se pojavile kot žrtve trpinčenja na delovnem mestu v srednjem
menedžmentu 24 odstotkov ter na najvišjih položajih z 9 odstotki (Urdih Lazar 2009,
str. 10–12).
V preteklosti je bila prva raziskava na raziskovanem področju opravljena leta 2003 z
naslovom Ali se mobbing pojavlja tudi v Sloveniji. V raziskavi so bile vključene
osebe s V.–IX. stopnjo izobrazbe ter je zajemala različne poklice delovnih organizacij
na različnih organizacijskih ravneh. Anketiranih je bilo 287 oseb, od tega 67 % žensk
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ter 33 % moških. Anketiranci so bili stari 25–58 let. Rezultati so pokazali, da je bilo
2,8 % zaposlenih že žrtev trpinčenja. Po mnenju Brečkove je takšen nizek odstotek
rezultat slabega poznavanja področja trpinčenja med Slovenci ter različno kulturno
okolje in tolerantnost do raziskovanega pojava (primer manjša jakost ter intonacija
dajanja navodil v skandinavskih državah ter v mediteranskih deželah, kjer je večja
jakost ter povišana intonacija v govoru bolj sprejemljiva).
Urad za enake možnosti je leta 2007 objavil raziskavo o spolnem in drugem
nadlegovanju na delovnem mestu. Skupaj je bilo anketiranih 1820 zaposlenih (75,3 %
žensk in 24,7 % moških). Spolno verbalno nasilje je že doživelo 23,39 % moških in
28,33 % žensk. Zaposlene so bile največkrat napadene s strani sodelavca (67,2 %),
nadrejenih (36,7 %), moški kot stranke (25,5 %) ter sodelavk (20,4 %). Pri zaposlenih
je bilo največ verbalnega spolnega nasilja s strani sodelavcev (57,1 %), sodelavk
(47,3 %), nadrejenih (22 %), ženskih strank (19,8 %). Najpogostejši odziv na
nadlegovanje je bil pri obeh spolih šala, nelagodje ter molk. Najpogosteje so bile
ženske žrtve verbalnega spolnega nadlegovanja v prometu in zvezah (55 %), tekstilni
industriji (41,9 %), kovinski, lesni, kemični, papirni, električni, strojni industriji (36
%); najmanj pa gostinstvu in trgovini (23,3 %), finančnem ter nepremičninskem
sektorju (24,6 %), v šolstvu, zdravstvu, sociali, vojski, policiji (25,7 %). Med
moškimi žrtvami je bilo največ verbalnih spolnih nadlegovanj v šolstvu, zdravstvu,
sociali, vojski, policiji (27,3 %), gostinstvu in trgovini (24,1 %), tekstilni industriji
(20 %); najmanj pa v finančnem ter nepremičninskem sektorju (15,6 %), kovinski,
lesni, kemični, papirni, električni, strojni industriji (18,6 %) ter v prometu in zvezah
(19,2 %); (EUM, 2007).
V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije so opozorili, da je trpinčenja
največ v šolstvu in vzgoji, zdravstvu, akademskih institucijah, nevladnih sektorjih in
v javni upravi. Gre za področja dela, ki zahtevajo od zaposlenih visoko stopnjo
čustvene vpletenosti, tesnejše odnose in boljše medsebojno poznavanje, hkrati pa je
na teh področjih težje tudi objektivno oceniti posameznikovo delo. Vse to pa odpira
dodatne možnosti za napade na osebnost posameznika in njegovo delo. Lešnik
Mugnaionijeva navaja, da je trpinčenja veliko več med poklici z višjo in visoko
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izobrazbo kot med manj izobraženimi delavci in delavkami. Trpinčenje se pojavlja v
vseh državah, nekje ga je več, drugje manj. Banovac iz Sindikata delavcev v
zdravstveni negi Slovenije je navedla, da so raziskave o mobingu v EU pokazale, da
so ženske pogosteje žrtve mobinga kot moški, saj so moški pogosteje povzročitelji
nasilja. Številne druge raziskave pa so pokazale, da je v Evropi od 1 do 4 odstotke
zaposlenih žrtev psihičnega nasilja (Žaler, 2007, vir:
http://www.revija.mojedelo.com/karierni-razvoj/osebni-ne-razvoj-mobing-sepojavlja-tudi-v-sloveniji-186.aspx).
Gojkovič s Sindikata vzgoje in izobraževanja je pojasnil, da imajo za svoje člane in
tudi ostale zaposlene v primeru nasilja na voljo anonimni telefon. Kot je praksa
pokazala, se psihično nasilje na delovnem mestu zadnja leta povečuje. Poudaril je, da
zaznavajo dve vrsti nasilja: nasilje vodstva šol nad večjim delom kolektiva ter nasilje
nad posameznikom. Psihično nasilje nad posameznikom pa je v več smereh: med
sodelavci, vodstveni delavci nad posameznikom (prav tam).
Kot opaža Udrih Lazar, se vsak posameznik zelo različno odzove na nasilje na
delovnem mestu. Nasilje naj bi vplivalo tudi na organizacijo, saj ljudje, ki delajo v
sovražnem okolju, polnem strahu, ne morejo dati vsega od sebe. Rezultat tega so
povečana odsotnost z dela, upadajoča motivacija, zmanjšana storilnost, poslabšanje
odnosov med delavci in delodajalci ter težave pri zaposlovanju novih delavcev.
Psihično nasilje je eden od dejavnikov tveganja za zdravje delavcev, ki ga lahko s
primernimi ukrepi preprečimo ali vsaj omilimo njegove negativne posledice (prav
tam). Izpostavila je Irsko kot primer celovitega pristopa k reševanju omenjene
problematike. Na Irskem so ustanovili medresorsko delovno skupino za
preprečevanje psihičnega nasilja z nalogami kot so: ugotavljanje razširjenosti
psihičnega nasilja na delovnem mestu v državi, razvitje praktičnih programov in
strategije preprečevanja psihičnega nasilja pri delu in priprava priporočila za delo
različnih vladnih agencij na tem področju (prav tam).
V Sloveniji je bila leta 2007 izvedena raziskava o trpinčenju, ki jo je pripravil Sindikat
bančništva Slovenije. Raziskava je pokazala, da se je 66 % anketiranih že srečalo s
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trpinčenjem na delovnem mestu. Žrtve niso mogle kakovostno opravljati svojega dela
(vsaka tretja žrtev), onemogočeno so imele normalno komunikacijo (vsaka četrta žrtev).
Po podatkih te raziskave je najpogosteje trpinčil prvi neposredni vodja, na drugem mestu
je bil vodja oz. direktor višje organizacijske enote. Skupine sodelavk oziroma sodelavcev
so izvajale nasilje v vsakem sedmem primeru, posamezne sodelavke oziroma sodelavci
pa vsakem osmem primeru. Posledice trpinčenja so se odražale tudi v družinskem
življenju žrtev (Robnik in Milanovič, 2008, str. 23–27).

8.2 Evropska unija in svet
V nekaterih državah so izdelane študije, ki posledice nasilja oz. mobinga vrednotijo
finančno: med drugim je študija ameriškega Urada za notranje zadeve leta 1990
nazorno prikazala, da je vsako leto izgubljenih med 5–6 milijard USD zaradi
zmanjšanja učinkovitosti, ki je posledica resnične ali zaznane zlorabe zaposlenih
(Brady-Wilson v Randall 2005: 51), stroški trpinčenja na delovnih mestih v Nemčiji
znašajo na 1.000 zaposlenih 112.000 USD letno, znesku pa je treba prišteti še 56.000
USD posrednih stroškov (Di Martino v Robnik in Milanovič 2008: 34), Stroški za
izpostavljeno trpinčenje so se gibali med 30.000 do 100.000 USD na zaposleno
osebo. (Henderson v Robnik in Milanovič 2008, str. 34).
Ameriška raziskava (september 2007) ugotavlja, da prehaja mobing že v epidemijo. V
ZDA naj bi tovrstno nasilje v zadnjem letu dni izkusilo kar 13 % zaposlenih, kar je 18
milijonov ljudi. Upoštevajoč še zaposlene, ki so na svojem delovnem mestu doživeli
mobing (24 %), in tiste, ki so mobing opazovali (12 %), je to skoraj polovica (49 %)
zaposlenih v ZDA oziroma 71,5 milijona delavcev (Naime, 2003 v Purgaj, 2009, str.
37).
Raziskava Northwestern National Life Insurance Company, 1993 (Naime, Naime,
1999) je pokazala, da doživlja mobing eden od štirih zaposlenih v ZDA. Druga
raziskava Institute of Personnel and Devolepment v Veliki Britaniji je dokazala, da je
bil žrtev trpinčenja v zadnjih petih letih eden od osmih zaposlenih (Kostelić-Martić,
2007, str. 28).
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Agencija za varnost in zdravje pri delu navaja, da je bilo v letu 2000 9 % zaposlenih v
Evropi žrtev nasilja na delovnem mestu, potrebno pa je upoštevati, da se pri
opredeljevanju trpinčenja pojavljajo razlike med evropskimi državami, tako zaradi
pogostosti pojavljanja kot zaradi kulturnih razlik, kar pogojuje različno zaznavanje in
poročanje o tem pojavu. Žrtve nasilja na delovnem mestu so pogosteje ženske; tisti,
ki se ne upirajo oziroma se ne znajo upreti, ljudje, ki so skoraj v popolnosti usmerjeni
v delo, zaposleni, ki niso iznajdljivi z besedami, ljudje, ki pogosto ne nasprotujejo,
sposobni ljudje, ki lahko predstavljajo hudo konkurenco, samostojni ljudje, ki jih
imajo ostali v podjetju radi. Dunnova v raziskavi What's Going On With Mobbing,
Bullying And Work Harassment Internationally, 2006) na osnovi raziskave v državah
Evrope in ZDA je predstavila podatke, da se:
- 96 % sodelavcev zaveda problema trpinčenja oz. nasilja (različnih oblik),
- psihološko nasilje traja v povprečju 16,5 mesecev,
- le v 8 % primerov so bile žrtve tudi pravno obvarovane pred napadalci,
- 67 % žrtev ni imelo predhodnih izkušenj s tovrstnimi problemi,
- pri 41 % žrtvah je kot posledica nastopila depresija,
- 31 % žrtev žensk je doživelo posttravmatični stres,
- 11 % sodelavcev sodeluje z napadalcem (Selič, 2009, str. 48).

Mednarodna organizacija dela (MOD) je leta 2003 28. april razglasila za svetovni dan
varnosti in zdravja pri delu. V ospredju so psihosocialna tveganja kot posledica
negotovosti zaposlitve in neustreznih odnosov – slabih medčloveških odnosov, ki
vključujejo ustrahovanje in trpinčenje. Taki dejavniki povečujejo število bolezni,
povezanih s stresom. V nekaterih primerih prihaja tudi do najhujših posledic v zvezi z
delom – samomorov.
Tako je bilo v francoskih avtomobilskih podjetjih Renault in Peugeot, resne
obravnave pa je bil deležen tudi France Telecom, v katerem je od leta 2008 naredilo
samomor 46 zaposlenih. Družba se je morala prestrukturirati, zato so se odločili za
ukinitev približno 22.000 delovnih mest. Uprava je pozvala k visoki mobilnosti,
zaradi česar je prišlo tudi do zelo hitrega prerazporejanja. V podjetju je nastalo zelo
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stresno delovno vzdušje. Na nevzdržne razmere pri delu so nekateri opozorili v
poslovilnih pismih. Navedli so, da so nadrejeni odgovorni za tako stanje in da so
delavci sistematično terorizirani. Psihiatrinja Brigitte Font le Bret je v zvezi s primeri,
ki so se zgodili pri France Telecomu, upoštevajoč svoje petindvajsetletne izkušnje na
področju medicine dela, objavila knjigo z naslovom Medtem ko štejejo mrtve (fr.
Pendant qu'ils comptent les morts), v kateri poudarja nevarnost stresnih simptomov,
ki se stopnjujejo in obsegajo vse od izpadanja las do ekstremnih stanj strahu z
nevarnostjo samomora. V primeru samomora mladega tehnika v Besanconu je
pariško tožilstvo zahtevalo preiskavo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti.
Podlaga za to je bilo obširno poročilo delovne inšpektorice, ki je tudi prispevalo k
odločitvi pariškega tožilstva, da je v začetku aprila 2010 sprožilo preiskavo zaradi
mobinga oziroma nevarnega ogrožanja (Mordej, 2010, str. 10–11).

V raziskavi na Švedskem je sodelovalo 2400 zaposlenih. Rezultati so med drugimi
pokazali, da je 154.000 zaposlenih od 4.4 milijonov zaposlenih (moški in ženske) že
izkusilo vlogo žrtve nasilja, podobno kot že omenjeno, da bilo trpinčenje v povprečju
od 6 do 15 mesecev, eden od štirih zaposlenih, ki vstopijo na trg dela, nosi tveganje
žrtve nasilja na delovnem mestu. Žrtev v primeru spola je bilo porazdeljeno v
razmerju 45 % moških in 55 % žensk, 76% moških je bilo napadenih s strani istega
spola ter 3% s strani nasprotnega spola. 21 % napadenih moških pa je bilo napadenih
tako s strani moških kot s strani žensk. Pri ženskah jih je bilo 40 % napadenih s strani
žensk, 30 % s strani moških, 30 % s strani moških in žensk. Večina moških
anketiranih je delalo v moškem kolektivu in večina žensk v ženskem kolektivu. Pri
številu napadalcev je bila ena tretjina žrtev napadena s strani ene osebe, malo nad 40
odstotkov pa s strani dveh do štirih napadalcev, redki so bili primeri, ko je celotna
skupina napadla posameznika. Največ žrtev je bilo zaposlenih v šolskih ustanovah ter
bolnišnicah (The Mobbing Encyclopaedia, 2006)
Hierarhično v strukturi delovne organizacije je bilo na to temo v raziskavi največ
žrtev na srednji organizacijski ravni, in sicer 66 %, sledila je visoka organizacijska
raven s 30 % ter nekvalificirana delovna sila s 4 %. Najpogostejše vzroke za nasilje
113

so navedli velik stres zaradi dela, sledijo konflikti zaradi različnega položaja
zaposlenih v podjetju, izredno velike zahteve pri delu ter nezadovoljstvo glede
kakovosti vodenja. Najmanj pogosta vzroka mobinga pa sta po mnenju udeležencev
raziskave nenavadne spremembe v podjetju in negotovost delovnega mesta. Vendar je
treba opozoriti, da sta tudi slednja dva glede na ocene kar pogosta. Poleg tega je
raziskava pokazala, da je pri nas najpomembnejši dejavnik tveganja nepredvidljiv in
neusklajen slog vodenja (Brečko, 2003, str. 63–64).
Pod okriljem Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je bila
v letu 2005 izvedena četrta evropska raziskava o delovnih razmerah, ki je med
drugim obravnavala področje nasilja, agresivnosti na delovnem mestu. V njej so
sodelovale tudi nekatere članice Evropske unije, ki so se raziskavi pridružile v letih
2004 in 2007, med njimi tudi Slovenija. Skupaj je raziskava zajela 31 evropskih
držav, tudi Hrvaško, Turčijo ter Švico in Norveško, iz različnih gospodarskih
dejavnosti. Predstavljeni rezultati so pokazali, da je bilo v letu 2005 psihičnemu
nasilju na delovnem mestu izpostavljenih v povprečju 5 % evropskih delavcev.
Vendar se deleži žrtev mobinga precej razlikujejo med posameznimi državami. Tako
je bil najvišji delež na Finskem, kjer je znašal 17 %, sledila ji je Nizozemska z 12 %.
Državi z najmanjšim deležem nasilja sta bili Italija in Bolgarija, kjer je bilo med
žrtvami okoli 2 % vseh zaposlenih delavcev (Parent-Thirion et al. 2007, str. 36). Pri
tem je potrebno upoštevati razlike v osveščanju in zavedanju omenjenih pojavov,
kulturnih razlik, različnih nacionalnih zakonodaj s tega področja. Delavci v
raziskovanih državah so imeli različne socialne, ekonomske, organizacijske razmere
ter relacije v delovnih organizacijah. Raziskava o delovnih razmerah je pokazala, da
je bilo nasilje najpogostejše v velikih organizacijah, z več kot 250 zaposlenimi, kjer je
bilo 8 % zaposlenih žrtev nasilja. Za njimi so se uvrstile majhne organizacije z 10–49
zaposlenimi ter srednje velike, v katerih je zaposlenih od 50–249 ljudi. Najmanj
psihičnega nasilja je bilo prisotnega v delovnih organizacijah z največ 9 zaposlenimi.
V okviru različnih gospodarskih panog je bilo največ nasilja v zdravstvu (8,7 %) ter
gostinstvu (8,5 %), sledili so sektorji transporta (6,9 %) in izobraževanja (6,6 %).
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Najnižjo stopnje so imeli s področja financ (2,7 %), gradbeništva (3,0 %) ter
kmetijstva (3,1 %). V delovnih organizacijah javnega sektorja so bili zaposleni bolj
izpostavljeni psihičnemu nasilju na delovnem mestu (6 %) kot tisti v zasebnem
sektorju (4 %) (Parent-Thirion et al., 2007, str. 37–39 v Purgaj 2009, str. 35–40). Med
poklici je bilo največ nasilja prisotnega v storitvenih organizacijah, kot so prodajalci,
uradniki, strokovnjaki in poklicih za preprosta dela, najmanj pa v vojaških poklicih in
pri kmetovalcih, gozdarjih, ribičih ter lovcih (Parent-Thirion et al., 2007, str. 101 v
Purgaj 2009, str. 37–40).
V Sloveniji so bili leta 2003 najbolj glede na poklic najbolj izpostavljeni organizatorji
dela in računovodje, sledili so kadrovniki, poslovni sekretarji, najmanj pa tržniki in
vodje (Turk, 2003, vir: http://www.finance.si/show.php?id=57660).

Evropska fundacija (Third European Working Conditions Survey), ki so jo objavili
leta 2000, je zajela 21.500 zaposlenih v državah članicah Evropske unije. Anketiranci
so bili že tarče fizičnih napadov na delovnem mestu (2 % oz. 3 milijoni zaposlenih v
EU), 4 % oz. 6 milijonov zaposlenih v EU je bilo tarča fizičnega napada zunaj
delovnega mesta, 9 % oz. 13 milijonov zaposlenih je bilo žrtev trpinčenja. Rezultati
so pokazali razliko med članicami EU v trpinčenju: denimo na Finskem je 15 %
izpostavljeno trpinčenju, na Nizozemskem ter v VB 14 %, na Švedskem 12 %;
najmanj zabeleženih primerov je bilo na Portugalskem s 4 % ter s 5 % v Španiji,
Grčiji in v Italiji. Glede na gospodarske sektorje so najvišji delež zabeležili v državni
upravi in obrambi s 14 %, šolstvu, zdravstvu, gostinstvu in hotelirstvu, transportu in
komunikacijah z 12 %. Najnižji delež je bil prisoten v poljedelstvu in ribištvu, v
oskrbnih podjetjih z naravnimi viri (električna energija, plin, voda) – 3 %, v
gradbeništvu in finančnih sektorjih pa 5 % (Paoli, P, Merllié, D, 2000, str. 28–30).
V raziskavi na Islandiji (1996), ki so jo opravili med medicinskimi sestrami, je
pokazala, da bilo v zadnjih 6 mesecih 7,2 % žensk in 6,9 % moških že žrtev
verbalnega spolnega nasilja na delovnem mestu (skupno je bilo anektiranih 785 oseb
684 žensk in 101 moški). Prav tako je bilo že 20,2 % žensk in 19,2 % moških
anketirancev enkrat v svojem poklicnem delu žrtev verbalnega spolnega nasilja
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(skupno je bilo anektiranih 767 oseb 668 žensk in 99 moških); (Di Martino and co.,
2003, str. 30).
V Angliji so v večih študijah prišli do rezultatov, da so bile verbalne grožnje (25–91
%) najpogostejši tip nasilja nad zdravniki na delovnem mestu v primerjavi s fizičnim
nasiljem (1–11 %) (Iluz, Peleg and Co., 2005, str. 1). V Franciji so med leta 2003
opravili raziskavo s področja psihičnega nasilja na delovnem mestu. Povprečno je
bila žrtev vsak peti zaposleni (22,2 %), ženske (25,4 %) so bile pogosteje žrtve
verbalnega nasilja kot moški (19,2 %). Najbolj rizične skupine so bile po omenjeni
raziskavi zaposleni v bančništvu, varovanju, zdravstvu, poštnih storitvah (Bue and
Sandret, 2006). Portugalska raziskava psihičnega nasilja je pokazala, da je bilo v
zdravstvenem sektorju v letu dni 51 % zdravstvenega osebja že žrtev verbalnega
napada in psovanja (Dilek, 2007, str. 1363). Podobne izkušnje so opisali njihovi
sodelavci v Kuvajtu, kjer so bili kuvajtski zdravniki na urgentnih oddelkih v 86 % že
verbalno napadeni oz. so jim v 28 % grozili s fizičnimi napadi.
V Michiganu (ZDA) je bilo 75 % njihovih zdravnikov že vsaj enkrat žrtev verbalnih
groženj. V Izraelu so v primerjalni študiji ugotovili, da so že 3 od 4 zaposlenih (75 %)
v zdravstvu doživeli verbalno nasilje na delovnem mestu, 29 % zdravstvenega osebja
je bilo verbalno napadenih v preteklem letu (Landau and Bendalak, 2008, str. 89). V
pogostosti verbalnih napadov je bilo enkrat do dvakrat 22,5 % verbalno napadenih,
tri- ali večkrat pa 28,5 %. Več kot polovica (51,1 %) zaposlenih se je čutilo žrtve
verbalnega nasilja na delovnem mestu s strani pacientov. Pri verbalnih grožnjah z
znaki nasilja je bilo enkrat do dvakrat napadenih 16,3 % zaposlenih, tri- ali večkrat pa
16,6 %. Zaposleni kot priče verbalnega napada na drugo zdravstveno osebje so bili v
povprečju prisotni v 42,4 % primerov, od tega enkrat do dvakrat 11,6 %, tri ali
večkrat 30,8 %. V primeru verbalnih groženj na sodelavce so bili zaposleni kot priče
povprečno prisotni v primeru 23,7 %, enkrat do dvakrat 12,4 % ter tri- ali večkrat
11,3 % (Landau and Bendalak, 2008, str. 93–94). V omenjeni državi so v raziskavi
Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in
the Negev

prišli do podatkov, da je bilo od 177 anketiranih zdravnikov (95

bolnišničnih ter 82 iz mestnih klinik) 56 % vsaj enkrat žrtev verbalnega nasilja v času
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službe (Iluz, Peleg and Co., 2005, str. 1). Teh je bilo žrtev verbalnega nasilja 53,7 %
zdravnikov, zaposlenih v bolnišnicah, ter 58,8 % zdravnikov v mestnih klinikah. 51
(53,7 %) bolnišničnih zdravnikov je bilo žrtev verbalnih groženj s strani pacientov ter
69 (72,6 %) zdravnikov s strani pacientovih sorodnikov. V mestnih klinikah je bilo
48 zdravnikov (58,5 %) žrtev verbalnih groženj s strani pacientov ter 40 (49,4 %)
zdravnikov žrtev s strani pacientovih sorodnikov. 56 zdravnikov (73 %) je povedalo,
da so imeli 1–3 primerov verbalnega nasilja na delovnem mestu v preteklem letu s
strani svojih pacientov. Pacientovi sorodniki so verbalno napadli zdravnike v 1–4
primerov v preteklem letu. Dvajset zdravnikov (20 %) je izjavilo, da je bilo njihovo
zdravje ogroženo kot rezultat verbalnega nasilja, 18 (10,6 %) jih je ocenilo, da je bilo
njihovo zdravje v manjši meri ogroženo in 2 zdravnika (1,2 %) sta ocenila, da je bilo
njuno zdravje v veliki meri ogroženo zaradi verbalnega nasilja (Iluz, Peleg and Co.,
2005, str. 3, 4).
V Peruju so v raziskavi Workplace violence and drug use in women workers in a
Peruvian Barrio raziskovalci odkrili, da je 17,6 % medicinskih sester doživelo
verbalno nasilje na delovnem mestu. V raziskavi so tudi odkrili, da so bile tiste
zaposlene, ki so bile žrtve verbalnega nasilja na delovnem mestu, do osemkrat bolj
dovzetne za jemanje prepovedanih drog kot tiste, ki niso bile žrtve omenjenega
pojava (Musayón Oblitas &Caufield, 2007, str. 341).
Na Portugalskem so podobno kot v že omenjenih raziskavah v zdravstvu izvedli
sorodno raziskavo različnih oblik nasilja nad zaposlenimi. V raziskavi je sodelovalo
277 zaposlenih, od tega 54 (20,1 %) moškega ter 214 (79,9 %) ženskega osebja.
Globalno so največ nasilja v poklicni strukturi doživele medicinske sestre. Le te so
zabeležile 41 % primerov, sledili so jim zdravniki (42 %) V obdobju enega leta je
bilo zabeleženih 51 % primerov verbalnega nasilja nad osebjem, ter 55 % primerov,
ko so bili zaposleni priča verbalnemu nasilju. V bolnišnicah je bilo največ primerov
verbalnega nasilja med anketiranci nad zdravniki (42 %), medicinskimi sestrami (41
%), letečimi zdravniki (24 %), kliničnim pomožnim osebjem (19 %), osebjem z
univerzitetno izobrazbo (17 %), administrativnim osebjem (12 %). V bolnišničnih
združenih centrih je glede na poklicno strukturo največ verbalnega nasilja občutilo
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administrativno osebje ter osebje z univerzitetno izobrazbo (71 %), medicinske sestre
(67 %), pripravniki (44 %), leteči zdravniki (33 %), specialisti (25 %), pomožno
klinično osebje (24 %), varnostniki ter čistilno osebje (20 %); (Ferrinho et al., 2003,
str. 3–6).
V nacionalni raziskavi, kjer so intervjuvali 300 terapevtov, so slednji povedali, da jih
je bilo kar 81 % priča vsaj enemu fizičnemu ali verbalnemu napadu nanje v času
terapij. Moški pacienti so bolj pogosto verbalno napadali, ženske so bile večkrat
psihično ali fizično napadene (Dunkel e tal., 2000, str. 7).
Na podlagi omenjenih raziskav ugotavljamo, da je verbalno nasilje razširjeno v vseh
gospodarskih panogah, še posebej je izrazito na področjih, kjer poteka vsakodnevna
pogosta interakcija med zaposlenimi. V delovnih odnosih so prisotni napetost, stres,
delo pod pritiskom za doseganje rezultatov. Posebej je izpostavljen zdravstveni
sektor, kjer je bilo opravljenih kar nekaj raziskav med zaposlenimi na omenjeno
tematiko. Države so vzpostavile nekatere ukrepe za zaščito in varstvo pri delu, vendar
je tudi odvisno od delodajalca, kako se bo s pojavom nasilja soočil in ali bo ukrepal
za zaščito zaposlenih, ali se bo v delovni organizaciji vzpostavilo ustrezno delovno
okolje, skrb za zaposlene. Znotraj velikih organizacij so tudi možnosti za
vzpostavitev ustreznih služb za preprečevanje pojava nasilja na delovnem mestu,
ustvariti oz. napisati je treba ustrezen dokument med delodajalci in delavci, ki bi
zagotovil varnost in zdravje pri delu za zaposlene. S tem se bodo preprečile hujše
posledice, ki lahko doletijo žrtve v primeru neposredovanja. Družba, organizacije in
posamezniki bodo s preprečitvijo nasilja bolje delovali, funkcionirali tako na
delovnem mestu kot v drugih vlogah v svoji okolici.
V delovnih organizacijah potekajo delovni procesi na različnih nivojih struktur.
Komunikacija med njimi poteka vertikalno in horizontalno, odvisno od delovnega
položaja zaposlenega v organizaciji. Uspešna ter ozaveščena delovna organizacija
posveča svojim zaposlenim posebno skrb, da se bodo le-ti na svojem delovnem mestu
počutili dobro ter sprejete. Zaposleni bodo v stimulativnem, pozitivnem delovnem
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okolju oblikovali ustrezno delovno klimo, dobro razvito organizacijsko kulturo,
njihovi dobri rezultati dela bodo organizaciji doprinesli večjo tržno vrednost, ugled
med potrošniki in uporabniki njihovih storitev. Med pomembnimi komponentami
uspešne ter ugledne delovne organizacije je tudi uspešna, učinkovita komunikacija
med zaposlenimi. V uspešnih delovnih organizacijah so pravila in načini
komunikacije natančno določeni, posredovane informacije so kakovostne, pravočasne
ter dajejo dovolj podatkov za nadaljnji proces dela. Hkrati s tem se med zaposlenimi
oblikujejo formalni in neformalni medosebni odnosi. S komuniciranjem se v
organizaciji izpolnjujejo organizacijski cilji, delovne naloge, zaposleni čutijo
zadovoljstvo, pripadnost, stopnja zaupanja med zaposlenimi in v vodilne kadre
narašča. Pretok informacij med organizacijskimi strukturami poteka vertikalno in
horizontalno v odprti komunikaciji. S tem imajo zaposleni možnost posredovanja
povratnih informacij, mnenj, pobud, ki so ključnega pomena ter dajejo vodilnim
možnost za korigiranje in modifikacijo delovnih nalog ter operativnih ciljev.
Tovrstno komuniciranje znotraj delovne organizacije se potem uspešno uporablja z
zunanjimi partnerji.
V delovnih organizacijah, kjer je komunikacija zelo toga in pomanjkljiva, informacije
potekajo v večini primerov enosmerno od vodilnega kadra do zaposlenih v oblik
navodil, ukazov. Prevladuje nezadovoljstvo, malodušje med zaposlenimi, prisotna je
neustrezna delovna klima. Odnosi med zaposlenimi so zgolj formalni; delovna
storilnost, motivacija in lojalnost podjetju upadajo. Ovire in motnje v komunikaciji se
lahko do neke mere odpravijo in/oziroma omejijo, vendar le ob pripravljenosti
zaposlenih za sodelovanje ter spremembe načina komuniciranja. Neprimerno in
neustrezno verbalno komuniciranje na delovnem mestu privede do nastanka
konfliktov, verbalnega, tudi spolnega ter telesnega nasilja. V stresnih situacijah,
norme za doseganje zastavljenih ciljev in izvrševanja delovnih nalog privedejo tudi
do neustreznih verbalnih izrazov. Zaposleni ob tem občutijo nemoč, skozi tovrstno
verbalno izražanje uhajajo čustva in občutki jeze. Z neprimernim verbalnim
izražanjem se želi posameznika podrediti, stigmatizirati in prevzeti oblast nad njim.
Med zaposlenimi se lahko razvije načrtno posredno verbalno nasilje (obrekovanje,
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nesramno posredno izražanje, šikaniranje, sovražni govor). Napadalci velikokrat ob
verbalnem nasilju zavzamejo agresivno držo, vedenje, ki se sprevrže v telesno, spolno
in psihično nasilje na delovnem mestu. Žrtve verbalnega nasilja utrpijo resne
zdravstvene in psihične težave, ki tudi privedejo do trajnih posledic ter s tem do
prekinitve delovnega razmerja. Kot žrtve, njihovi sodelavci tudi delovne organizacije
s pojavom verbalnega nasilja utrpijo neposredno in posredno škodo. V delovnih
organizacijah se s pravilniki in internimi akti zaščiti delavčevo dostojanstvo ter
nedotakljivost na delovnem mestu. S preprečevanjem omenjenega pojava v
organizacijah se na individualni, srednji in makro ravni zaposlene zaščiti, vzpostavi
se skrb za njihovo zdravje, razvijanje in vzdrževanje medsebojnih odnosov ter
nastanka ustrezne organizacijske klime.
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II EMPIRIČNI DEL
Raziskovalni del naloge smo opravili v različnih delovnih okoljih, in sicer na podlagi
zbranih podatkov v štirih delovnih organizacijah. Ugotavljali smo razlike med
organizacijami glede pogostosti pojavljanja pojava, razlike med področji dela ter
oblikami pojava, značilnostmi žrtev, vzroki, do katerih prihaja, ter posledicami, ki se
pojavijo med zaposlenimi.

1 Namen in cilj raziskave
S pomočjo zastavljenih ciljev nas je zanimalo, ali je v delovnih organizacijah prisotno
verbalno nasilje in ali zaposleni ocenjujejo, da je pojav pogosto prisoten v delovni
organizaciji. Ugotavljali smo, v kolikšni meri je verbalno nasilje prisotno med
sodelavci na enakem delovnem nivoju. Raziskali smo tudi prisotnost ter pogostost
verbalnega nasilja na relaciji nadrejeni–podrejeni in obratno; kdo je pogosteje žrtev in
kdo napadalec.
Zanimalo nas je, ali področje dela posamezne organizacije vpliva na sam pojav ter ali
prihaja do različnih oblik le-tega med zaposlenimi.
Ugotavljali smo še, ali so prisotne razlike glede na stopnjo izobrazbe zaposlenih na
pogostost pojava. V hipotezi smo tudi navedli, ali vrste lastništva organizacij in vpliv
pritiskov konkurenčnosti trga vplivajo na prisotnost pojava. Tega dela hipoteze nismo
mogli raziskati, saj je privatni sektor trgovine zaradi poslovnih skrivnosti in trenutne
gospodarske krize odpovedal sodelovanje. Prav tako nismo prejeli odgovora na našo
prošnjo za sodelovanje v empiričnemu delu z Vojsko Slovenije.
Raziskali smo tudi, ali so v večji meri na delovnem mestu prisotne vsakdanje
žaljivke, kletvice kot pa opazke, psovke na račun spolnosti, rase, nacionalne
pripadnosti.
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Zanimalo nas je, kdo je najpogosteje žrtev glede na:


spol,



starost,



delovno dobo,



izobrazbo,



vrsto zaposlitve,



delovni položaj



lastništvo delovne organizacije.

Raziskali smo najpogostejše oblike omenjenega nasilja ter najpogostejše posledice za
žrtve glede na zdravje in delo zaposlenih.
Ugotavljali smo, ali zaposleni poznajo možnost pomoči v primeru verbalnega nasilja
in vedo, katere institucije nudijo pomoč oz. kje lahko poiščejo pomoč.

2 Raziskovalna vprašanja
V empiričnemu delu naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja ter z
analizo zbranih podatkov poskušali nanje odgovoriti:
H1:
1) Ali zaposleni menijo, da je pojav verbalnega nasilja na delovnem mestu
pogosto prisoten?
2) Kolikšen odstotek zaposlenih je žrtev verbalnega nasilja?
3) Kdo so povzročitelji in kdo žrtve žaljivk, groženj, ustrahovanj glede na
delovni položaj?

H2:
4) Ali področje dela posamezne organizacije vpliva na pogostost pojava?
5) Katere so najpogostejše oblike verbalnega nasilja na delovnem mestu?
6) Kako pogosto se omenjene oblike pojavljajo?
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H3:
7) Kakšne so razlike med posameznimi področji organizacije glede na
izobrazbo zaposlenih?
8) Ali vrsta lastništva organizacije vpliva na pogostost pojava?
9) Ali so žrtve verbalnega nasilja pogosteje tarča s strani višje izobraženega
kadra?

H4:
10) Katere so najpogostejše oblike verbalnega nasilja na delovnem mestu?
11) Katerih oblik verbalnega nasilja so bili zaposleni največkrat deležni?
12) Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, nadiranj glede na nacionalno
pripadnost?

H5:
13) Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, groženj glede na spol?
14) Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, ustrahovanj glede na starost?
15) Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, nadiranj glede na izobrazbo?
16) Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, nadiranj glede na vrsto
zaposlitve?
17) Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, nadiranj glede na delovno dobo?
18) Kdo je pogosteje deležen kletvic in žaljivk glede na delovni položaj
(podrejeni, nadrejeni, enako rangiran)?
19) Kdo je glede na spol po ocenah zaposlenih pogosteje deležen verbalnega
nasilja?
20) Kdo glede na starost po ocenah zaposlenih pogosteje izvaja verbalno
nasilje?
21) Kdo glede na izobrazbo po ocenah zaposlenih pogosteje izvaja verbalno
nasilje?
22) V kolikšni meri so pri zaposlenih prisotna nekatera najpogostejša dejanja
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verbalnega

nasilja:

obrekovanje,

vsakdanje

kletvice,

žaljivke,

ustrahovanje,
kritiziranje dela?
23) Zakaj po mnenju zaposlenih najpogosteje pride do verbalnega nasilja?

H6:
24) Katere so najpogostejše posledice verbalnega nasilja na zdravje in delo
posameznika v različnih delovnih organizacijah?

H7:
25) Ali zaposleni poznajo možnost pomoči v primeru verbalnega nasilja
(zmerljivke, sovražni govor, verbalne grožnje …)?
26) Ali zaposleni poznajo, katere institucije nudijo možnost pomoči v primeru
verbalnega nasilja?

3 Hipoteze
Pri izdelavi empiričnega dela magistrske naloge smo zastavili naslednje izhodiščne
raziskovalne hipoteze, tako da smo:
H1: predvidevali, da je v vseh delovnih organizacijah prisotno verbalno nasilje;


pogostejše žrtve so podrejeni,



napadalci pa nadrejeni;

H2: menili, da področje dela vpliva na pogostost pojava in da prihaja do različnih
oblik le-tega med zaposlenimi;
H3: predpostavljali, da je večja frekventnost pojava v organizacijah,


kjer je v večini višje in visoko izobražen kader



ter je prisoten večji pritisk konkurenčnosti trga;

H4: domnevali, da so na delovnih mestih


v večji meri prisotne vsakdanje žaljivke, kletvice
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kot pa opazke, psovke na račun spolnosti, rase, nacionalne pripadnosti;

H5: predvidevali, da so v večji meri deležne kletvic, groženj in ustrahovanja osebe
ženskega spola z nižjo izobrazbo, pripadniki mlajših generacij ter so v podrejenem
položaju v delovnem okolju;
H6: menili, da so najpogostejše posledice verbalnega nasilja na zdravje in delo
zaposlenih: povečanje bolniške odsotnosti, slabši delovni učinek, povečan stres,
utrujenost, pogostejši konflikti/prepiri z bližnjimi, napetost;
H7: predpostavljali, da zaposleni poznajo možnost pomoči ter institucije, ki jim jo
lahko nudijo.

4 Metodologija
4.1 Raziskovalna metoda
Raziskava je temeljila na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi
empiričnega družboslovnega raziskovanja. Za potrebe empiričnega dela so bili zbrani,
analizirani in sintetizirani primarni in sekundarni podatki. Slednji so bili zbrani s
pomočjo strokovne in znanstvene literature, spletnih virov ter pravnih dokumentov.
Primarni podatki so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom zaprtega tipa.
Analizirani so bili s statističnimi preizkusi, vključenimi v računalniško obdelavo
podatkov v sklopu programa SPSS. Pri analizi so bila prvenstveno uporabljena
naslednja statistična orodja: frekvenčne porazdelitve, povprečja, križne tabele in
korelacijski koeficienti.

4.2 Raziskovalni vzorec
V raziskavi so sodelovali zaposleni iz štirih gospodarskih panog s področja celotne
Slovenije:
 delovna organizacija X1 je zajemala področje javne (občinske) uprave,
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 delovna organizacije X2 je zajemala področje storitvenega sektorja (Pošte
Slovenije),
 delovna organizacije X3 je zajemala področje vzgoje in izobraževanja,
 delovna organizacije X4 je zajemala področje zdravstva.
V vsaki delovni panogi je bilo razdeljenih 150 anketnih vprašalnikov.

4.3 Postopek zbiranja podatkov
V tej fazi je bil uporabljen anketni vprašalnik, sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa.

4.4 Postopek obdelave podatkov
Podatki so obdelani z multivariantno analizo. Uporabljena je bila metoda deskriptivne
statistike.
Primarni podatki so bili analizirani s statističnimi preizkusi, vključenimi v
računalniško obdelavo podatkov v sklopu programa SPSS. Pri analizah so bila
prvenstveno uporabljena naslednja statistična orodja: povprečja, frekvenčne
porazdelitve, korelacijski koeficienti ter križne tabele.

5 Spremenljivke
Dobljeni empirični podatki so bili analizirani s pomočjo naslednjih spremenljivk:
 spol,
 starost,
 izobrazba,
 področje dela,
 vrsta lastništva,
 vrsta zaposlitve,
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 delovna doba,
 položaj v strukturi organizacije,
 pojav verbalnega nasilja
 oblike verbalnega nasilja,
 vzroki verbalnega nasilja,
 posledice verbalnega nasilja,
 pripravljenost poiskati pomoč,
 poznavanje institucij za nudenje pomoči.
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6 Rezultati in interpretacije
Na začetku predstavljamo podatke o spolu, starosti, izobrazbi anketirancev v
posameznih delovnih organizacijah.
Skupaj je bilo anketiranih 531 zaposlenih; 407 (76,9 %) zaposlenih ženskega ter 122
(23,1 %) zaposlenih moškega spola, 2 (0,4 %) anketirana pa na vprašanja nista
odgovorila.
Podatki o spolu in področju dela v posamezni gospodarski panogi:
Tabela 1: Spol anketirancev ter področje dela
odgovori
veljavni
področje dela * spol

N
529

manjka

delež
99,6 %

N
2

področje dela
občinska uprava
storitveni sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

delež
0,4 %

spol
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

moški
42
27,5 %
39
30,7 %
15
11,9 %
26
21,1 %
122
23,1 %
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skupaj
N
531

delež
100,0 %

skupaj
ženski
111
72,5 %
88
69,3 %
111
88,1 %
97
78,9 %
407
76,9 %

153
100,0 %
127
100,0 %
126
100,0 %
123
100,0 %
529
100,0 %

Graf 1: Spol anketirancev
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Anketirane osebe, ki so zaposlene v delovnih organizacijah (občinski upravi,
storitveni sektor – Pošta Slovenije, vzgoja in izobraževanje ter zdravstvo), so v večini
ženskega spola. Največ anketirank je zaposlenih v občinski upravi, in sicer 111 (72,5
%) ter v vzgoji in izobraževanju (111 oz. 88,1 %). Največ moških anketirancev je
zaposlenih v storitvenem sektorju, in sicer 39 (30,7 %) ter v občinski upravi 42 (27,5
%) anketirancev. V celotnem vzorcu je bilo anketiranih 407 žensk (76,9 %) in 122
(23,1 %) moških.
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Podatki o starosti in področju dela anketiranih oseb v delovnih organizacijah:
Tabela 2: Starost anketirancev ter področje dela
veljavni
N
delež
starost*
področje dela

526

99,1 %

18–29
let
29
19,2 %
6
4,8 %
13
10,3 %
23
18,7 %
71
13,5 %

področje dela
občinska
število
uprava
delež
storitveni
število
sektor
delež
vzgoja in
število
izobraževanje delež
zdravstvo
število
delež
skupaj
število
delež

30–39
let
51
33,8 %
46
36,5 %
45
35,7 %
32
26,0 %
174
33,1 %

odgovori
manjka
N delež
5

0,9 %

starost
40–49
let
40
26,5 %
48
38,1 %
39
31,0 %
39
31,7 %
166
31,6 %

skupaj
N
delež
531

50–59
let
29
19,2 %
25
19,8 %
29
23,0 %
27
22,0 %
110
20,9 %

100,0 %

60 let
in več
2
1,3 %
1
0,8%
0
0,0 %
2
1,6 %
5
1,0 %
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zdravstvo

skupaj
151
100,0 %
126
100,0 %
126
100,0 %
123
100,0 %
526
100,0 %

Anketirano populacijo so sestavljali anketirani, zastopniki vseh starostnih kategorij.
Največji delež v celotnem vzorcu je predstavljala starostna skupina 30–39 let – 174
(33,1 %) anketiranih ter 40–49 let – 166 (31,6 %) anketiranih. Najmanj je bilo
anketiranih v starosti 60 in več let, in sicer 5 anketiranih (1 %). V občinski upravi je
prevladovala starostna skupina od 30–39 let z 51 anketiranimi (33,8 %) in 40–49 let,
kjer je bilo v anketiranje zajetih 40 (26,5 %) zaposlenih. V storitvenem sektorju je
prevladovala populacija anketiranih v starosti 40–49 let z 48 anketiranimi (38,1 %) in
30–39 let s 46 anketiranimi (36,5 %); na področju vzgoje in izobraževanja je bilo
največ anketiranih starih od 30–39 let, t. j. 45 (35,7 %), in 40–49 let: 39 (31 %)
anketiranih; v zdravstvu je bilo največ anketiranih starih od 40–49 let z 39 (31,7 %)
anketiranci in 30–39 let z 32 (26 %) anketiranci.

Podatki o izobrazbi:
Tabela 3: Izobrazba ter področje dela

N
starost *področje
dela

odgovori
manjka
N delež

veljavni
delež

528

99,4 %

3

0,6 %

N
531

skupaj
delež
100,0 %

izobrazba
srednja
področje dela
osnovna poklicna
šola
šola
občinska
število
0
3
uprava
delež
0%
2,0 %
storitveni
število
0
10
sektor
delež
0%
7,9 %
vzgoja in
število
2
0
izobraževanje delež
1,6 %
0%
zdravstvo
število
0
6
delež
0%
4,9 %
skupaj
število
2
19
delež
0,4 %
3,6 %

srednja
šola
23
15,1 %
27
21,3 %
32
25,4 %
54
43,9 %
136
25,8 %

višja
šola
16
10,5 %
22
17,3 %
22
17,5 %
6
4,9 %
66
12,5 %
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visoka
šola
95
62,5 %
63
49,6 %
68
54,0 %
55
44,7 %
281
53,2 %

magisterij doktorat
15
9,9 %
5
3,9 %
2
1,6 %
1
0,8 %
23
4,4 %

0
0%
0
0%
0
0%
1
0,8 %
1
0,2 %

skupaj
152
100,0 %
127
100,0 %
126
100,0 %
123
100,0 %
528
100,0 %
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V anketiranje so bili zajeti anketiranci vseh izobrazbenih skupin. Glede na stopnjo
izobrazbe ni opaznih večjih razlik, razen v zdravstvu, kjer predstavljajo največji delež
anketirani z visoko in srednjo izobrazbo. Anketiranci imajo v povprečju visoko
izobrazbo, kar je tudi posledica sistemizacije delovnih mest, kjer je v obravnavnih
segmentih velikokrat zahtevana visoka izobrazba. Ugotavljamo, da ima dobra
polovica vseh anketiranih (281 oz. 53,2 %) visoko izobrazbo, srednjo (136 oz. 25,8
%), 66 (12,5 %) anketiranih ima višjo izobrazbo, 23 (4,4 %) ima znanstveni
magisterij, 19 (3,6 %) anketiranih je zaključilo srednjo poklicno šolo, 2 (0,4 %)
osnovno šolo in 1 anketirani ima doktorski naziv (0,2 %). V posameznih segmentih je
prevladujoča visoka izobrazba: v občinski upravi je 95 oseb (62,5 %), v storitvenem
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sektorju je 63 oseb (49,6 %), v vzgoji in izobraževanju 68 oseb (54 %) in v zdravstvu
je 55 oseb (44,7 %) z visoko izobrazbo.
Na podlagi vseh zbranih podatkov smo v nadaljevanju analizirali zastavljena raziskovalna
področja:



spol,



starost,



izobrazbo,



delovno dobo,



vrsto zaposlitve,



delovni položaj,



lastništvo delovne organizacije.

Najprej nas je zanimalo, ali imajo zaposleni pogosto opravka s pojavom verbalnega

nasilja na delovnem mestu.
Raziskovalno vprašanje št. 1: Ali zaposleni menijo, da je pojav verbalnega
nasilja na delovnem mestu pogosto prisoten?
Tabela št. 4: Pogostost pojava verbalnega nasilja na delovnem mestu

področje dela*
pogostost pojava
verbalnega nasilja
na delovnem mestu

veljavni
N
delež

odgovori
manjka
N delež

514

17

96,8 %

133

3,2 %

N
531

skupaj
delež
100,0 %

področje dela
občinska uprava
storitveni sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

pogostost pojava
verbalnega nasilja na
delovnem mestu
da
ne
102
41
71,3 %
28,7 %
78
46
62,9 %
37,1 %
61
63
49,2 %
50,8 %
80
43
65,0 %
35,0 %
321
193
62,5 %
37,5 %

skupaj
143
100,0 %
124
100,0 %
124
100,0 %
123
100,0 %
514
100,0 %

Graf št. 4: Pogostost verbalnega nasilja v delovni organizaciji
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Dobljeni empirični podatki so nam pokazali, da skoraj dve tretjini anketirancev (321
oseb oz. 62,5 %) ocenjuje, da je verbalno nasilje pogost pojav na delovnem mestu. V
posameznih segmentih je največ anketiranih pritrdilno odgovorilo v občinski upravi
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(102 osebi oz. 71,3 %), v zdravstvu je pojav zaznalo 80 (65 %) anketiranih oseb, v
storitvenem sektorju 78 (62,9 %) in na področju vzgoje in izobraževanja 61 (49,2 %)
anketiranih. Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r= - 0,03; p>0,05).

Raziskovalno vprašanje št. 2: Kolikšen odstotek zaposlenih je žrtev verbalnega

nasilja?
Tabela št. 5: Odstotek žrtev verbalnega nasilja na delovnem mestu

veljavni
N
delež
področje dela*
odstotek žrtev
verbalnega nasilja

522

področje dela
občinska uprava
storitveni sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

98,3 %

odgovori
manjka
N delež
9

1,7 %

odstotek žrtev
verbalnega nasilja na
delovnem mestu
da
ne
49
102
32,5 %
67,5 %
24
100
19,4 %
80,6 %
26
98
21 %
79 %
41
82
33,3 %
66,7 %
140
382
26,8 %
73,2 %

skupaj
delež

N
531

100,0 %

skupaj
151
100,0 %
124
100,0 %
124
100,0 %
123
100,0 %
522
100,0 %

Več kot dve tretjini anketiranih (382 oz. 73,2 %) v zadnjem času ni bila žrtev
verbalnega nasilja v svoji delovni organizaciji; 140 (26,8 %) pa se jih je čutilo kot
žrtev verbalnega nasilja.
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Največ anketiranih, ki so že doživeli verbalno nasilje, je bilo zaposlenih na področju
zdravstva (41 oz. 33,3 %), ter v občinski upravi (49 oz. 32,5 %). Na področju vzgoje
in izobraževanja je bilo 26 anketiranih že žrtev (21 %) verbalnega nasilja na
delovnem mestu; 24 (19,4 %) pa v storitvenem sektorju. Med spremenljivkama ni
statistične povezanosti (r=0,07; p>0,05).
Glede na spolno strukturo je bilo več žrtev ženskega spola 106 (76,2 %) ter 33 (23,8
%) anketirancev moškega spola. V občinski upravi se je čutilo žrtev 33 (68,8 %)
anketirank

ter 15 (31,2 %) anketirancev; v storitvenem sektorju 19 (79,2 %)

anketirank ter 5 (20,8 %) anketirancev; na področju vzgoje in izobraževanja je 24
(92,3 %) anketirank

in 2 (7,7 %) anketiranca odgovorilo, da so bili verbalno

napadeni na svojem delovnem mestu, ter v zdravstvu je 30 (73,2 %) anketirank in 11
(26,8 %) anketirancev ocenilo, da so bili žrtve verbalnega nasilja na delovnem mestu.
Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r=0,01; p>0,05).
Med anketiranimi žrtvami sta prevladovali dve starostni skupini, in sicer 40–49 let
(47 oz. 34,3 %) in 30–39 let (46 oz. 33,6 %). V občinski upravi so bile žrtve
verbalnega nasilja na delovnem mestu stare 30–39 let (17 oz. 37 %) in 40–49 let (14
oz. 30,4 %); v storitvenem sektorju je bilo v obeh omenjenih starostnih skupinah 10
(41,7 %) anketiranih žrtev; na področju vzgoje in izobraževanja je bilo največ žrtev v
starostni skupini 30–39 let (9 oz. 34,6 %); v zdravstvu pa je bilo največ žrtev
verbalnega nasilja starih 40–49 let (16 oz. 39 %). Med spremenljivkama ni statistične
povezanosti (r=0,015; p>0,05).

136

Raziskovalno vprašanje št. 3: Kdo so povzročitelji in kdo žrtve žaljivk, groženj,

ustrahovanj glede na delovni položaj?
Tabela št. 6: Povzročitelji verbalnega nasilja na delovnem mestu

veljavni
N
delež
Ali ste bili na svojem delovnem mestu
v zadnjem času tudi sami žrtev
verbalnega nasilja? * Kdo so po vašem
mnenju povzročitelji žaljivk, groženj,
ustrahovanj glede na delovni položaj?
Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev verbalnega
nasilja?
celoten zbir
število
skupaj

delež
število
delež

131

93,6 %

odgovori
manjka
N
delež

9

6,4 %

Kdo so po vašem mnenju povzročitelji
žaljivk, groženj, ustrahovanj glede na
delovni položaj?
nadrejeni
70
53,4 %
70
53,4 %

podrejeni
9
6,9 %
9
6,9 %

sodelavci
52
39,7 %
52
39,7 %

N

140

skupaj
delež

100,0 %

skupaj

131
100,0 %
131
100,0 %

Žrtve verbalnega nasilja so ocenile, da je bilo največ povzročiteljev verbalnega
nasilja glede na delovni položaj nadrejenih – 70 (53,4 %), 52 (39,7 %) sodelavcev in
9 (6,9 %) podrejenih. Povzročitelji so po ocenah žrtev najpogosteje pripadali
starostnima skupinama 40–49 let (45 oz. 35,2 %) in 30–39 let (42 oz. 32,8 %);
napadalci verbalnega nasilja imajo visoko izobrazbo (63 oz. 48,5 %). V spolni
strukturi je največ povzročiteljev ženskega spola (98 oz. 75,4 %), kar pa je morda tudi
pogojeno s prevladujočo spolno strukturo ženskega spola (407 oz. 76,9 %) v
celotnem raziskovalnem vzorcu.
Zanimala nas je povezanost med delovnim položajem povzročiteljev verbalnega
nasilja in stopnjo njihove (povzročiteljev verbalnega nasilja na delovnem mestu)
izobrazbe. Med spremenljivkama obstaja močna pozitivna statistična povezanost
(r=0,34, p<0,001); višja kot je stopnja izobrazbe povzročiteljev verbalnega nasilja,
višji delovni položaj zavzemajo na delovnem mestu. Rezultati testa ANOVE so
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pokazali, da se delovni položaj povzročiteljev verbalnega nasilja na delovnem mestu
in stopnjo njihove izobrazbe statistično značilno ne razlikuje (F(2,115) =7,329; p=0,15).
Preverili smo tudi povezanost med delovnim položajem povzročiteljev verbalnega
nasilja na delovnem mestu in starostno skupino povzročiteljev verbalnega nasilja.
Med njima ni statistične povezanosti (r=0,1, p=0,23). Prav tako nas je zanimala
povezanost med delovnim položajem povzročiteljev verbalnega nasilja na delovnem
mestu in kdo pogosteje izvaja verbalne napade glede na spol. Med spremenljivkama
je zmerna statistična povezanost (r=0,2; p<0,05).

Tabela št. 7: Žrtve verbalnega nasilja na delovnem mestu

veljavni
N
delež
Ali ste bili na svojem delovnem mestu
v zadnjem času tudi sami žrtev
verbalnega nasilja? * Kdo so po vašem
mnenju žrtve žaljivk, groženj,
ustrahovanj glede na delovni položaj?

Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev verbalnega
nasilja?
celoten zbir
število
skupaj

delež
število
delež

139

99,3 %

odgovori
manjka
N
delež

1

0,7 %

Kdo so po vašem mnenju žrtve žaljivk,
groženj, ustrahovanj glede na delovni
položaj?
nadrejeni
5
3,6 %
5
3,6 %

podrejeni
78
56,1 %
78
56,1 %

sodelavci
56
40,3 %
56
40,3 %

N

140

skupaj
delež

100,0 %

skupaj

139
100,0 %
139
100,0 %

Izmed vseh anketiranih je bilo 140 (26,8 %) tistih, ki so bili v zadnjem obdobju žrtve
na delovnem mestu. Glede na delovni položaj je bilo največ žrtev verbalnega nasilja
med podrejenimi, in sicer 78 (56,1 %), med sodelavci 56 (40,3 %) in med
nadrejenimi 5 (3,6 %).
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Tabela št. 8: Povzročitelji verbalnega nasilja glede na delovni položaj v občinski
upravi
Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev verbalnega
nasilja?
občinska uprava
število
skupaj

delež
število
delež

Kdo so po vašem mnenju povzročitelji
žaljivk, groženj, ustrahovanj glede na
delovni položaj?
nadrejeni
31
68,9 %
31
68,9 %

podrejeni
4
8,9 %
4
8,9 %

sodelavci
10
22,2 %
10
22,2 %

skupaj

45
100,0 %
45
100,0 %

Tabela št. 9: Žrtve verbalnega nasilja glede na delovni položaj v občinski upravi

Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev verbalnega
nasilja?
občinska uprava
število
skupaj

delež
število
delež

Kdo so po vašem mnenju žrtve žaljivk,
groženj, ustrahovanj glede na delovni
položaj?
nadrejeni
0
0,0 %
0
0,0 %

podrejeni
34
70,8 %
34
70,8 %

sodelavci
14
29,2 %
14
29,2 %

skupaj

48
100,0 %
48
100,0 %

V občinski upravi je bilo največ povzročiteljev verbalnega nasilja na delovnem
mestu med nadrejenimi, in sicer 31 (68,9 %), med sodelavci 10 (22,2 %) ter med
podrejenimi 4 (8,9 %). Napadalci so bili po ocenah anketiranih žrtev najpogosteje
ženskega spola (30 oz. 68,2 %), srednjih let – pripadali so starostnima skupinama
30–39 let (15 oz. 35,7 %) in 40–49 let (14 oz. 33,3 %) ter z visoko izobrazbo (25
oz. 56,8 %).
Žrtve verbalnega nasilja so bile v največji meri podrejeni 34 (70,8 %), nikogar pa
ni bilo v segmentu nadrejenih kot žrtev verbalnega nasilja. Glede na spolno
strukturo je bilo 33 (68,8 %) anketiranih žrtev ženskega in 15 (31,2 %) žrtev
moškega spola. Žrtve verbalnega nasilja na delovnem mestu so bile najpogosteje stare
30–39 let (17 oz. 37 %) in 40–49 let (14 oz. 30,4 %).
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Tabela št. 10: Povzročitelji verbalnega nasilja glede na delovni položaj v storitvenem
sektorju

Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev verbalnega
nasilja?
storitveni sektor
število
skupaj

delež
število
delež

Kdo so po vašem mnenju povzročitelji
žaljivk, groženj, ustrahovanj glede na
delovni položaj?
nadrejeni
17
73,9 %
17
73,9 %

podrejeni
2
8,7 %
2
8,7 %

sodelavci
4
17,4 %
4
17,4 %

skupaj

23
100,0 %
23
100,0 %

Tabela št. 11: Žrtve verbalnega nasilja glede na delovni položaj v storitvenem
sektorju

Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev
verbalnega nasilja?
storitveni sektor
število
skupaj

delež
število
delež

Kdo so po vašem mnenju žrtve žaljivk,
groženj, ustrahovanj glede na delovni
položaj?
nadrejeni
0
0,0 %
0
0,0 %

podrejeni
19
79,2 %
19
79,2 %

sodelavci
5
20,8 %
5
20,8 %

skupaj

24
100,0 %
24
100,0 %

Po ocenah anketiranih žrtev je bilo v storitvenem sektorju največ povzročiteljev
verbalnega nasilja med nadrejenimi, in sicer 17 (73,9 %); 4 (17,4 %) med
sodelavci ter 2 (8,7 %) med podrejenimi glede na delovni položaj. Posamezniki, ki
so povzročali verbalne napade na delovnem mestu, so bili pogosteje ženskega
spola (18 oz. 78,3 %), pripadali so starostni strukturi 40–49 let (10 oz. 43,5 %) ter
z visoko izobrazbo (9 oz. 39,1 %).
Žrtve verbalnega nasilja so bile v največji meri podrejeni (19 oz. 79,2 %), nikogar
pa ni bilo v segmentu nadrejenih kot žrtev verbalnega nasilja. V spolni strukturi je
bilo 19 (79,2 %) anketirank ter 5 (20,8 %) anketirancev žrtev verbalnega nasilja;
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največ jih je bilo v dveh starostnih skupinah: 30–39 let (10 oz. 41,7 %) in 40–49 let
(10 oz. 41,7 %).

Tabela št. 12: Povzročitelji verbalnega nasilja glede na delovni položaj v vzgoji in
izobraževanju
Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev verbalnega
nasilja?
vzgoja in
število
izobraževanje
delež
skupaj

število
delež

Kdo so po vašem mnenju povzročitelji
žaljivk, groženj, ustrahovanj glede na
delovni položaj?
nadrejeni
8
30,8 %
8
30,8 %

podrejeni
1
3,8 %
1
3,8 %

sodelavci
17
65,4 %
17
65,4 %

skupaj

26
100,0 %
26
100,0 %

Tabela št. 13: Žrtve verbalnega nasilja glede na delovni položaj v vzgoji in
izobraževanju
Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev verbalnega
nasilja?
vzgoja in
število
izobraževanje
delež
skupaj

število
delež

Kdo so po vašem mnenju žrtve žaljivk,
groženj, ustrahovanj glede na delovni
položaj?
nadrejeni
3
11,5 %
3
11,5 %

podrejeni
8
30,8 %
8
30,8 %

sodelavci
15
57,7 %
15
57,7 %

skupaj

26
100,0 %
26
100,0 %

Anketirane žrtve s področja vzgoje in izobraževanju so ocenile, da je bilo največ
povzročiteljev verbalnega nasilja na delovnem mestu med sodelavci, in sicer 17
(65,4 %), 8 (30,8 %)

med nadrejenimi in 1 (3,8 %) podrejeni sodelavec.

Napadalci verbalnega nasilja so bile največkrat osebe ženskega spola (24 oz. 92,3
%), starosti 30–39 let (9 oz. 34,6 %) in z visoko izobrazbo (16 oz. 61,5 %).
Žrtve verbalnega nasilja so bile v največji meri prav tako med sodelavci 15 (57,7
%), med podrejenimi je bilo 8 (30,8 %) in nadrejenimi 3 (11,5 %). Med žrtvami
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verbalnega nasilja na delovnem mestu je bilo 24 (92,3 %) anketirank in 2 (7,7 %)
anketiranca. Največ žrtev je pripadalo starostni kohorti 30–39 let (9 oz. 34,6 %).
Tabela št. 14: Povzročitelji verbalnega nasilja glede na delovni položaj v zdravstvu

Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev verbalnega
nasilja?
zdravstvo
število
skupaj

delež
število
delež

Kdo so po vašem mnenju povzročitelji
žaljivk, groženj, ustrahovanj glede na
delovni položaj?
nadrejeni
14
37,8 %
14
37,8 %

podrejeni
2
5,4 %
2
5,4 %

sodelavci
21
56,8 %
21
56,8 %

skupaj

37
100,0 %
37
100,0 %

Tabela št. 15: Žrtve verbalnega nasilja glede na delovni položaj v zdravstvu

Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v zadnjem
času tudi sami žrtev verbalnega
nasilja?
zdravstvo
število
skupaj

delež
število
delež

Kdo so po vašem mnenju žrtve žaljivk,
groženj, ustrahovanj glede na delovni
položaj?
nadrejeni
2
4,9 %
2
4,9 %

podrejeni
17
41,5 %
17
41,5 %

sodelavci
22
53,7 %
22
53,7 %

skupaj

41
100,0 %
41
100,0 %

Na področju zdravstva je bilo na osnovi odgovorov anketiranih žrtev največ
povzročiteljev verbalnega nasilja ženskega spola (26 oz. 70,3 %); pripadali so
starostni skupini 40–49 let (14 oz. 37,8 %); s srednjo izobrazbo (20 oz. 54,1 %).
Največ napadalcev verbalnega nasilja na delovnem mestu je bilo med sodelavci,
in sicer 21 (56,8 %), nadrejenimi 14 (37,8 %), ter podrejenimi 2 (5,4 %).
Žrtve verbalnega nasilja so bile v največji meri sodelavci (22 oz. 53,7 %),
podrejenih je bilo 17 (41,5 %) ter nadrejenih 2 (4,9 %). V tem segmentu dela je
bilo največ žrtev verbalnega nasilja starih 40–49 let (16 oz. 39 %). Glede na spolno
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strukturo je bilo 30 (73,2 %) anketirank in 11 (26,8 %) anketirancev žrtev verbalnega
nasilja na delovnem mestu.
Zanimala nas je povezanost delovnega položaja žrtev verbalnega nasilja in
pogostostjo žrtev glede na spol. Med spremenljivkama ni statistične povezanosti
(r=0,14; p>0,05).
Ugotavljamo, da v dveh raziskovalnih področjih dela (občinski upravi in
storitvenem sektorju) ni bilo žrtev verbalnega nasilja na delovnem mestu med
nadrejenimi. Povzročitelji verbalnega nasilja so bile večkrat osebe ženskega spola,
srednjih let ter z visoko izobrazbo (razen v zdravstvenem sektorju, kjer so
povzročitelji s srednjo izobrazbo). Podobna primerjava je tudi v strukturi
anketiranih oseb celotnega vzorca, saj je tri četrtine oseb ženskega spola (407 oz.
76,9 %), srednjih let (starostna skupina 30–39 let – 174 (33,1 %) ter 40–49 let –
166 (31,6 %)) in z visoko izobrazbo (281 oz 53,2 %).
Sklepamo lahko, da so v omenjenih raziskovalnih področjih dela v večji meri
zaposlene ženske; delovni procesi so hierarhično naravnani (anketirani v
omenjenih raziskovalnih nivojih so kot povzročitelje največkrat navedli
nadrejene). Komunikacija v omenjenih raziskovalnih organizacijah lahko poteka v
večji meri vertikalno, informacije so v pretežni meri v obliki navodil, ukazov,
povratnih vertikalnih informacij je manj.
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Tabela št. 16: Povzročitelji verbalnega nasilja na delovnem mestu – po področju dela

veljavni
N
delež
Področje dela * Kdo so po
vašem mnenju povzročitelji
žaljivk, groženj, ustrahovanj
glede na delovni položaj?

področje dela
občinska
število
uprava
delež
pošta
število
delež
vzgoja in
število
izobraževanje
delež
zdravstvo
število
delež
skupaj
število
delež

479

90,2 %

odgovori
manjka
N
delež
52

skupaj
N
delež

9,8 % 531

povzročitelji glede na delovni
položaj – ocene anketirancev
nadrejeni podrejeni sodelavci
84
15
40
60,4 %
10,8 %
28,8 %
69
13
33
60,0 %
11,3 %
28,7 %
33
10
70
29,2 %
8,8 %
61,9 %
53
11
48
47,3 %
9,8 %
42,9 %
239
49
191
49,9 %
10,2 %
39,9 %

100,0 %

skupaj
139
100,0 %
115
100,0 %
113
100,0 %
112
100,0 %
479
100,0 %

Iz odgovorov anketiranih celotnega vzorca ugotavljamo, da je največ povzročiteljev
glede na delovni položaj iz skupine »nadrejeni«, kar je potrdilo kar 239 (49,9 %)
anketirancev. Da so povzročitelji verbalnega nasilja sodelavci, je izjavilo 191 (39,9
%) anketiranih; in da so podrejeni povzročitelji verbalnega nasilja na delovnem mestu
je prepričanih 49 (10,2 %) anketiranih. V posameznih segmentih je 84 (60,4 %)
anketiranih ocenilo, da je v občinski upravi največ povzročiteljev nadrejenih glede na
delovni položaj in 40 (28,8 %) anketirancev, da so sodelavci povzročitelji verbalnih
napadov. V storitvenem sektorju jih je 69 (60 %) izjavilo, da so povzročitelji
nadrejeni, ter 33 (28,7 %) je označilo sodelavce kot povzročitelje verbalnega nasilja
na delovnem mestu. Na področju vzgoje in izobraževanja je 70 (61,9 %) anketiranih
izjavilo, da so sodelavci povzročitelji verbalnega nasilja; nadrejene kot povzročitelje
pa je ocenilo 33 (29,2 %) anketiranih. V zdravstvu je za povzročitelja verbalnega
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napada kot nadrejenega prepoznalo 53 (47,3 %) anketiranih, kot sodelavce pa 48
(42,9 %) anketiranih.
Ugotavljamo, da so odgovori anketiranih žrtev, in odgovori anketiranih celotne
populacije glede povzročiteljev verbalnega nasilja na delovnem mestu, podobni. Obe
skupini odgovorov sta kot najpogostejše povzročitelje verbalnega nasilja navedli iz
skupine »nadrejeni«, tako je odgovorilo 70 (53,4 %) anketiranih žrtev in 239 (49,9 %)
anketiranih iz celotnega vzorca. Da so povzročitelji verbalnega nasilja na delovnem
mestu sodelavci, je ocenilo 52 (39,7 %) anketiranih žrtev in 191 (39,9 %) anketiranih
celotne populacije.
V posameznih področjih dela ugotavljamo razlike med odgovori omenjenih skupin. V
občinski upravi je 31 (68,9 %) žrtev, 84 (60,4 %) anketiranih, zaposlenih v občinski
upravi, je izjavilo, da so povzročitelji verbalnega nasilja na delovnem mestu
»nadrejeni«. Prav tako je enako odgovorilo 17 (73,9 %) žrtev in 69 (60 %)
anketiranih, zaposlenih v storitvenem sektorju. Na področju vzgoje in izobraževanja
je 17 (65,4 %) anketiranih žrtev in 70 (61,9 %) anketiranih celotnega vzorca izjavilo,
da so povzročitelji verbalnega nasilja na delovnem mestu sodelavci. V zdravstvu je je
21 (56,8 %) anketiranih žrtev izjavilo, da so povzročitelji verbalnega nasilja
sodelavci, 53 (47,3 %) anketiranih celotnega anketirane populacije pa je ocenilo, da
so povzročitelji nadrejeni. Med spremenljivkama obstaja zmerna statistična
povezanost (r= 0,28; p<0,01). Vrednost HI kvadrata je 37,64 (Pearson koeficient
p=0,000).
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Graf št. 5: Povzročitelji verbalnega nasilja na delovnem mestu
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Tabela št. 17: Žrtve verbalnega nasilja na delovnem mestu – po področju dela
žrtve glede na delovni položaj
področje dela
občinska
število
uprava
delež
storitveni
število
sektor
delež
vzgoja in
število
izobraževanje delež
zdravstvo
število
delež
skupaj
število
delež

nadrejeni podrejeni sodelavci
4
93
48
2,8 %
64,1 %
33,1 %
8
80
32
6,7 %
66,7 %
26,7 %
7
56
49
6,3 %
50,0 %
43,8 %
12
54
51
10,3 %
46,2 %
43,6 %
31
283
180
6,3 %
57,3 %
36,4 %
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skupaj
145
100,0 %
120
100,0 %
112
100,0 %
117
100,0 %
494
100,0 %

Graf št. 6: Žrtve verbalnega nasilja na delovnem mestu
žrtve verbalnega nasilja
100
nadrejeni
podrejeni
sodelavci

80

število

60

93
40

80

56

54
49

48

51

20
32

12
8

7

4
0
občinska uprava

pošta

vzgoja in
izobraževanje

zdravstvo

področje dela

Po ocenah anketiranih celotnega vzorca je največ žrtev glede na delovni položaj prav
iz skupine »podrejenih«. Tako je bila prepričana več kot polovica anketirancev (283
oz. 57,3 %). Da so žrtve verbalnega nasilja sodelavci, je ocenilo 180 (36,4 %)
anketiranih,

da so žrtve verbalnega nasilja nadrejeni, pa je izjavilo 31 (6,3 %)

anketiranih. V občinski upravi je 93 (64,1 %) anketiranih izjavilo, da so glede na
delovni položaj podrejeni žrtev, 48 (33,1 %) anketiranih pa, da so to sodelavci. V
storitvenem sektorju je 80 (66,7 %) anketiranih ocenilo, da so žrtev podrejeni, 32
(26,7 %) jih je označilo sodelavce kot žrtve. Na področju vzgoje in izobraževanja je
56 (50 %) anketiranih izjavilo, da so podrejeni žrtve verbalnega nasilja; da so to
sodelavci pa 49 (43,8 %) anketiranih. V zdravstvu je kot žrtev verbalnega nasilja na
delovnem mestu podrejenega označilo 54 (46,2 %) anketiranih in kot sodelavce 51
(43,6 %) anketiranih.
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Raziskovalno vprašanje št. 4: Ali področje dela posamezne organizacije vpliva na

pogostost pojava?
Tabela št. 18: Vpliv področja dela na pogostost pojava – občinska uprava

veljavni
N
delež
Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na
delovnem mestu pogost
pojav?* Ali po vašem
mnenju področje vašega dela
vpliva na pogostost
verbalnega nasilja?

104

Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na delovnem
mestu pogost pojav?
občinska uprava

število

skupaj

delež
število
delež

67,1 %

odgovori
manjka
N
delež

51

32,9 %

Ali po vašem mnenju
področje vašega dela
vpliva na pogostost
verbalnega nasilja?
da
ne
29
49
37,2 %
62,8 %
29
49
37,2 %
62,8 %

N

155

skupaj
delež

100,0 %

skupaj
78
100,0 %
78
100,0 %

Med tistimi anketiranci, ki so pozitivno odgovorili na vprašanje Ali menite, da je
pojav verbalnega nasilja na delovnem mestu pogost pojav?, jih skoraj dve tretjini (49
oz. 62,8 %) zaposlenih v občinski upravi ocenjuje, da področje dela ni vplivalo na
pogostost pojava verbalnega nasilja na delovnem mestu. Tej oceni ni sledila dobra
tretjina zaposlenih (29 oz. 37,2 %).
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Tabela št. 19: Vpliv področja dela na pogostost pojava – storitveni sektor
veljavni
N
delež
Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na
delovnem mestu pogost
pojav?* Ali po vašem
mnenju področje vašega dela
vpliva na pogostost
verbalnega nasilja?

Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na delovnem
mestu pogost pojav?
storitveni sektor
število
skupaj

delež
število
delež

122

96,1 %

odgovori
manjka
N
delež

5

3,9 %

N

skupaj
delež

127

Ali po vašem mnenju področje vašega
dela vpliva na pogostost verbalnega
nasilja?
da
ne
ne vem
17
40
19
22,4 %
52,6 %
25,0 %
17
40
19
22,4 %
52,6 %
25,0 %

100,0 %

skupaj
76
100,0 %
76
100,0 %

Med tistimi anketiranci, ki so pozitivno odgovorili na vprašanje Ali menite, da je
pojav verbalnega nasilja na delovnem mestu pogost pojav?, jih je več kot polovica
(40 oz. 52,6 %) prepričanih, da področje dela ne vpliva na samo frekventnost pojava
verbalnega nasilja na delovnem mestu. Neopredeljenih je bila četrtina zaposlenih (19
oz. 25 %), vpliv področja dela na pogostost pa je izrazilo 17 (22,4 %) anketirancev.
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Tabela št. 20: Vpliv področja dela na pogostost pojava – vzgoja in izobraževanje

veljavni
N
delež
Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na
delovnem mestu pogost
pojav?* Ali po vašem
mnenju področje vašega
dela vpliva na pogostost
verbalnega nasilja?

Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na delovnem
mestu pogost pojav?
vzgoja in
število
izobraževanje
delež
skupaj

število
Delež

121

96,0 %

odgovori
manjka
N
delež

5

skupaj
N
delež

4,0 % 126

Ali po vašem mnenju področje vašega
dela vpliva na pogostost verbalnega
nasilja?
da
ne
ne vem
17
28
15
28,3 %
46,7 %
25,0 %
17
28
15
28,3 %
46,7 %
25,0 %

100,0 %

skupaj
60
100,0 %
60
100,0 %

Na področju vzgoje in izobraževanja je 28 (46,7 %) zaposlenih anketiranih
prepričanih, da samo področje dela ne vpliva na pogostost verbalnega nasilja na
delovnem mestu, 17 (28,3 %) anketiranih je izjavilo, da področje dela vpliva na
pogostost pojava verbalnega nasilja na delovnem mestu. Četrtina (15 oz. 25 %)
anketiranih ne ve, ali področje dela vpliva na pogostost verbalnega nasilja na
delovnem mestu.
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Tabela št. 21: Vpliv področja dela na pogostost pojava – zdravstvo
veljavni
N
delež
Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na
delovnem mestu pogost
pojav?* Ali po vašem
mnenju področje vašega dela
vpliva na pogostost
verbalnega nasilja?

Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na delovnem
mestu pogost pojav?
zdravstvo
število
skupaj

delež
število
delež

122

99,2 %

odgovori
manjka
N
delež

1

0,8 %

N

skupaj
delež

123

Ali po vašem mnenju področje vašega
dela vpliva na pogostost verbalnega
nasilja?
da
ne
ne vem
35
25
19
44,3 %
31,6 %
24,1 %
35
25
19
44,3 %
31,6 %
24,1 %

100,0 %

skupaj
79
100,0 %
79
100,0 %

Anketiranci, ki so pozitivno odgovorili na vprašanje Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na delovnem mestu pogost pojav?, jih je s področja zdravstvenih
dejavnostih 35 (44,3 %) prepričanih, da samo področje dela vpliva na frekventnost
pojava na delovnem mestu. S tem pa se ne strinja 25 (31,6 %) anketirancev,
neodločenih pa jih je četrtina (19 oz. 24,1 %).
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Tabela št. 22: Vpliv področja dela na pogostost pojava – celoten zbir

veljavni
N
delež
Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na
delovnem mestu pogost
pojav?* Ali po vašem
mnenju področje vašega dela
vpliva na pogostost
verbalnega nasilja?

Ali menite, da je pojav
verbalnega nasilja na delovnem
mestu pogost pojav?
celoten zbir
število
skupaj

delež
število
delež

469

88,3 %

odgovori
manjka
N
delež

62

11,7 %

skupaj
N
delež

531

100,0 %

Ali po vašem mnenju področje vašega
dela vpliva na pogostost verbalnega
nasilja?
da
ne
ne vem
98
142
52
33,4 %
48,5 %
17,7 %
98
142
52
33,4 %
48,5 %
17,7 %

skupaj
293
100,0 %
293
100,0 %

V celotnem vzorcu je med tistimi, ki so prepričani, da je verbalno nasilje pogost
pojav na delovnem mestu, 142 (48,5 %) anketiranih odgovorilo, da samo področje
dela ne vpliva na pogostost pojava na delovnem mestu; 98 (33,4 %) jih je pozitivno
odgovorilo, neopredeljenih je bilo 52 (17,7 %) anketiranih. Med omenjenima
spremenljivkama obstaja zmerna statistična povezanost (r=0,24; p<0,001).
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Raziskovalno vprašanje št. 5: Katere so najpogostejše oblike verbalnega nasilja na

delovnem mestu?
Tabela št. 23: Najpogostejše oblike verbalnega vedenja na delovnem mestu
Katere so po vašem mnenju najpogostejše
oblike verbalnega nasilja na delovnem mestu:
kletvice
žaljivke
grožnje
ustrahovanje
sovražni govor
neprimerne pripombe o spolnosti
nepodajanje pomembnih informacij
besedno sovraštvo
verbalni napad

odstotek
26,9 %
48,8 %
29,8 %
34,3 %
27,1 %
14,5 %
39,4 %
32,2 %
41,8 %

Najpogostejše oblike verbalnega nasilja na delovnem mestu so žaljivke, saj je tako
izjavilo 259 (48,8 %) anketiranih, verbalni napadi 220 (41,8 %), za 209 (39,4 %)
anketiranih nepodajanje pomembnih informacij, za 182 (34,3 %) anketiranih
ustrahovanje in za 171 (32,2 %) anketiranih besedno sovraštvo.
V povezavi s prejšnjim vprašanjem nas je zanimalo, kako pogosto se omenjene oblike
verbalnega nasilja na delovnem mestu pojavljajo.
Raziskovalno vprašanje št. 6: Kako pogosto se omenjene oblike pojavljajo?
Tabela št. 24: Pogostost oblik verbalnega nasilja
Katere so po vašem mnenju
najpogostejše oblike verbalnega
nasilja na delovnem mestu:
kletvice
žaljivke
grožnje
ustrahovanje
sovražni govor
neprimerne pripombe o spolnosti
nepodajanje pomembnih informacij
besedno sovraštvo
verbalni napad
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število pozitivnih
odgovorov
143
259
158
182
144
77
209
171
220

povprečje
0,27
0,49
0,30
0,35
0,27
0,15
0,40
0,33
0,43

Med oblikami verbalnega vedenja na delovnem mestu so anketirani

največkrat

navajali žaljivke (259), verbalne napade (220), nepodajanje pomembnih informacij
(209), ustrahovanje (182) in besedno sovraštvo (171). Omenjene oblike so imele tudi
najvišjo statistično povprečno vrednost med odgovori: žaljivke – 0,49, verbalni
napadi – 0,43, nepodajanje pomembnih informacij – 0,40, ustrahovanje – 0,35 in
besedno sovraštvo – 0,33.

Raziskovalno vprašanje št. 7: Kakšne so razlike med posameznimi področji
organizacije glede na izobrazbo zaposlenih?
Graf št. 7: Izobrazbena struktura Histogram
v občinski upravi
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V občinski upravi je največ anketiranih zaposlenih z visoko izobrazbo, in sicer 68
(48,6 %), srednješolsko izobrazbo ima 41 (29,3 %), višjo izobrazbo ima 15 (10,7 %).
Srednjo poklicno izobrazbo ima 9 zaposlenih (6,4 %), 5 zaposlenih pa ima opravljen
znanstveni magisterij (3,6 %).
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Graf št. 8: Izobrazbena struktura
v storitvenem sektorju
Histogram
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V storitvenem sektorju je največ anketiranih zaposlenih z visoko izobrazbo (63 oz.
49,6 %), srednješolsko izobrazbo ima 27 (21,3 %) in višjo izobrazbo 22 (17,3 %).
Srednjo poklicno izobrazbo ima 10 anketiranih (7,9 %), 5 pa jih ima opravljen
znanstveni magisterij (3,9 %).
Histogram

Graf št. 9: Izobrazbena struktura v vzgoji in izobraževanju
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V vzgoji in izobraževanju je več kot polovica anketiranih zaposlenih z visoko
izobrazbo – 68 (54 %), srednješolsko izobrazbo ima 32 (25,4 %), višjo izobrazbo 22
(17,5 %) in 5 zaposlenih ima opravljen znanstveni magisterij (3,9 %); samo dva
anketirana pa imata osnovnošolsko izobrazbo (1,6 %).

Histogram

Graf št. 10: Izobrazbena struktura v zdravstvu
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V zdravstvu ima največ anketiranih visoko izobrazbo – 55 (44,7 %) in srednješolsko
izobrazbo – 54 (43,9 %), višjo ter srednjo poklicno izobrazbo ima končanih 6 (4,9 %)
anketiranih, 1 zaposlen pa ima opravljen znanstveni magisterij in doktorat (0,8 %).
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Tabela št. 25: Povprečna stopnja izobrazbe in delež žrtev verbalnega nasilja
delovna organizacija

povprečna stopnja izobrazbe

občinska uprava
storitveni sektor
vzgoja in izobraževanje
zdravstvo
skupaj

žrtev verbalnega nasilja
(delež)
32,5 %
19,4 %
21,0 %
33,3 %
26,8 %

4,63
4,2
4,27
3,95
4,28

Tabela št. 26: Stopnja izobrazbe in delež žrtev verbalnega nasilja po področju dela
odgovori žrtev
verbalnega nasilja na
delovnem mestu
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

izobrazba
osnovna
šola
0
0%
0
0%
1
0,2 %
0
0%
1
0,2 %

srednja
poklicna
šola
2
0,4 %
4
0,8 %
0
0%
3
0,6 %
9
1,7 %

srednja
šola
11
2%
4
0,4 %
6
1,1 %
20
3,8 %
41
7,9 %

višja
šola
4
0,8 %
5
0,9 %
3
0,6 %
3
0,6 %
15
2,9 %

visoka
šola
28
5,3 %
10
1,9 %
16
3,1 %
15
2,8 %
69
13,1 %

magisterij
4
0,8 %
1
0,2 %
0
0%
0
0%
5
1%

Iz dobljenih odgovorov celotnega vzorca ugotavljamo, da je bila četrtina žrtev
verbalnega nasilja na delovnem mestu (140 oz. 26,8 %); prevladujejo anketirani z
visoko izobrazbo (69 oseb oz. 13,1 %), 41 (7,9 %) anketiranih s srednješolsko
izobrazbo, 15 (2,9 %) z višjo izobrazbo, 9 (1,7 %) anketiranih s srednjo poklicno
izobrazbo, 5 (1 %) anketiranih z magisterijem ter 1 (0,2 %) anketirani z
osnovnošolsko izobrazbo. Število žrtev verbalnega nasilja je najvišje v raziskovalnih
sektorjih z najvišjo (občinska uprava) in najnižjo (zdravstvo) povprečno stopnjo
izobrazbe.

Med spremenljivkama obstaja zmerna statistična povezanost (r=0,23;

p<0,05). Rezultati ANOVE so pokazali, da ni značilne statistične razlike
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(F=(3,131)=3,737; p>0,05) med izobrazbo žrtev verbalnega nasilja na delovnem mestu
in področjem dela.
Na posameznih področjih dela prihaja do razlik med stopnjo izobrazbe in deležem
žrtev verbalnega nasilja na delovnem mestu. Najnižjo povprečno stopnjo izobrazbo
imajo anketirani v zdravstveni dejavnosti (3,95), najvišjo pa v občinski upravi (4,63).
Najvišji delež žrtev verbalnega nasilja na delovnem mestu je zaznati med anketiranci
na področju zdravstva (41 oz. 33,3 %) in v občinski upravi (49 oz. 32,5 %). Delež
žrtev teh dveh omenjenih področij dela je nad celotnim povprečjem (26,8 %) deleža
žrtev verbalnega nasilja na delovnem mestu.
V občinski upravi smo, glede na dobljene empirične podatke, ugotovili, da je bilo
največ žrtev verbalnega nasilja na delovnem mestu med anketiranimi z visoko in s
srednješolsko izobrazbo (28 oz. 5,3 % ter 11 oz. 2 %), v storitvenem sektorju
prevladujejo žrtve z visoko izobrazbo (10 oz. 1,9 %), prav tako na področju vzgoje in
izobraževanja (16 oz. 3,1 %), v zdravstvu je bilo največ žrtev verbalnega nasilja s
srednješolsko izobrazbo (20 oz. 3,8 %) in visoko izobrazbo (15 oz. 2,8 %).
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Raziskovalno vprašanje št. 8: Ali vrsta lastništva organizacije vpliva na pogostost
pojava?
Graf št. 11: Lastništvo delovnih organizacij
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Tabela št. 27: Vrsta lastništva in delež žrtev verbalnega nasilja
delovna organizacija
občinska uprava
storitveni sektor
vzgoja in izobraževanje
zdravstvo

vrsta lastništva
javna
državna
javna
javna

žrtev verbalnega nasilja
(delež)
32,5 %
19,4 %
21,0 %
33,3 %

Vsi anketiranci so bili glede na vrsto lastništva zaposleni v organizacijah v lasti
države; bodisi neposredno ali posredno preko lokalnih oblastnih struktur. Opažamo
precejšnjo razliko v deležu verbalnega nasilja na delovnem mestu med posameznimi
državnimi segmenti (zdravstvo in občinska uprava). Glede na trenutne aktualne
razmere v gospodarstvu (množična odpuščanja, stečaji, prisilne poravnave podjetij,
neizplačevanje plač delavcev, nezainteresiranost oz. neodziv privatnih podjetij za
anketiranje) ni bilo možno primerjati deleža nasilja v privatnem in javnem
(državnem) sektorju lastništva delovnih organizacij. Slovenska vojska nam na našo
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prošnjo za sodelovanje v empiričnemu delu naloge ni posredovala povratne
informacije oz. odgovora.

Raziskovalno vprašanje št. 9: Ali so žrtve verbalnega nasilja pogosteje tarča s
strani višje izobraženega kadra?
Tabela št. 28: Povzročitelji verbalnega nasilja glede na delovni položaj

veljavni
N
delež
Ali ste bili na svojem delovnem
mestu v zadnjem času tudi sami
žrtev verbalnega nasilja? * Kdo
so po vasem mnenju povzročitelji
žaljivk, groženj, ustrahovanj
glede na delovni položaj?
Ali ste bili na svojem
delovnem mestu v
zadnjem času tudi sami
žrtev verbalnega
nasilja?
pozitivni
število
odgovori
delež
skupaj
število
delež

131

93,6 %

odgovori
manjka
N
delež

9

6,4 %

Kdo so po vašem mnenju
povzročitelji žaljivk, groženj,
ustrahovanj glede na delovni
položaj?
nadrejeni podrejeni sodelavci
70
9
52
53,4 %
6,9 %
39,7 %
70
9
52
53,4 %
6,9 %
39,7 %

skupaj
N
delež

140

100,0 %

skupaj

131
100,0 %
131
100,0 %

Med anketiranimi, ki so izjavili, da so bili žrtve verbalnega nasilja na delovnem
mestu, je bila več kot polovica povzročiteljev verbalnega nasilja na delovnem mestu
njihovih nadrejenih (70 oz. 53,4 %), sodelavci so jih napadli v 52 (39,7 %) primerih,
v 9 (6,9 %) primerih pa so verbalno nasilje nad njimi izvajali njihovi podrejeni
zaposleni.
V občinski upravi je 31 (68,9 %) žrtev izjavilo, da so povzročitelji verbalnega nasilja
na delovnem mestu »nadrejeni«. Prav tako je enako odgovorilo 17 (73,9 %) žrtev,
zaposlenih v storitvenem sektorju. Na področju vzgoje in izobraževanja je 17 (65,4
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%) anketiranih žrtev izjavilo, da so povzročitelji sodelavci. V zdravstvu je je 21 (56,8
%) anketiranih žrtev izjavilo, da so povzročitelji verbalnega nasilja sodelavci. Med
spremenljivkama ni statistične povezanosti (r=0,03; p>0,05).

Raziskovalno vprašanje št. 10: Katere so najpogostejše oblike verbalnega nasilja na

delovnem mestu?
Tabela št. 29: Najpogostejše oblike verbalnega vedenja na delovnem mestu – delež
Katere so po vašem mnenju najpogostejše
oblike verbalnega nasilja na delovnem mestu:
kletvice
žaljivke
grožnje
ustrahovanje
sovražni govor
neprimerne pripombe o spolnosti
nepodajanje pomembnih informacij
besedno sovraštvo
verbalni napad

odstotek
26,9 %
48,8 %
29,8 %
34,3 %
27,1 %
14,5 %
39,4 %
32,2 %
41,8 %

Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov ugotavljamo, da so najpogostejše oblike
verbalnega nasilja na delovnem mestu, ki so jih doživljali anketirani, žaljivke (259 oz.
48,8 %), verbalni napadi (220 oz. 41,8 %), nepodajanje pomembnih informacij (209
oz. 39,4 %), ustrahovanje (182 oz. 34,3 %) in besedno sovraštvo (171 oz. 32,2 %).
V občinski upravi so bile najpogostejše oblike verbalnega nasilja med anketiranimi
žaljivke (81 oz. 53 %), nepodajanje pomembnih informacij (63 oz. 41 %), verbalni
napad (53 oz. 35 %) in ustrahovanje (51 oz. 34 %). Anketirani, zaposleni v
storitvenem sektorju, so najpogosteje navedli naslednje oblike verbalnega nasilja:
žaljivke (62 oz. 49 %), ustrahovanje (56 oz. 44 %), grožnje (49 oz. 39 %) in verbalni
napad (46 oz. 36 %). Na področju vzgoje in izobraževanja so anketirani največkrat
označili kot najpogostejše oblike verbalni napad (63 oz. 50 %), nepodajanje
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pomembnih informacij (63 oz. 50 %), žaljivke (54 oz. 43 %) in sovražni govor (49
oz. 39 %). V zdravstvu so anketirani izjavili, da so najpogostejše oblike verbalnega
nasilja na delovnem mestu verbalni napad (66 oz. 55 %), žaljivke (62 oz. 51 %),
grožnje (47 oz. 39 %) ter ustrahovanje (47 oz. 39 %).
Ugotavljamo, da so prisotne nekatere razlike glede najpogostejših oblik verbalnega
nasilja med posameznimi področji dela. V celotnem vzorcu, v občinski upravi in v
storitvenem sektorju so bile najpogosteje navedene žaljivke, verbalni napad,
ustrahovanje (visok delež je prisoten tudi v zdravstvu). Grožnje so anketirani v
storitvenem sektorju in v zdravstvu navedli kot zelo pogosto obliko verbalnega
nasilja na delovnem mestu. Na področju vzgoje in izobraževanja je bila pogosta
oblika verbalnega nasilja na delovnem mestu tudi sovražni govor.

Raziskovalno vprašanje št. 11: Katerih oblik verbalnega nasilja so bili zaposleni
največkrat deležni?
Tabela št. 30: Najpogostejše oblike verbalnega nasilja – delež in povprečje
Katere so po vašem mnenju
najpogostejše oblike verbalnega
nasilja na delovnem mestu:
kletvice
žaljivke
grožnje
ustrahovanje
sovražni govor
neprimerne pripombe o spolnosti
nepodajanje pomembnih informacij
besedno sovraštvo
verbalni napad

št. pozitivnih
odgovorov
30
67
56
56
46
20
60
43
67

odstotek
21,4 %
47,9 %
40,0 %
40,0 %
32,9 %
14,3 %
42,9 %
30,7 %
47,9 %

povprečje
0,21
0,48
0,40
0,40
0,33
0,14
0,43
0,31
0,48

Med anketiranci, ki so bili v zadnjem času žrtev verbalnega nasilja na delovnem
mestu, so bili največkrat deležni verbalnega napada in žaljivk (67 oz. 47,9 %),
nepodajanja pomembnih informacij (60 oz. 42,9 %), groženj in ustrahovanj (56 oz. 40
%). Najvišjo statistično povprečno vrednost so imele že omenjene oblike verbalnih
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napadov: verbalni napad in žaljivke – 0,48; nepodajanje pomembnih informacij –
0,43; grožnje in ustrahovanje – 0,40.
Ugotavljamo, da so žrtve verbalnega nasilja in anketirani celotne populacije podali
podobne odgovore glede najpogostejših oblik verbalnega nasilja na delovnem mestu.
Obe skupini sta izjavili, da so najpogostejše oblike verbalnega nasilja žaljivke,
verbalni napad, nepodajanje pomembnih informacij, ustrahovanje. Prav tako sta obe
anketirani populaciji najredkeje navedli neprimerne pripombe o spolnosti in kletvice kot
obliki verbalnega nasilja na delovnem mestu.

V povezavi z omenjenim vprašanjem nas je zanimalo, ali so anketiranci kdaj med
kolektivom zaničevani zaradi svojega izvora (rase, nacionalnosti).
Tabela št. 31: Odgovori anketiranih glede zaničevanja zaradi lastnega izvora

področje dela
občinska
število
uprava
delež
storitveni
število
sektor
delež
vzgoja in
število
izobraževanje delež
zdravstvo
število
delež
skupaj
število
delež

zaničevanje anketirancev glede na lastni
izvor
da, redno
včasih
redko
nikoli
0
2
4
141
0%
1,4 %
2,7 %
95,9 %
0
1
2
123
0%
0,8 %
1,6 %
97,6 %
0
3
4
118
0%
2,4 %
3,2 %
94,4 %
0
2
6
115
0%
1,6 %
4,9 %
93,5 %
0
8
16
497
0%
1,5 %
3,1 %
95,4 %

Nihče izmed anketirancev ni bil redno zaničevan, tovrstna prisotnost med
zaposlenimi je zelo majhna, saj 497 (95,4 %) anketirancev ni bilo nikoli zaničevanih
zaradi lastnega izvora. Tovrstna oblika verbalnega nasilja je redko prisotna med 16
(3,1 %) anketiranimi, včasih jih je bila deležna le 8 (1,5 %) anketiranih.
Med žrtvami verbalnega nasilja na delovnem mestu so podali podobne odgovore kot
anketirani celotne populacije. Nikoli ni bilo deležnih zaničevanja 129 (94,2 %)
anketiranih žrtev, 3 (2,2 %) žrtve so bile redko deležne zaničevanja zaradi lastnega
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izvora, 5 (3,6 %) žrtev pa je izjavilo, da so bili včasih deležni omenjenega nasilja na
delovnem mestu.
Raziskovalno vprašanje št. 12: Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, nadiranj
glede na nacionalno pripadnost?
Tabela št. 32: Struktura žrtev glede na delovni položaj in svoj izvor

veljavni
N delež
Kdo so po vašem mnenju žrtve žaljivk,
groženj, ustrahovan glede na delovni
položaj? * Ali vas kdaj sodelavci v vasi
prisotnosti zaničujejo zaradi vašega
izvora (rase, nacionalne pripadnosti)?
Kdo so po vašem
mnenju žrtve žaljivk,
groženj, ustrahovanj
glede na delovni
položaj?
nadrejeni
število
delež
podrejeni
število
delež
sodelavci
število
delež
skupaj
število
delež

24

70,6%

odgovori
manjka
skupaj
N
delež
N
delež

10

29,4% 34

100,0%

Ali vas kdaj sodelavci v vasi
prisotnosti zaničujejo zaradi
vašega izvora (rase,
nacionalne pripadnosti)?
včasih
redko
nikoli
1
2
28
3,2%
6,5%
90,3%
5
5
270
1,8%
1,8%
96,4%
2
9
166
1,1%
5,1%
93,8%
8
16
464
1,6%
3,3%
95,1%

Skoraj večina anketirancev (464 oz. 95,1 %) je izjavila, da ni bila nikoli deležna
zaničevanja zaradi svojega izvora s strani kolektiva. Med tistimi, ki so bili zaničevani,
so bili največkrat glede na delovni položaj od sodelavcev (11 oz. 2,3 %) in podrejenih
(10 oz. 2,1 %).
Glede na odgovore celotne anketirane populacije so tudi odgovori anketiranih žrtev
podobni, saj je 129 (94,2 %) žrtev izjavilo, da niso bili nikoli zaničevani s strani
sodelavcev zaradi svojega izvora. 3 (2,2 %) žrtve so bile redko zaničevane, 5 (3,6 %)
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anketiranih žrtev pa včasih. Med spremenljivkama ni statične povezanosti (r=0,003;
p>0,05).

Raziskovalno vprašanje št. 13: Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, groženj
glede na spol?
Tabela št. 33: Spolna struktura anketirancev po področju dela
spol
skupaj
področje dela
občinska
število
uprava
delež
storitveni
število
sektor
delež
vzgoja in
število
izobraževanje delež
zdravstvo
število
delež
skupaj
število
delež

moški
42
27,5 %
39
30,7 %
15
11,9 %
26
21,1 %
122
23,1 %

ženska
111
72,5 %
88
69,3 %
111
88,1 %
97
78,9 %
407
76,9 %

153
100,0 %
127
100,0 %
126
100,0 %
123
100,0 %
529
100,0 %

Tabela št. 34: Struktura žrtev glede na spol po področju dela
spol
področje dela
občinska
število
uprava
delež
storitveni
število
sektor
delež
vzgoja in
število
izobraževanje delež
zdravstvo
število
delež
skupaj
število
delež

moški
15
2,9 %
5
0,9 %
2
0,4 %
11
2,1 %
33
6,3 %

ženska
33
6,3 %
19
3,6 %
24
4,6 %
30
5,7 %
106
20,3 %

V spolni strukturi anketirane populacije je bilo 106 (20,3 %) anketirank ter 33 (6,3 %)
anketirancev žrtev nasilja na delovnem mestu (1 žrtev ni navedla spola). Največ
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anketiranih je verbalno nasilje na delovnem mestu doživelo kot zaposleni v občinski
upravi, in sicer 33 (6,3 %) anketirank ter 15 (2,9 %) anketirancev glede na celotni
vzorec. V storitvenem sektorju je bilo verbalno napadenih 19 (3,6 %) anketirank in 5
(0,9 %) anketirancev. Na področju vzgoje in izobraževanja je bilo 24 (4,6 %)
anketirank in 2 (0,4 %) anketiranca že žrtev verbalnih napadov na delovnem mestu. V
zdravstvu je bilo verbalno napadenih 30 (5,7 %)

anketirank in 11 (2,1 %)

anketirancev. V samem vzorcu je v spolni strukturi več anketirank žrtev verbalnega
nasilja na delovnem mestu v vseh področjih dela.

Med spremenljivkama ni

statistične povezanosti (r=0,01; p>0,05).

Raziskovalno vprašanje št. 14: Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, ustrahovanj
glede na starost?
Tabela št. 35: Starostna struktura anketirancev
področje dela

občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

18–29
let
29
19,2 %
6
4,8 %
13
10,3 %
23
18,7 %
71
13,5 %

30–39
let
51
33,8 %
46
36,5 %
45
35,7 %
32
26,0 %
174
33,1 %
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starost
40–49
let
40
26,5 %
48
38,1 %
39
31,0 %
39
31,7 %
166
31,6 %

50–59
let
29
19,2 %
25
19,8 %
29
23,0 %
27
22,0 %
110
20,9 %

60 let in
več
2
1,3 %
1
0,8 %
0
0,0 %
2
1,6 %
5
1,0 %

skupaj
151
100,0 %
126
100,0 %
126
100,0 %
123
100,0 %
526
100,0 %

Tabela št. 36: Delež žrtev glede na starost
področje dela

občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo

delež

skupaj

delež

starost
60 let in
več

18–29 let

30–39 let

40–49 let

50–59 let

0,9 %

3,2 %

2,6 %

1,7 %

0,1 %

0,1 %

1,8 %

1,8 %

0,6 %

0%

0,6 %

1,7 %

1,3 %

1,3 %

0%

1,7 %

1,8 %

3%

1,1 %

0,1 %

3,4 %

8,7 %

8,8 %

4,7 %

0,1 %

delež
delež
delež

Ugotavljamo pa še, da so izmed vseh anketiranih največ verbalnih napadov na
delovnem mestu doživeli zaposleni, stari 40 do 49 let (47 oz. 8,8 %), in od 30 do 39
let (46 oz. 8,7 %).
Glede na področje dela ugotavljamo, da so najvišji delež verbalnih napadov doživeli
anketirani v starostni meji 30–39 let (17 oz. 3,2 %), ki so zaposleni v občinski upravi.
V storitvenem sektorju so bili anketiranci najpogosteje tarča verbalnih napadov (10
oz. 1,8 %) zaposleni stari od 30 do 39 let in od 40 do 49 let. Na področju vzgoje in
izobraževanja so bili to anketirani, stari od 30 do 39 let (9 oz. 1,7 %). Na področju
zdravstva so bili največkrat verbalno napadeni anketiranci starejši, saj so bili v
starostni kohorti od 40 do 49 let (16 oz. 3 %). Med spremenljivkama ni statistične
povezanosti (r=0,02; p>0,05).
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Raziskovalno vprašanje št. 15: Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, nadiranj
glede na izobrazbo?
Tabela št. 37: Izobrazbena struktura anketirancev
področje dela

izobrazba

srednja
osnovna poklicna
šola
šola
občinska
število
0
3
uprava
delež
0,0 %
2,0 %
storitveni
število
0
10
sektor
delež
0,0 %
7,9 %
vzgoja in
število
2
0
izobraževanje delež
1,6 %
0,0 %
zdravstvo
število
0
6
delež
0,0 %
4,9 %
skupaj
število
2
19
delež
0,4 %
3,6 %

skupaj
srednja
šola
23
15,1 %
27
21,3 %
32
25,4 %
54
43,9 %
136
25,8 %

višja
šola
16
10,5 %
22
17,3 %
22
17,5 %
6
4,9 %
66
12,5 %

visoka
šola
95
62,5 %
63
49,6 %
68
54,0 %
55
44,7 %
281
53,2 %

magisterij doktorat
15
0
9,9 %
0,0 %
5
0
3,9 %
0,0 %
2
0
1,6 %
0,0 %
1
1
0,8 %
0,8 %
23
1
4,4 %
0,2 %

Tabela št. 38: Delež žrtev glede na izobrazbo
področje dela

občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo

delež

skupaj

delež

delež
delež
delež

izobrazba
srednja
osnovna poklicna srednja višja
šola
šola
šola
šola

visoka
šola

magisterij

0%

0,3 %

2%

0,7 %

5,2 %

0,7 %

0%

0,7 %

0,7 %

0,9 %

1,9 %

0,2 %

0,2 %

0%

1,1 %

0,6 %

3%

0%

0%

0,6 %

3,8 %

0,6 %

2,8 %

0%

0,2 %

1,7 %

7,8 %

2,8 %

13 %

0,9 %

Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov ugotavljamo tudi, da je med žrtvami
verbalnega nasilja na delovnem mestu v celotnem vzorcu največ anketiranih z visoko
(68 oz. 13 %) in srednješolsko izobrazbo (41 oz. 7,8 %). Prva skupina v celotnem
vzorcu tvori glede na izobrazbo več kot polovico vseh anketiranih (281 oz. 53,2 %),
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152
100,0 %
127
100,0 %
126
100,0 %
123
100,0 %
528
100,0 %

druga pa zajema 25,8 % (136) anketirane populacije. V občinski upravi je bilo največ
anketiranih žrtev med tistimi, ki imajo visoko izobrazbo (27 oz. 5,2 %), saj je skoraj
dve tretjini (95 oz. 62,5 %) vseh anketiranih s takšno izobrazbo. V storitvenem
sektorju ugotavljamo, da je prav tako največ anketiranih žrtev tistih z visoko
izobrazbo (10 oz. 1,9 %), ki v omenjenem sektorju predstavljajo polovico zaposlenih
(63 oz. 49,6 %). Na področju vzgoje in izobraževanja je podobno kot na ostalih dveh
področjih dela; največ žrtev verbalnega nasilja je z visoko izobrazbo (16 oz. 3 %), ta
izobrazbena struktura zajema več kot polovico (68 oz. 54 %) vseh anketiranih v
omenjenem segmentu dela. Izmed vseh anketiranih s področja zdravstva je najvišji
delež žrtev s srednješolsko

izobrazbo (20 oz. 3,8 %); v anketnem vzorcu v

zdravstvenih dejavnostih je 54 (43,9 %) anketirancev s srednješolko izobrazbo. Med
spremenljivkama ni statistične povezanosti (r=0,02;p>0,05).

Raziskovalno vprašanje št. 16: Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, nadiranj
glede na vrsto zaposlitve?
Tabela št. 39: Struktura anketirancev glede na vrsto zaposlitve
področje dela

vrsta zaposlitve
redno,
redno, za
za
kot
pogodbeno
nedoločen določen pripravnik/
čas
čas
pripravnica
občinska
število
126
23
1
0
uprava
delež
82,4%
15,0%
0,7%
0,0%
storitveni
število
124
2
0
0
sektor
delež
97,6%
1,6%
0,0%
0,0%
vzgoja in
število
93
32
0
0
izobraževanje delež
73,8%
25,4%
0,0%
0,0%
zdravstvo
število
112
8
2
1
delež
91,1%
6,5%
1,6%
0,8%
skupaj
število
455
65
3
1
delež
86,0%
12,3%
0,6%
0,2%
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drugo

skupaj

3
2,0%
1
0,8%
1
0,8%
0
0,0%
5
0,9%

153
100,0%
127
100,0%
126
100,0%
123
100,0%
529
100,0%

Tabela št. 40: Delež žrtev glede na vrsto zaposlitve

področje dela

vrsta zaposlitve – žrtve
redno, za
nedoločen
redno, za
čas
določen čas drugo

občinska uprava

delež

8,4 %

0,7 %

0,2 %

storitveni sektor

delež

4,2 %

0,4 %

0%

vzgoja in izobraževanje

delež

3,8 %

1%

0,2 %

zdravstvo

delež

7,4 %

0,4 %

0%

skupaj

delež

23,8 %

2,5 %

0,4 %

Med anketiranimi je več kot tri četrtine zaposlenih za nedoločen čas (455 oz. 86 %),
za določen čas jih je zaposlenih 65 (12,3 %). Visok delež anketirancev je v vseh
raziskovalnih področjih dela zaposlenih za nedoločen čas (občinska uprava: 126 oz.
82,4%; storitveni sektor: 124 oz. 97,7 %; zdravstvo: 112 oz. 91,1 %), razen na
področju vzgoje in izobraževanje, kjer je četrtina zaposlenih za določen čas (25,4 %).
Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r=0,06; p>0,05). Empirični rezultati
prikazujejo, da je največ žrtev verbalnega nasilja na delovnem mestu zaposlenih za
nedoločen čas (125 oz. 23,8 %), za določen je zaposlenih (13 oz. 2,5 %). V občinski
upravi je bilo največ žrtev verbalnega nasilja na delovnem mestu zaposlenih za
nedoločen čas – 44 (8,4 %), v zdravstvu jih je bilo 39 (7,4 %), v storitvenem sektorju
22 (4,2 %) ter na področju vzgoje in izobraževanja 20 (3,8 %) anketiranih žrtev
verbalnega nasilja na delovnem mestu.
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Raziskovalno vprašanje št. 17: Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, nadiranj
glede na delovno dobo?
Tabela št. 41: Struktura zaposlenih glede na delovno dobo
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

delovna doba
do 5 let
28
18,2 %
9
7,1 %
14
11,1 %
20
16,3 %
71
13,4 %

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

5–9 let
28
18,2 %
13
10,2 %
26
20,6 %
12
9,8 %
79
14,9 %

10–14 let
15
9,7 %
12
9,4 %
19
15,1 %
17
13,8 %
63
11,9 %

15–19 let
16
10,4 %
29
22,8 %
10
7,9 %
10
8,1 %
65
12,3 %

20–24 let
18
11,7 %
16
12,6 %
12
9,5 %
15
12,2 %
61
11,5 %

25–29 let
18
11,7 %
21
16,5 %
21
16,7 %
23
18,7 %
83
15,7 %

30 let in
več
31
20,1 %
27
21,3 %
24
19,0 %
26
21,1 %
108
20,4 %

skupaj
154
100,0 %
127
100,0 %
126
100,0 %
123
100,0 %
530
100,0 %

Tabela št. 42: Delež žrtev glede na delovno dobo
področje dela

delovna doba
do 5 let

5–9 let

10–14 let

15–19 let

20–24 let

25–29 let

30 let in
več

0,9 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,6 %

1,5 %

0,3 %

0,8 %

1,3 %

0,3 %

0,2 %

0,9 %

0,6 %

0,6 %

0,8 %

0,3 %

0,6 %

0,6 %

0,9 %

1,1 %

občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo

delež

delež

0,6 %

0,8 %

1,3 %

0,9 %

0,8 %

1,9 %

0,9 %

skupaj

delež

3,1 %

3,5 %

4,4 %

3,1 %

2,8 %

5,5 %

4,2 %

delež
delež

Med vsemi anketiranimi je zaposlenih petina s 30 in več let delovne dobe (108 oz.
20,4 %), 83 (15,7 %) pa s 25–29 let delovne dobe. Anketirani so doživeli največ
verbalnih napadov v skupinah z delovno dobo od 25–29 let – 29 verbalnih napadov
(5,5 %); 10–14 let – 23 (4,4 %) ter 30 in več let delovne dobe – 22 (4,2 %) verbalnih
napadov na delovnem mestu.

Med spremenljivkama ni statistične povezanosti

(r=0,003; p>0,05). V občinski upravi je bilo največ žrtev verbalnega nasilja na
delovnem mestu med najstarejšimi zaposlenimi s skupno delovno dobo 25–29 let (9
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oz. 1,6 %) oz. 30 let in več (8 oz. 1,5 %) delovne dobe. V storitvenem sektorju pa so
največ verbalnega nasilja doživeli zaposleni z 10–14 let delovnih izkušenj (7 oz. 1,3
%) ter s 25–29 let delovne dobe (5 oz. 0,9 %); na področju vzgoje in izobraževanja je
bil najvišji delež verbalnih napadov med anketiranimi s 30 in več let (6 oz. 1,1 %) in
25–29 let delovne dobe (5 oz. 0,9 %). Na področju zdravstvenih dejavnostih so bili
največkrat deležni verbalnih napadov anketirani, ki imajo 25–29 let (10 oz. 1,9 %) ter
10–14 let (7 oz. 1,3 %) delovne dobe.

Raziskovalno vprašanje št. 18: Kdo je pogosteje žrtev kletvic, žaljivk, nadiranj
glede na delovni položaj (podrejeni, nadrejeni, enako rangiran)?
Tabela št. 43: Žrtve verbalnega napada glede na delovni položaj – ocene
anketirancev
žrtve glede na delovni položaj

št. odgovorov

odstotek

nadrejeni

31

6,3 %

podrejeni

283

57,3 %

sodelavci

180

36,4 %

skupaj

494

100,0 %

Tabela št. 44: Struktura žrtev verbalnega nasilja glede na delovni položaj
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

delovni položaj
nadrejeni podrejeni
sodelavci
0
34
14
0%
6,9 %
2,8 %
0
19
5
0%
3,8 %
1%
3
8
15
0,6 %
1,6 %
3%
2
17
22
0,4 %
3,4 %
4,4 %
5
78
56
1%
15,8 %
11,3 %
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Iz empiričnih podatkov ugotavljamo, da več kot polovica anketiranih celotne
populacije ocenjuje, da so žrtve napada najpogosteje podrejeni (283 oz. 57,3 %), 180
(36,4 %) jih je izjavilo, da so sodelavci žrtve, 31 (6,3 %) jih je ocenilo, da so žrtve
nadrejeni. Med spremenljivkama obstaja šibka statistična povezanost (r= 0,020;
p=0,004). Vrednost HI kvadrata je 19,32 (Pearson koeficient p=0,004).
Med anketiranci, ki so bili v zadnjem času verbalno napadeni na delovnem mestu, je
največ anketirancev (78 oz. 15,8 %) odgovorilo, da so žrtve podrejeni; 56 (11,3 %),
da so to sodelavci, in 5 (1 %), da so to nadrejeni v delovnem kolektivu. Med
spremenljivkama obstaja močna statistična povezanost (r= 0,41; p<0,001).
V občinski upravi je 34 (6,9 %) anketiranih žetev izjavilo, da so žrtve verbalnega
nasilja na delovnem mestu podrejeni; v storitvenem sektorju pa je tako odgovorilo 19
(3,8 %) anketiranih žrtev. Na področju vzgoje in izobraževanja je 15 (3 %)
anketiranih žrtev izjavilo, da so žrtve verbalnega nasilja na delovnem mestu
sodelavci, v zdravstvu pa je enak odgovor podalo 22 (4,4 %) anketirancev. Vrednost
HI kvadrata je 23,51 (Pearson koeficient p=0,001). Sklepamo lahko, da se delež
verbalnega nasilja na delovnem mestu stopnjuje s nižanjem položaja zaposlenih glede
na delovni položaj v delovni organizaciji.
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Raziskovalno vprašanje št. 19: Kdo je glede na spol po ocenah zaposlenih
pogosteje deležen verbalnega nasilja?
Tabela št. 45: Žrtve verbalnega nasilja po spolu – ocene anketirancev
področje dela
občinska uprava
storitveni sektor
vzgoja in izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

žrtve verbalnega nasilja po spolu –
ocene anketirancev
moški
ženska
skupaj
12
125
137
8,8 %
91,2 %
100,0 %
21
98
119
17,6 %
82,4 %
100,0 %
0
116
116
0,0 %
100,0 %
100,0 %
10
100
110
9,1 %
90,9 %
100,0 %
43
439
482
8,9 %
91,1 %
100,0 %

Po ocenah anketirancev je več kot devet od desetih zaposlenih ženskega spola
pogosteje deležnih verbalnega nasilja na delovnem mestu (439 oz. 91,1 %) in le 43
(8,9 %) anketirancev ocenjuje, da je moški pogosteje žrtev verbalnega nasilja v
kolektivu. V občinski upravi je 125 (91,2 %) anketirancev ocenilo, da so ženske
pogosteje žrtve, v storitvenem sektorju je tako prepričanih 98 (82,4 %) anketirancev,
na področju vzgoje in izobraževanja so vsi anketiranci tako prepričani (116 oz 100 %)
in v zdravstvu je tovrstno oceno izrazilo 100 (90,9 %) anketirancev. Na področju
vzgoje in izobraževanja je presenetljivo prepričanje, ki pa je tudi morda pogojeno s
feminizacijo poklica ter visoke stopnje anketirancev ženskega spola v omenjenem
segmentu (111 oz. 88,1 %). Med spremenljivkama obstaja zmerna statistična
povezanost (r= 0,22; p<0,01).
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Tabela 46: Spol anketirancev ter področje dela
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

spol
moški
ženski
42
111
27,5 %
72,5 %
39
88
30,7 %
69,3 %
15
111
11,9 %
88,1 %
26
97
21,1 %
78,9 %
122
407
23,1 %
76,9 %

skupaj
153
100,0 %
127
100,0 %
126
100,0 %
123
100,0 %
529
100,0 %

Tabela št. 47: Spolna struktura izvajalcev verbalnega nasilja – ocene anketirancev
področje dela

občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

spolna struktura izvajalcev
verbalnega nasilja – ocene
anketirancev
moški
ženska
skupaj
76
63
139
54,7 %
45,3 %
100,0 %
74
46
120
61,7 %
38,3 %
100,0 %
39
64
103
37,9 %
62,1 %
100,0 %
45
67
112
40,2 %
59,8 %
100,0 %
234
240
474
49,4 %
50,6 %
100,0 %

V povezavi z zgornjim vprašanjem smo preverili ocene anketirancev celotne
populacije glede pogostosti izvajanja verbalnega nasilja po spolni strukturi izvajalcev.
Rezultati se precej razlikujejo v primerjavi s pogostostjo žrtev po spolu, saj so razlike
glede izvajalcev verbalnega nasilja na delovnem mestu med spoloma minimalne
(moški 234 oz. 49,6 % in ženske 240 oz. 50,6 %). V občinski upravi je 76 (54,7 %)
anketiranih in 74 (61,7 %) anketiranih v storitvenem sektorju izjavilo, da je več
izvajalcev verbalnega nasilja na delovnem mestu moškega spola. Da so ženske
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pogostejše izvajalke verbalnega nasilja na delovnem mestu, je tako ocenilo 64 (62,1
%) anketirancev na področju vzgoje in izobraževanja ter 67 (59,8 %) anketirancev v
zdravstvu. Med spremenljivkama (področje dela in ocena anketirancev glede spolne
strukture izvajalcev verbalnega nasilja) obstaja šibka statistična povezanost (r= 0,19;
p<0,01).

Raziskovalno vprašanje št. 20: Kdo glede na starost po ocenah zaposlenih
pogosteje izvaja verbalno nasilje?
Tabela št. 48: Starostna struktura izvajalcev verbalnega nasilja (po pogostosti) –
celoten zbir
področje dela

občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

starostna struktura izvajalcev verbalnega nasilja
– ocene anketirancev
mlajša
srednja
generacija generacija
24
90
16,7 %
62,5 %
32
79
26,2 %
64,8 %
22
62
20,4 %
57,4 %
25
66
21,7 %
57,4 %
103
297
21,1 %
60,7 %
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starejša
generacija
30
20,8 %
11
9,0 %
24
22,2 %
24
20,9 %
89
18,2 %

skupaj
144
100,0 %
122
100,0 %
108
100,0 %
115
100,0 %
489
100,0 %

Graf št. 12: Starostna struktura izvajalcev verbalnega nasilja
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Empirični podatki nam prikazujejo, da je več kot polovica (297 oz. 60,7 %)
anketirancev celotnega vzorca ocenila, da pripadajo izvajalci verbalnega nasilja na
delovnem mestu srednji generaciji; 103 (21,1 %) anketiranci so ocenili, da so
izvajalci verbalnega nasilja iz mlajše generacije ter 89 (18,2 %) anketirancev je
prepričanih, da izvajalci pripadajo starejši generaciji.
Rezultati posameznih področij dela se bistveno ne razlikujejo od skupnih rezultatov
celotnega vzorca, saj je več kot polovica anketiranih odgovorilo, da izvajalci
verbalnega nasilja na delovnem mestu pripadajo srednji starostni kohorti. V občinski
upravi je 90 (62,5 %) anketirancev prepričanih, da so izvajalci verbalnega nasilja na
delovnem mestu v starostni skupini srednje generacije, v storitvenem sektorju je tako
ocenilo 79 (64,8 %) anketirancev. Na področju vzgoje in izobraževanja je tako
izjavilo 62 (57,4 %) anketirancev, v zdravstvu pa je takšno oceno podalo 66 (57,4 %)
anketirancev. Med spremenljivkama (področje dela in ocene anketirancev glede
starostne strukture izvajalcev verbalnega nasilja na delovnem mestu) ni statistične
povezanosti (r= 0,15; p>0,05).
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Tabela št. 49: Starostna struktura izvajalcev verbalnega nasilja (po ocenah žrtev)
področje dela

občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

starostna struktura izvajalcev verbalnega nasilja
– ocene žrtev
mlajša
srednja
generacija generacija
8
26
16,7 %
54,2 %
10
13
41,7 %
54,2 %
4
15
15,4 %
57,7 %
5
25
12,8 %
64,1 %
27
79
19,7 %
57,7 %

starejša
generacija
14
29,2 %
1
4,2 %
7
26,9 %
9
23,1 %
31
22,6 %

skupaj
48
100,0 %
24
100,0 %
26
100,0 %
39
100,0 %
137
100,0 %

Zanimalo nas je, ali se ocene tistih anketirancev, ki so bili v zadnjem času žrtve
verbalnega nasilja, razlikujejo od tistih v celotni populaciji, ki nasilja na delovnem
mestu (še) niso doživeli. V obeh preučevanih vzorcih so med rezultati opazne majhne
razlike. Po ocenah anketiranih žrtev (79 odgovorov oz. 57,7 %) je za 3 % manj
izvajalcev verbalnega nasilja iz srednje starostne generacije, v primerjavi z odgovori
anketirancev celotnega vzorca (297 oz. 60,7 %). Med spremenljivkama (Kdo so po
vašem mnenju povzročitelji žaljivk, groženj, ustrahovanj glede na delovni
položaj? in Ali ste bili na svojem delovnem mestu v zadnjem času tudi sami žrtev
verbalnega nasilja?) ni statistične povezanosti (r= 0,028; p>0,05).
V občinski upravi je razlika (8,3 %) med odgovori žrtev in odgovori vseh anketiranih
podobna. Manj žrtev verbalnega nasilja je podalo oceno, da so pripadniki verbalnega
nasilja iz starostne skupine srednje generacije (26 odgovorov oz. 54,2 %); več (90 oz.
62,5 %) anketiranih, zaposlenih v občinski upravi, je prepričanih, da so izvajalci,
verbalnega nasilja pripadajoči srednji generacij. Med spremenljivkama ni statistične
povezanosti (r= 0,122; p>0,05).
V storitvenem sektorju je razlika med deleži odgovorov podobna (10,6 %); 13 (54,2
%) anketiranih žrtev verbalnega nasilja je ocenilo, da so izvajalci verbalnega nasilja
na delovnem mestu pripadniki srednje generacijske skupine, medtem ko je tako
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odgovorilo 79 (64,8 %) anketiranih, zaposlenih v storitvenem sektorju. Med
spremenljivkama ni statistične povezanosti (r=0,147; p>0,05).
Na področju vzgoje in izobraževanja je med skupinama odgovorov razlika minimalna
(0,3 %); 15 (57,7 %) žrtev verbalnega nasilja je prepričanih, da izvajalci verbalnega
nasilja pripadajo srednji starostni kohorti. Enak odgovor je izrazilo 62 (57,4 %)
anketiranih, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Med spremenljivkama ni statistične
povezanosti (r=0,017; p>0,05).
V zdravstvu je več anketiranih (66 oz. 57,4 %) celotnega raziskovanega vzorca
odgovorilo, da so izvajalci verbalnega nasilja pripadniki srednje generacije; medtem
ko je tako odgovorilo 25 (64,1 %) žrtev verbalnega nasilja, zaposlenih v zdravstvu.
Razlika med odgovori je 6,7 %. Med spremenljivkama ni statistične povezanosti
(r=0,20; p>0,05).

Raziskovalno vprašanje št. 21: Kdo glede na izobrazbo po ocenah zaposlenih
pogosteje izvaja verbalno nasilje?
Tabela št. 50: Izobrazba izvajalcev verbalnega nasilja glede na ocene anketirancev
področje dela

občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

izobrazba izvajalcev verbalnega nasilja – ocene
anketirancev
sodelavci sodelavci sodelavci
z visoko s srednjo
z nizko
skupaj
izobrazbo izobrazbo izobrazbo
79
37
17
133
59,4 %
27,8 %
12,8 %
100,0 %
70
19
26
115
60,9 %
16,5 %
22,6 %
100,0 %
38
30
29
97
39,2 %
30,9 %
29,9 %
100,0 %
55
27
22
104
52,9 %
26,0 %
21,2%
100,0 %
242
113
94
449
53,9 %
25,2 %
20,9 %
100,0 %

Po ocenah anketirancev celotnega raziskovalnega vzorca je več kot polovica
izvajalcev verbalnega nasilja v kolektivu tistih, ki imajo visoko izobrazbo (242 oz.
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53, 9 %), četrtina jih je s srednjo izobrazbo (113 oz. 25,2 %), petina pa z nizko
izobrazbo (94 oz. 20,9 %). Po izjavah anketiranih je v občinski upravi največ
izvajalcev verbalnega nasilja med sodelavci z visoko izobrazbo – 79 (59,4 %); v
storitvenem sektorju jih je tako ocenilo 70 (60,9 %), v vzgoji in izobraževanju 38 (39,
2 %) anketirancev ter v zdravstvu 55 (52,9 %) anketirancev. Med spremenljivkama
(področje dela in izobrazbo izvajalcev verbalnega nasilja – ocene anketirancev)
obstaja šibka statistična povezanost (r= 0,11; p<0,05). Vrednost HI kvadrata je 18,89
(Pearson koeficient p=0,007).

Tabela št. 51: Izobrazba izvajalcev verbalnega nasilja glede na ocene anketiranih
žrtev
področje dela

občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

izobrazba izvajalcev verbalnega nasilja – ocene
anketiranih žrtev
sodelavci sodelavci sodelavci
z visoko s srednjo
z nizko
skupaj
izobrazbo izobrazbo izobrazbo
36
8
1
45
80,0 %
17,8 %
2,2 %
100,0 %
18
5
1
24
75,0 %
20,8 %
4,2 %
100,0 %
15
4
3
22
68,2 %
18,2 %
13,6 %
100,0 %
19
6
9
34
55,9 %
17,6 %
26,5 %
100,0 %
88
23
14
125
70,4 %
18,4 %
11,2 %
100,0 %

Zanimalo nas je, ali se ocene tistih anketirancev, ki so bili v zadnjem času žrtve
verbalnega nasilja, razlikujejo od ocen anketiranih celotne populacije. Anketirane
žrtve in anketirani celotne populacije so ocenili, da je največ izvajalcev verbalnega
nasilja na delovnem mestu z visoko izobrazbo; višji je delež odgovorov anketiranih
žrtev (88 oz. 70,4 %), v primerjavi z odgovori anketiranih celotne populacije (242 oz.
53,9 %).
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V posameznih segmentih je večji delež odgovorov anketiranih žrtev, da so izvajalci
verbalnega nasilja z visoko izobrazbo, v primerjavi z odgovori anketiranih celotnega
vzorca. V občinski upravi je tako odgovorilo 36 (80 %) žrtev – v celotnem vzorcu je
tako izjavilo 79 (59,4 %) anketiranih, zaposlenih v občinski upravi. V storitvenem
sektorju je podalo takšen odgovor 18 (78 %) žrtev in 70 (60,9 %) anketiranih,
zaposlenih v storitvenem sektorju. Na področju vzgoje in izobraževanja je 15 (68,2
%) anketiranih žrtev izjavilo, da so izvajalci verbalnega nasilja na delovnem mestu z
visoko izobrazbo; v celotni populaciji (v storitvenem sektorju) je tako odgovorilo 38
(39,2 %) anketiranih. V zdravstvu je 19 (55,9 %) žrtev prepričanih, da so izvajalci
verbalnega nasilja na delovnem mestu z visoko izobrazbo, ter 55 (52,9 %)
anketiranih, zaposlenih v zdravstvu.
Med spremenljivkama obstaja zmerna statična povezanost (r=0,28; p<0,05). Vrednost
HI kvadrata je 13,28 (Pearson koeficient p= 0,004). Sklepamo lahko, da je (tako kot v
celotnem vzorcu anketiranih tudi pri odgovorih žrtev) višja stopnja verbalnega nasilja
na delovnem mestu, kjer so prevladujoči hierarhični (vertikalni) odnosi v kolektivu.

Raziskovalno vprašanje št. 22: V kolikšni meri so pri zaposlenih prisotna nekatera
najpogostejša dejanja verbalnega nasilja: obrekovanje, vsakdanje kletvice,
žaljivke, ustrahovanje, kritiziranje dela?
Tabela št. 52: Struktura obrekovanja anketirancev
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

da, redno
8
5,2 %
4
3,1 %
3
2,4 %
6
4,9 %
21
4,0 %

obrekovanje anketirancev
včasih
redko nikoli ne vem
50
17
1
77
32,7 % 11,1 % 0,7 % 50,3 %
28
5
1
89
22,0 % 3,9 % 0,8 % 70,1 %
31
8
4
80
24,6 % 6,3 % 3,2 % 63,5 %
30
9
5
73
24,4 % 7,3 % 4,1 % 59,3 %
139
39
11
319
26,3 % 7,4 % 2,1 % 60,3 %
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skupaj
153
100,0 %
127
100,0 %
126
100,0 %
123
100,0 %
529
100,0 %

Tabela št. 53: Struktura preklinjanje anketirancev
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

preklinjanje anketirancev
včasih redko
nikoli
5
21
123
3,3 % 13,9 % 81,5 %
9
11
106
7,1 %
8,7 %
83,5 %
2
12
111
1,6 %
9,6 %
88,8 %
4
11
106
3,3 %
9,0 %
86,9 %
20
55
446
3,8 % 10,5 % 85,0 %

da, redno
2
1,3 %
1
0,8 %
0
0,0 %
1
0,8 %
4
0,8 %

skupaj
151
100,0 %
127
100,0 %
125
100,0 %
122
100,0 %
525
100,0 %

Tabela št. 54: Struktura žaljenja (zmerjanja) anketirancev
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

včasih
10
6,7 %
9
7,1 %
2
1,6 %
8
6,5 %
29
5,5 %
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žaljenje anketirancev
redko
nikoli
23
117
15,3 %
78,0 %
20
98
15,7 %
77,2 %
13
110
10,4 %
88,0 %
20
95
16,3 %
77,2 %
76
420
14,5 %
80,0 %

skupaj
150
100,0 %
127
100,0 %
125
100,0 %
123
100,0 %
525
100,0 %

Graf št. 13: Struktura ustrahovanja anketirancev
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Tabela št. 55: Struktura kritiziranje dela anketirancev
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

kritiziranje dela anketirancev
da,
redno
6
3,9 %
0
0,0 %
0
0,0 %
2
1,7 %
8
1,5 %

včasih
34
22,2 %
38
29,9 %
25
20,5 %
40
33,1 %
137
26,2 %

redko
79
51,6 %
66
52,0 %
58
47,5 %
54
44,6 %
257
49,1 %

nikoli
34
22,2 %
23
18,1 %
39
32,0 %
25
20,7 %
121
23,1 %

skupaj
153
100,0 %
127
100,0 %
122
100,0 %
121
100,0 %
523
100,0 %

Iz empiričnih podatkov ugotavljamo, da se anketirancev na splošno v večini primerov
v njihovi prisotnosti ne preklinja (446 oz. 85 %) in ne žali oz. zmerja (420 oz. 80 %).
Več kot polovica (319 oz. 60,3 %) anketirancev ne ve, ali se jih v njihovi odsotnosti
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obrekuje, oz. jih nima povratnih informacij, ali so tarča obrekovanja v svojem
kolektivu. Skoraj dve tretjini anketirancev (344 oz. 65,4 %) ni doživela ustrahovanja
kot eno izmed prevladujočih oblik verbalnega nasilja na delovnem mestu. Anketiranci
so v skoraj polovici primerov redko kritizirani zaradi svojega dela (257 oz. 49,1 %).
V občinski upravi je 50 (32,7 %) anketirancev ocenilo, da so včasih obrekovani,
polovica (77 oz. 50,3 %) pa jih ni prepričana, ali so predmet obrekovanja v kolektivu.
Večji delež slednjih je v storitvenem sektorju, kjer jih ne pozna odgovora (ali so
obrekovani v svojem kolektivu) 89 (70,1 %) anketiranih. Na področju vzgoje in
izobraževanja je tako odgovorilo 80 (63,5 %) in v zdravstvu 73 (59,3 %) anketiranih.
Na vseh obravnavnih področjih dela je 446 (85 %) anketirancev odgovorilo, da se jih
v njihovi navzočnosti ne preklinja – v občinski upravi je tako izjavilo 123 (81,5 %)
anketiranih, v storitvenem sektorju 106 (83,5 %) anketiranih, na področju vzgoje in
izobraževanja 111 (88,8 %) ter v zdravstvu 106 (86,9 %) anketiranih.
Prav tako je visok delež negativnih odgovorov anketiranih glede žaljenja oz.
zmerjanja s strani sodelavcev na delovnem mestu. Štiri petine (420 oz. 80 %)
anketirancev je odgovorilo, da jih sodelavci ne žalijo oz. zmerjajo na delovnem
mestu. V občinski upravi je tako odgovorilo 117 (78 %) anketirancev, v storitvenem
sektorju 98 (77,2 %), na področju vzgoje in izobraževanja 110 (88 %) in v zdravstvu
95 (77,2 %) anketirancev.
Skoraj dve tretjini (344 oz. 65,4 %) anketirancev nista bili na svojem delovnem mestu
ustrahovani. Največkrat so bili ustrahovani anketirani, zaposleni v storitvenem
sektorju (56 oz. 44,1 %) in v zdravstvenih dejavnostih (47 oz. 38,38 %). V občinski
upravi je enak odgovor podalo 51 (33,6 %) anketiranih. Na področju vzgoje in
izobraževanja je 28 (22,2 %) anketiranih ocenilo, da so bili ustrahovani na svojem
delovnem mestu.
Kritiziranje svojega dela s strani sodelavcev so bili anketiranci deležni v redkih
situacijah: v celotni anketirani populaciji je bilo zaradi svojega dela redko kritiziranih
257 (49,1 %) anketirancev, v občinski upravi jih je bila polovica redko deležna
kritiziranja (79 oz. 51,6 %), prav tako v storitvenem sektorju (66 oz. 52 %), manj kot
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polovica jih je bila redko deležna kritiziranja na področju vzgoje in izobraževanja (58
oz. 47,5 %) ter v zdravstvu 54 (49,1 %) anketiranih.

Raziskovalno vprašanje št.23: Zakaj po mnenju zaposlenih najpogosteje pride do
verbalnega nasilja?
Trditev št. 1: Delo je slabo organizirano.
Tabela št. 56: Strinjanje s trditvijo: Slabo organizirano delo.

občinska uprava

delež

delo je slabo organizirano
delno
se
se
sploh se ne
strinjam strinjam
strinjam
60,6 % 33,8 %
5,6 %

storitveni sektor

delež

39,5 %

48,4 %

12,1 %

vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo

delež

36,3 %

46,0 %

17,7 %

delež

42,0 %

39,5 %

18,5 %

skupaj

delež

45,2 %

41,7 %

13,2 %

področje dela

Slaba polovica anketirancev (230 oz. 45,2 %) se je strinjala s trditvijo, da je za
verbalno nasilje krivo slabo organizirano delo; z omenjeno trditvijo se je delno
strinjalo 212 (41,7 %) anketirancev. Največji delež strinjanja so izražali
anketirani v občinski upravi (86 oz. 60,6 %) in v zdravstvu (50 oz. 42 %). Slednji
so izrazili tudi najvišjo stopnjo nestrinjanja s trditvijo (22 oz. 18,5 %) ter
anketirani na področju vzgoje in izobraževanja, kjer je negativno odgovorilo 22
(17,7 %) anketirancev. Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r=0,02;
p>0,05).
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Trditev št. 2: Premalo časa za opravljanje naloge.
Tabela št. 57: Strinjanje s trditvijo: Premalo časa za opravljanje naloge.

področje dela

premalo časa za opravljanje naloge
se
delno se sploh se ne
strinjam
strinjam
strinjam
47,9 %
40,1 %
12,0 %

občinska uprava

delež

storitveni sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

delež
delež

48 %

44,8 %

7,2 %

36 %

51,2 %

12,8 %

delež
delež

43,2 %
43,9 %

41,5 %
44,3 %

15,3 %
11,8 %

Empirični podatki prikazujejo, da se je z omenjeno trditvijo strinjalo 224 (43,9 %)
anketirancev; 226 (44,3 %) se jih je delno strinjalo. V občinski upravi je pozitivno
odgovorilo 68 (47,9 %) anketiranih, v storitvenem sektorju 60 (48 %) ter v zdravstvu
51 (43,2 %) anketiranih. Na področju vzgoje in izobraževanja se je polovica
anketiranih (64 oz. 51,2 %) delno strinjalo z omenjeno trditvijo. Najmanj so se s
trditvijo strinjali zaposleni v zdravstvu (18 oz. 15,3 %) ter na področju vzgoje in
izobraževanja (16 oz. 12,8 %). Med spremenljivkama ni statistične povezanosti
(r=0,02; p>0,05).
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Trditev št. 3: Za napake je vedno kriv nekdo izmed zaposlenih.
Tabela št. 58: Strinjanje s trditvijo: Za napake je vedno nekdo izmed zaposlenih
kriv.
za napake je vedno nekdo
izmed zaposlenih kriv
delno
sploh se
se
se
ne
strinjam strinjam strinjam

področje dela
občinska
uprava
storitveni sektor

delež

vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo

delež

skupaj

delež

delež

delež

51,1 %

38,8 %

10,1 %

39,2 %

37,6 %

23,2 %

28,2 %

43,5 %

28,2 %

34,5 %
38,7 %

43,7 %
40,8 %

21,8 %
20, 5%

S trditvijo se je delno strinjalo 207 (40,8 %) anketirancev, povsem pa se je strinjalo
196 (38,7 %) anketirancev. Najbolj so se s trditvijo strinjali anketirani v občinski
upravi (71 oz.

51,1 %) in v storitvenem sektorju (49 oz. 39,2 %); največje

nestrinjanje s trditvijo so izrazili anketirani na področju vzgoje in izobraževanja (35
oz. 28,2 %) in v storitvenem sektorju (29 oz. 23,2 %). Med spremenljivkama je šibka
statistična povezanost (r=0,16; p<0,05).
Trditev št. 4: V kolektivu obstaja veliko rivalstvo/tekmovalnost.
Tabela št. 59: Strinjanje s trditvijo: V kolektivu obstaja veliko
rivalstvo/tekmovalnost.

področje dela
občinska
uprava
storitveni sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

delež

v kolektivu obstaja veliko
rivalstvo/tekmovalnost
sploh se
se
delno se
ne
strinjam strinjam strinjam
37,1 %

53,6 %

9, 3%

delež
delež

43,5 %

46,0 %

10,5 %

37,6 %

47,2 %

15,2 %

delež
delež

34,5 %
38,2 %

47,1 %
48,6 %

18,5 %
13,2 %
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Da je v kolektivu velika tekmovalnost oz. rivalstvo, se je delno strinjalo 247 (48,6 %)
anketirancev; popolno strinjanje pa je izrazilo 194 (38,2 %) anketirancev. Najvišji
delež pozitivnih odgovorov so navedli zaposleni v storitvenem sektorju (54 oz. 43,5
%); v vzgoji in izobraževanju (47 oz. 37,6 %) ter v občinski upravi (52 oz. 37,1 %).
Največje nestrinjanje s trditvijo so izrazili anketirani v zdravstvenih dejavnostih (22
oz. 18,5 %) ter na področju vzgoje in izobraževanja (19 oz. 15,2 %). Med
spremenljivkama je šibka statistična povezanost (r=0,1; p<0,05).

Trditev št. 5: Ker ga vodstvo ne preprečuje.
Tabela št. 60: Strinjanje s trditvijo: vodstvo ga ne preprečuje.
vodstvo ga ne preprečuje
delno
sploh se
se
se
ne
strinjam strinjam strinjam

področje dela
občinska
uprava
storitveni sektor

delež

vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo

delež

skupaj

delež

delež

delež

56,8 %

35,3 %

7,9 %

52,4 %

36,3 %

11,3 %

22,0 %

48,8 %

29,3 %

39,8 %
43,3 %

34,7 %
38,7 %

25,4 %
18,1 %

Z omenjeno trditvijo se je strinjalo 218 (43,3 %), delno pa 195 (38,7 %) anketirancev.
Največ anketiranih se je strinjalo v občinski upravi (79 oz. 56,8 %) in v storitvenem
sektorju (65 oz. 52,4 %); najmanjše strinjanje pa so navedli anketirani na področju
vzgoje in izobraževanja (36 oz. 29,3 %) in v zdravstvu (30 oz. 25,4 %). Med
spremenljivkama je šibka statistična povezanost (r=0,2; p<0,05).
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Trditev št. 6: Strah pred izgubo zaposlitve.
Tabela št. 61: Strinjanje s trditvijo: strah pred izgubo zaposlitve.
strah pred izgubo zaposlitve
delno
sploh se
se
se
ne
strinjam strinjam strinjam

področje dela
občinska
uprava
storitveni sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

delež

42,6 %

40,4 %

17,0 %

delež

41,1 %

42,7 %

16,1 %

delež

27,0 %

53,3 %

19,7 %

delež
delež

26,9 %
34,8 %

39,5 %
43,9 %

33,6 %
21,3 %

Delno se je z omenjeno trditvijo strinjalo 222 (43,9 %) zaposlenih, v celoti se je
strinjalo 176 (34,8 %) zaposlenih. Najvišjo stopnjo strinjanja so izrazili zaposleni v
občinski upravi (60 oz. 42,6 %) in v storitvenem sektorju (51 oz. 41,1 %), najnižjo pa
v zdravstvu (40 oz. 33,6 %) ter na področju vzgoje in izobraževanja (24 oz. 19,7 %).
Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r=0,03; p>0,05).

Trditev št. 7: Zaradi namestitve sorodnikov oz. prijateljev na delovna mesta.
Tabela št. 62: Strinjanje s trditvijo: zaradi namestitve sorodnikov oz. prijateljev na
delovna mesta
zaradi namestitve sorodnikov
oz. prijateljev na delovna
mesta
delno
sploh se
se
se
ne
strinjam strinjam strinjam

področje dela

občinska
uprava
storitveni sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

delež

35,3 %

41,0 %

23,7 %

delež

36,8 %

45,6 %

17,6 %

delež

21,8 %

36,3 %

41,9 %

delež
delež

18,8 %
28,5 %

40 %
40,8 %

40,9 %
30,7 %
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S trditvijo se je delno strinjalo 206 (40,8 %) anketiranih ter nestrinjalo 155 (30,7 %)
anketiranih. Najbolj so se s trditvijo strinjali anketirani v storitvenem sektorju (46 oz.
36,8 %) in v občinski upravi (49 oz. 35,3 %), najvišji delež nestrinjanja pa so
anketirani izrazili na področju vzgoje in izobraževanja (52 oz. 41,9 %) ter v zdravstvu
(48 oz. 40,9 %). Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r=0,1; p>0,05).
Iz dobljenih empiričnih podatkov pri omenjenem raziskovalnem vprašanju
ugotavljamo, da so pri danih trditvah anketirani najpogosteje odgovarjali z delnim
strinjanjem na dane trditve; najvišji delež strinjanja so izražali anketirani v občinski
upravi in v storitvenem sektorju; najvišji delež nestrinjanja pa so navedli anketirani
na področju vzgoje in izobraževanja ter v zdravstvenih dejavnostih.

Raziskovalno vprašanje št. 24: Katere so najpogostejše posledice verbalnega nasilja
na zdravje in delo posameznika v različnih delovnih organizacijah?
Odgovor št. 1: Najpogostejša posledica – utrujenost
Graf št. 14: Posledica verbalnega nasilja – utrujenost
posledica: utrujenost
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zdravstvo

Anketirane žrtve so največkrat ocenile, da so bile zaradi verbalnega nasilja na
delovnem mestu posledično pogosto utrujene (54 oz. 41,2 %); redko je bilo utrujenih
33 (25,2 %) anketiranih žrtev in redno 22 (16,8 %) žrtev. V posameznih segmentih je
bilo v občinski upravi posledično največkrat pogosto utrujenih 20 (43,5 %) žrtev, v
storitvenem sektorju 11 (50 %), na področju vzgoje in izobraževanja 10 (40 %) ter v
zdravstvu 13 (34,2 %) anketiranih žrtev. Najvišji delež odgovora nikoli (utrujenost
kot posledica verbalnega nasilja na delovnem mestu) na omenjeno vprašanje so
izrazili anketirani na področju vzgoje in izobraževanja (6 oz. 24 %) ter v zdravstvu (9
oz. 23,7 %). Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r= -0,1; p>0,05).
Glede na dobljene empirične rezultate ugotavljamo, da je največ anketiranih zaradi
verbalnega nasilja na delovnem mestu posledično redno in pogosto utrujenih v
občinski upravi ter v zdravstvu, najmanj pa je posledično utrujenih na področju
vzgoje in izobraževanja, kar je tudi posledica narave dela v (strogi hierarhični odnosi,
majhna avtonomija zaposlenega, omejena kreativnost svojega dela …) na omenjenih
področjih dela.
Odgovor št. 2: Najpogostejša posledica – povečanje bolniške odsotnosti
Graf št. 15: Posledica verbalnega nasilja – povečanje bolniške odsotnosti
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Bolniška odsotnost kot posledica verbalnega nasilja na delovnem mestu se pri skoraj
treh četrtinah anketiranih žrtvah ni povečala nikoli (91 oz. 73,4 %). 18 (14,5 %)
anketiranih žrtev je bilo zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu v bolniškem
staležu redko in se tudi ni povečala. Na vseh raziskovanih področjih dela je
prevladoval nikalen odgovor (da je posledica verbalnega nasilja na delovnem mestu
povečanje bolniške odsotnosti): v občinski upravi tako odgovorilo 29 (69 %) žrtev; v
storitvenem sektorju 15 (68,2 %); na področju vzgoje in izobraževanja 16 (66,7 %) in
v zdravstvu 31 (86,1 %) anketiranih žrtev. Med spremenljivkama ni statistične
povezanosti (r= - 0,1; p>0,05).

Odgovor št. 3: Najpogostejša posledica – slabši delovni učinek
Graf št. 16: Posledica verbalnega nasilja – slabši delovni učinek
posledica: slabši
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Anketirane žrtve so ocenile, da je v splošnem redko slabši delovni učinek (63 oz. 48,8
%) zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu. Petina (28 oz. 21,7 %) žrtev je
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pogosto opazila slabši delovni učinek kot posledico verbalnega nasilja na delovnem
mestu. 25 (19,4 %) jih nikoli ni opazila, da bi bila zaradi verbalnega nasilja na
delovnem mestu slabše delovno uspešna.
V občinski upravi je 22 (48,9 %) žrtev izjavilo, da so imele redko slabši delovni
učinek zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu, 8 (17,8 %) anketiranih žrtev pa
je imelo redno in pogosto slabši delovni učinek zaradi verbalnega nasilja na
delovnem mestu. V storitvenem sektorju je 10 (45,5 %) žrtev odgovorilo, da so redko
slabše uspešno opravljali delovne naloge; 9 (40,9 %) pa jih je opazilo pogosto
posledično slabši delovni učinek zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu. V
vzgoji in izobraževanju je bil najvišji delež odgovorov anketiranih žrtev, da je bil
slabši delovni učinek zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu, redko (10 oz. 38,5
%) in odgovor nikoli (7 oz. 26,9 %). V zdravstvu je 21 žrtev (58,3 %) izjavilo, da so
redkeje opazile slabši delovni učinek, nikoli pa tega ni zaznalo 9 (25 %) anketiranih
žrtev. Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r= - 0,2; p>0,05).

Odgovor št. 4: Najpogostejša posledica – povečan stres
Graf št. 17: Posledica verbalnega nasilja – povečan stres
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57 (41,9 %) anketiranih žrtev je izjavilo, da so pri svojem delu opazile redno povečan
stres kot posledico verbalnega nasilja na delovnem mestu, pogosto jih je to doživljaja
tretjina (51 oz. 37,5 %) ter redko jih je povečan stres občutilo 23 (16,9 %) anketiranih
žrtev.
V občinski upravi je bilo redno bolj stresno razpoloženih kar 26 (54,2 %) žrtev,
pogosto 15 (31,3 %) in redko 7 (14,6 %) anketiranih žrtev. V storitvenem sektorju je
bilo dve tretjini pogosto (16 oz. 66,7 %) in četrtina redno (6 oz. 25 %) anketiranih
žrtev pod stresom zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu. Na področju vzgoje
in izobraževanja je bilo redno v povečani stresni situaciji 10 (38,5 %), redko pa 9
(34,6 %) anketiranih žrtev. Žrtve s področja zdravstva so bile redno v povečani
stresni situaciji v 15 (39,5 %) primerih, pogosto pa je je povečan stres doživljalo 14
(36,8 %) anketiranih žrtev. Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r= 0,006; p>0,05).

Odgovor št. 5: Najpogostejša posledica – pogostejši konflikti/prepiri z bližnjimi
Graf št. 18: Posledica verbalnega nasilja – pogostejši konflikti/prepiri z bližnjimi
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46 (35,4 %) anketiranih žrtev je izjavilo, da so redko doživljale pogostejše konflikte z
bližnjimi zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu; pogosteje je konflikte
doživljalo 45 (34,6 %) anketiranih žrtev, 21 (16,2 %) pa zaradi konfliktne situacije na
delovnem mestu ni imelo pogostejših prepirov z bližnjimi. V občinski upravi je 19
(42,2 %) anketiranih žrtev izjavilo, da so imele pogostejše konflikte z bližnjimi;
redkeje jih je imelo 17 (37,8 %) anketiranih žrtev. V storitvenem sektorju je polovica
(12 oz. 52,2 %) žrtev odgovorila, da so bile pogosteje v konfliktih z bližnjimi; da so
bili zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu redkeje v konfliktih, je ocenilo 5
(21,7 %) žrtev. Na področju vzgoje in izobraževanja je 9 (36 %) žrtev izjavilo, da so
bile redko bolj pogosto v konfliktnih situacijah, nikalen odgovor jih je podalo 7 (28
%). V zdravstvu je 15 (40,5 %) anketiranih žrtev navedlo, da so redko doživljale
konflikte z bližnjimi zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu; pogosto pa je bilo
v konfliktu z bližnjimi 8 (21,6 %) anketiranih žrtev. Med spremenljivkama ni
statistične povezanosti (r= - 0,06; p>0,05).

Odgovor št. 6: Najpogostejša posledica – napetost
Graf št. 19: Posledica verbalnega nasilja – napetost
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Redno napetost v svojem razpoloženju po verbalnem nasilju na delovnem mestu je
občutilo 58 (43 %), pogosto pa 51 (37,8 %) anketiranih žrtev.
Več kot polovica (26 oz. 54,2 %) anketiranih žrtev v občinski upravi je redno
občutilo napetost po verbalnem nasilju na delovnem mestu; 15 (31,3 %) jih je zaznalo
pogostejšo napetost v svojem razpoloženju. V storitvenem sektorju je 19 (79,2 %)
žrtev izjavilo, da so zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu v svojem
razpoloženju pogosteje čutili povečano napetost. Na področju vzgoje in izobraževanja
je 11 (42,3 %) anketiranih žrtev ocenilo, da so bili redno bolj napeti v svojem
razpoloženju zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu, redkeje pa je občutilo
napetost 9 (34,6 %) anketiranih žrtev. Na področju zdravstvenih dejavnostih je 17
(45,9 %) anketirancev redno doživljalo napeto razpoloženje zaradi verbalnega nasilja
na delovnem mestu; pogosto pa je zaznalo napetost 13 (35,1 %) anketiranih žrtev.
Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r= - 0,05; p>0,05).
Odgovor št. 7: Najpogostejša posledica – težave z zbranostjo
Graf št. 20: Posledica verbalnega nasilja – težave z zbranostjo
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Redkeje je imelo težave z zbranostjo zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu 50
(37,9 %) in pogosteje 40 (30,3 %) anketiranih žrtev. V občinski upravi je 20 (44,4 %)
anketiranih žrtev izjavilo, da so imele redkeje težave z zbranostjo pri svojem delu; da
imajo pogosto omenjene težave, pa je odgovorilo 13 (28,9 %) žrtev. V storitvenem
sektorju je polovica (12 oz. 50 %) žrtev navedlo, da ima pogosto težave s
koncentracijo zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu, redko pa je imelo težave
z zbranostjo 9 (37,5 %) anketiranih žrtev. Na področju vzgoje in izobraževanja je 9
(34,6 %) žrtev odgovorilo, da niso imele nikoli težav z zbranostjo zaradi verbalnega
nasilja na delovnem mestu, 7 (26,9 %) pa je imelo redkeje omenjene težave. V
zdravstvenih dejavnostih je 14 (37,8 %) anketiranih žrtev imelo redkeje težave z
zbranostjo zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu; pogosto pa je imelo težave s
koncentracijo 11 (29,7 %) anketiranih žrtev. Med spremenljivkama ni statistične
povezanosti (r= - 0,1; p>0,05).

Odgovor št. 8: Najpogostejša posledica – tlačijo me nočne more
Graf št. 21: Posledica verbalnega nasilja – tlačijo me nočne more
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Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov ugotavljamo, da skoraj polovica (63 oz.
48,8 %) anketiranih žrtev ni doživljala nočnih mor zaradi verbalnega nasilja na
delovnem mestu, redko pa jih je imelo 37 (28,7 %) anketiranih žrtev.
V občinski upravi ni doživljalo nočnih mor zaradi verbalnega nasilja na delovnem
mestu 15 (31,9 %) anketiranih žrtev; pogosto pa jih je doživljalo 13 (27,7 %)
anketiranih žrtev. V storitvenem sektorju je 13 (61,9 %) žrtev zaznalo nočne more
zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu, nikoli pa jih ni doživljala tretjina (7 oz.
33,3 %) anketiranih žrtev. Na področju vzgoje in izobraževanja dve tretjini (16 oz.
66,7 %) anketiranih žrtev ni nikoli doživljalo nočnih mor zaradi verbalnega nasilja na
delovnem mestu, redko pa so imele posledično nočne more 4 (16,7 %) anketirane
žrtve. Dve tretjini (25 oz. 67,6 %) anketiranih žrtev je izjavilo, da niso nikoli
doživljale nočnih mor v primeru verbalnega nasilja na delovnem mestu; redko je
imelo nočne more 9 (24,3 %) anketiranih žrtev. Med spremenljivkama ni statistične
povezanosti (r= - 0,2; p>0,05).
Odgovor št. 9: Najpogostejša posledica – pojavlja se depresija
Graf št. 22: Posledica verbalnega nasilja – pojavlja se depresija
posledica: Pojavlja se
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52 (40,3 %) anketiranih žrtev ni doživljalo depresivnega stanja zaradi verbalnih
napadov na delovnem mestu, pri 40 (31 %) anketiranih žrtvah pa so se redko pojavila.
Anketirane žrtve v občinski upravi niso nikoli zaznale in doživljale depresivnih
občutenj (14 oz. 31,1 %); prav toliko (14 oz. 31,1 %) anketiranih žrtev je depresivno
stanje redko tudi občutilo. V storitvenem sektorju je več kot polovica zaposlenih (13
oz. 56,5 %) redko zaznala pojav depresije zaradi verbalnega nasilja na delovnem
mestu, 5 (21,7 %) anketiranih žrtev pa ni nikoli občutila depresivnega stanja. Na
področju vzgoje in izobraževanja jih dve tretjini žrtev (16 oz. 66,7 %) ni zaznala
depresivnih občutij, 4 (16,7 %) anketirane žrtve pa so zaradi verbalnih napadov na
delovnem mestu redko posledično zaznale depresivno stanje. V zdravstvu je 17 (45,9
%) anketiranih žrtev ocenilo, da ni doživljalo depresije, 9 (24,3 %) anketiranih žrtev
pa je izjavilo, da so redkeje občutile depresijo zaradi verbalnega nasilja na delovnem
mestu. Med spremenljivkama ni statistične povezanosti (r= - 0,08; p>0,05).

Raziskovalno vprašanje št. 25: Ali zaposleni poznajo možnost pomoči v primeru
verbalnega nasilja?
Graf št. 23: Vedenje zaposlenih o pomoči institucij v primeru verbalnega nasilja
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Več kot tretjina anketiranih celotne populacije (203 oz. 39,4 %) je izjavila, da ne
pozna nikakršne zunanje institucije, pri kateri bi lahko v primeru verbalnega nasilja
na delovnem mestu iskala ustrezno pomoč, 178 (34,6 %) anketiranih pa tako
institucijo pozna. Četrtina anketiranih (134 oz. 26,%) pa ni prepričanih, ali tako
institucijo pozna ali ne.
68 (46,9 %) anketiranih, zaposlenih v občinski upravi ni poznala tovrstnih institucij, z
njo pa je bilo seznanjenih tretjina (53 oz. 36,6 %) anketiranih, zaposlenih v občinski
upravi. Kar 50 (40 %) anketiranih, zaposlenih v storitvenem sektorju, tovrstne
institucije ne pozna, jo pa pozna 39 (31,2 %) njihovih sodelavcev. Na področju
vzgoje in izobraževanja je kar 49 (39,2 %) anketiranih izjavilo, da poznajo institucije,
ki jim lahko nudijo pomoč v primeru verbalnih napadov na delovnem mestu, takšnih
institucij pa ne pozna 43 (34,4 %) zaposlenih v kolektivu. Kar 42 (35 %) anketiranih,
ki so zaposleni na področju zdravstvenih dejavnostih, ne pozna institucije, kjer bi
lahko poiskali ustrezno strokovno pomoč v primeru doživljanja verbalnega nasilja na
delovnem mestu; omenjene institucije pa pozna 37 (30,8 %) anketiranih zaposlenih
sodelavcev. Med spremenljivkama ni statične povezanosti (r=-0,024; p>0,05).
Vrednost HI kvadrata je 20,43 (Pearson koeficient p= 0,015).
Preverili smo tudi poznavanje institucij pomoči v primeru verbalnega nasilja med
anketiranimi žrtvami verbalnega nasilja na delovnem mestu. 56 (40,6 %) žrtev je
odgovorilo, da poznajo institucije, ki nudijo pomoč v primeru verbalnega nasilja na
delovnem mestu. Da obstajajo omenjene institucije za pomoč v primeru verbalnega
nasilja, pa ni vedelo 53 (38,4 %) anketiranih žrtev, neopredeljenih pa je bilo 27 (19,6
%) žrtev. V občinski upravi je 20 (42,6 %) žrtev pozitivno odgovorilo, da poznajo
institucije, ki nudijo pomoč žrtvam nasilja, prav toliko (20 oz. 42,6 %) anketiranih
žrtev pa teh institucij ne pozna. V storitvenem sektorju tovrstnih institucij ne pozna
11 (45,8 %) anketiranih žrtev, 9 (37,5 %) žrtev pa te institucije pozna. Na področju
vzgoje in izobraževanja je več kot polovica (14 oz. 53,8 %) anketiranih žrtev izjavila,
da pozna institucije, ki nudijo pomoč v primeru verbalnega nasilja na delovnem
mestu, negativno pa je odgovorilo 9 (34,6 %) žrtev. V zdravstvu 15 (36,6 %)
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anketiranih žrtev ni prepričanih, ali pozna institucije za pomoč žrtvam. Pozitivno je
odgovorilo 13 (31,7 %) žrtev, prav toliko (13 oz. 31,7 %) anketiranih žrtev pa ne
pozna tovrstnih institucij za pomoč v primeru verbalnega nasilja. Med
spremenljivkama ni statične povezanosti (r=-0,097; p>0,05). Vrednost HI kvadrata je
15,97 (Pearson koeficient p= 0,067).
Ugotavljamo, da je poznavanje institucij za pomoč žrtvam med anketiranimi žrtvami
večje glede na celotni anketirani vzorec. V vseh segmentih dela je večji delež
poznavanja institucij pomoči med anketiranimi žrtvami v primerjavi s celotno
anketirano populacijo.

V povezavi s raziskovalnim vprašanjem smo preverili tudi, če se ne bi verbalno
nasilje obravnavalo v matični delovni organizacij, ali bi zaposleni poiskali pomoč pri
drugih institucijah.
Tabela št. 63: Iskanje pomoči pri drugih institucijah – ocene anketiranih
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

iskanje pomoči pri drugih
institucijah
da
ne
ne vem
53
32
61
36,3 % 21,9 %
41,8 %
67
17
41
53,6 % 13,6 %
32,8 %
52
13
58
42,3 % 10,6 %
47,2 %
42
18
60
35,0 % 15,0 %
50,0 %
214
80
220
41,6 % 15,6 %
42,8 %

Največ anketirancev, kar 220 (42,8 %), na zastavljeno vprašanje ni vedelo ali bi se
odločili za iskanje potrebne ustrezne strokovne pomoči še pri kateri drugi instituciji,
za to pa bi se odločilo 214 (41,6 %) od vseh anketiranih. Tako se ni izjasnilo v svoji
odločitvi v občinski upravi kar 61 (41,8 %) zaposlenih anketiranih. Več kot polovica
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(67 oz. 53,6 %) anketiranih, zaposlenih v storitvenem sektorju, pa bi si tako pomoč
poiskali pri drugih zunanjih institucijah. Na področju vzgoje in izobraževanja je bilo
neopredeljenih 58 (47,2 %) anketiranih, v zdravstvu pa kar polovica 60 (50 %)
anketiranih. Med spremenljivkama je šibka statična povezanost (r=-0,12; p<0,05).
Vrednost HI kvadrata je 20,82 (Pearson koeficient p= 0,013).
Na podlagi dobljenih empiričnih podatkov je presenetljiv visok delež t. i.
neopredeljenih anketiranih (neodločenost za iskanje zunanje pomoči v primeru
neobravnavanja verbalnega nasilja na delovnem mestu v njihovi delovni
organizaciji). Najvišji delež neopredeljenih anketiranih je v zdravstvu ter na področju
vzgoje in izobraževanja; v prvem delovnem področju je polovica neopredeljenih (60
oz. 50 %), kjer je tudi najvišji delež žrtev (41 oz. 33,3 %) verbalnega nasilja na
delovnem mestu med delovnimi področji. V segmentu dela vzgoje in izobraževanja je
58 (47,2 %) anketiranih takšnih, ki ne vedo, ali bi poiskali zunanjo pomoč v primeru
verbalnega nasilja na delovnem mestu; delež žrtev verbalnega nasilja na delovnem
mestu pa je med vsemi raziskovanimi delovnimi področji najnižji (26 oz. 21 %).
Preverili smo tudi pripravljenost za iskanje pomoči pri zunanjih institucijah pomoči v
primeru verbalnega nasilja na delovnem mestu med anketiranimi žrtvami verbalnega
nasilja.
Tabela št. 64: Iskanje pomoči pri drugih institucijah – odgovori žrtev
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

iskanje pomoči pri drugih
institucijah
da
ne
ne vem
16
17
15
33,3 % 35,4 %
31,3%
11
4
9
45,8 % 16,7 %
37,5 %
13
4
9
50 %
15,4 %
34,6 %
12
6
23
29,3 % 14,6 %
56,1 %
52
31
56
37,4 % 22,3 %
40,3 %
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Največ anketiranih žrtev je bilo neopredeljenih (56 oz. 40,3 %), le-ti niso vedeli, ali
bi poiskali pomoč pri zunanjih institucijah, ki nudijo pomoč v primeru verbalnega
nasilja na delovnem mestu; pomoč pa bi poiskalo 52 (37,4 %) anketiranih žrtev.
Negativno je odgovorilo 31 (22,3 %) anketiranih žrtev.
V občinski upravi tovrstne pomoči ne bi poiskalo 17 (35,4 %) žrtev; omenjene
institucije pa bi kontaktiralo 16 (33,3 %) anketiranih žrtev. Pomoč pri zunanjih
institucijah bi poiskalo 11 (45,8 %) žrtev, zaposlenih v storitvenem sektorju,
neodločenih pa je bilo 9 (37,5 %) anketiranih žrtev. Na področju vzgoje in
izobraževanja bi polovica (13 oz. 50 %) žrtev poiskala ustrezno zunanjo institucijo v
primeru verbalnega nasilja na delovnem mestu, neopredeljenih pa je bilo 9 (34,6 %)
anketiranih žrtev. V zdravstvu je več kot polovica (23 oz. 56,1 %) takšnih, ki ne vedo,
ali bi poiskali zunanjo pomoč v primeru verbalnega nasilja na delovnem mestu.
Omenjeno pomoč pa bi poiskalo 12 (29,3 %) anketiranih žrtev. Med
spremenljivkama ni statične povezanosti (r=-0,15; p>0,05). Vrednost HI kvadrata je
15,74 (Pearson koeficient p= 0,072).
Ugotavljamo, da je med anketiranimi žrtvami v celotnem zbiru kot tudi v posameznih
področjih dela večji delež tistih, ki bi poiskali zunanjo pomoč v primeru verbalnega
nasilja na delovnem mestu, kot med anketiranimi celotne populacije tako v celotnem
zbiru kot v posameznih segmentih dela. Sklepamo lahko, da ko je posameznik žrtev
verbalnega nasilja na delovnem mestu v konkretni stiski in težavah, bo hitreje poiskal
pomoč pri kompetentnih institucijah, kot pa v zgolj v teoretični situaciji (namišljenem
primeru) verbalnega nasilja na delovnem mestu.
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Raziskovalno vprašanje 26: Ali zaposleni poznajo,katere institucije nudijo pomoč v
primeru verbalnega nasilja?
Tabela št: 65: Poznavanje institucij za nudenje pomoči – ocene anketiranih
področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

poznavanje institucij za nudenje
pomoči – odgovori anketiranih
da
ne
ne vem
49
68
24
33,8 %
46,9 %
16,6 %
39
50
36
31,2 %
40,0 %
28,8 %
48
43
33
38,4 %
34,4 %
26,4 %
37
42
41
30,8 %
35,0 %
34,2 %
173
203
134
33,6 %
39,4 %
27,0 %

opisni odgovori anketirancev
da
ne (neodgovorjeno)
število
53
478
delež
9,9 %
90,1 %

Več kot tretjina (203 oz. 39,4 %) anketiranih ne pozna kompetentnih institucij za
nudenje pomoči v primeru verbalnega nasilja na delovnem mestu. 173 (33,6 %)
anketiranih pa tovrstne institucije pozna. V občinski upravi omenjenih institucij ne
pozna 68 (46,9 %) anketiranih, v storitvenem sektorju 50 (40 %) in v zdravstvu 42
(35 %) anketiranih. Na vseh treh omejenih področjih dela je bil med anketiranci
najvišji delež negativnih odgovorov. Le na področju vzgoje in izobraževanja je
največ (48 oz. 38,4 %) anketiranih izjavilo, da poznajo tovrstne institucije za nudenje
pomoči v primeru verbalnega nasilja na delovnem mestu.
Pri poznavanju vrst institucij, ki nudijo pomoč v primeru verbalnega nasilja na
delovnem mestu, je le 53 (9,9 %) anketiranih podalo njihova imena. Pri tem je
presenetljiv nizek delež anketiranih, ki so navedli imena oz. vrste tovrstnih institucij,
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v primerjavi z deležem pozitivnih odgovorov anketiranih glede poznavanja
institucionalne pomoči zaradi verbalnega nasilja na delovnem mestu.
Preverili smo tudi odgovore anketiranih žrtev glede poznavanja institucij za nudenje
pomoči v primeru verbalnega nasilja na delovnem mestu.
Tabela št: 66: Poznavanje institucij za nudenje pomoči – odgovori žrtev

področje dela
občinska
uprava
storitveni
sektor
vzgoja in
izobraževanje
zdravstvo
skupaj

število
delež
število
delež
število
delež
število
delež
število
delež

poznavanje institucij za nudenje
pomoči – odgovori anketiranih
žrtev
da
ne
ne vem
20
20
5
42,6 %
42,6 %
10,6 %
9
11
4
37,5 %
45,8 %
16,7 %
14
9
3
53,8 %
34,6 %
11,5 %
13
13
15
31,7 %
31,7 %
36,6 %
56
53
27
40,6 %
38,4 %
19,6 %

56 (40,6 %) žrtev je navedlo, da pozna kompetentne institucije za pomoč v primeru
verbalnega nasilja na delovnem mestu. Teh institucij pa ni poznalo 53 (38,4 %) žrtev.
V občinski upravi je delež pozitivnih in negativnih odgovorov enak (20 oz. 42,6 %).
V storitvenem sektorju je 11 (45,8 %) anketiranih žrtev odgovorilo, da ne pozna
omenjenih institucij, pozitivno pa je odgovorilo 9 (37,5 %) žrtev. Na področju vzgoje
in izobraževanja jih več kot polovica (14 oz. 53,8 %) pozna tovrstne institucije, ne
pozna pa jih 9 (34,6 %) anketiranih žrtev. V zdravstvu tretjina (15 oz. 36,6 %) žrtev
ne ve, ali pozna institucije za pomoč v primeru verbalnega nasilja na delovnem
mestu. Pozitivno in negativno pa je odgovorilo 13 (31,7 %) anketiranih žrtev,
zaposlenih v zdravstvu.
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Ugotavljamo, da je večji delež poznavanja institucij pomoči v primeru verbalnega
nasilja na delovnem mestu, med anketiranimi žrtvami, v primerjavi z anketiranimi
celotnega vzorca, tako v posameznih področjih dela kot v celotnem zbiru.
Obe skupini sta navedli naslednje institucije pomoči: sindikat, SVIZ, Zbornica
medicinskih sester, Zbornica zdravstvene nege, Inšpektorat za delo, službe za
socialno pomoč, osebni zdravnik, varuh človekovih pravic, tožilstvo, policija,
odvetnik, sodišče, društva za pomoč žrtvam, pravne ustanove, varne hiše, društvo za
pomoč žrtvam Samarijan, Društvo za nenasilno komunikacijo, SOS telefon,
psihološka ambulanta, skupine za supervizijo in za samopomoč, psihiater, društvo
Žarek, psihoterapevt, psihološka svetovalnica ''Tu smo zate''.
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7 Ovrednotenje zastavljenih hipotez
Z empiričnimi rezultati smo ovrednotili zastavljene hipoteze, s katerimi smo v

H1: predvidevali, da je v vseh delovnih organizacijah prisotno verbalno nasilje;


pogostejše žrtve so podrejeni,



napadalci pa nadrejeni.

Hipoteza je delno potrjena.
V delovni organizaciji X1, ki zajema področje občinske uprave, je 71,3 %
anketirancev mnenja, da je preučevani pojav prisoten, 58,2 % anketirancev je poznalo
primere verbalnega nasilja. Povzročitelji so bili najpogosteje nadrejeni (68,9 %), žrtve
pa podrejeni (70,8 %). V občinski upravi je bila skoraj tretjina (32,5 %) žrtev
verbalnega nasilja. Ta del hipoteze 1 je potrjen.
Z zbranimi rezultati delovne organizacije X2, ki zajema področje poštnih storitev,
lahko hipotezo 1 potrdimo. Pojav so anketiranci poznali (62,9 %), primere je poznalo
polovica zaposlenih (54,3 %). Povzročitelji so bili pogosteje nadrejeni (73,9 %), žrtve
pa podrejeni (79,2 %). V njej je bilo zaposlenih 19,4 % žrtev verbalnega nasilja.
V delovni organizaciji X3, ki zajema področje vzgoje in izobraževanja, je polovica
anketirancev poznala primere verbalnega nasilja (52,4 %), manj jih je opazilo
prisotnosti pojava (49,2 %) v delovni organizaciji. Med zaposlenimi je bilo petina (21
%) žrtev verbalnega nasilja. Prvi del hipoteze 1 lahko potrdimo, drugega dela pa ne,
saj je bilo največ povzročiteljev (65,4 %) in žrtev (57,7 %) med sodelavci.
V primeru delovne organizacije X4, ki zajema področje zdravstva, lahko prvi del
hipoteze 1 potrdimo, kajti dve tretjini (65 %) jih je prepričanih, da je prisotno nasilje,
62,5 % jih je poznalo primere pojava, tretjina (33,3 %) je bilo žrtev verbalnega
nasilja. Drugega dela hipoteze 1 ne moremo potrditi, saj je bilo največ povzročiteljev
(56,8 %) in žrtev (53,7 %) med sodelavci.
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V celoti je v prvi del hipoteze 1 potrjen; ocena anketiranih je pozitivna glede
prisotnosti verbalnega nasilja na delovnem mestu (62,5 % anketirancev), konkretno
jih je poznala primere verbalnega nasilja več kot polovica (56,9 %). Povzročitelji
verbalnega nasilja so bili pogosteje nadrejeni (53,4 %), žrtve pa v večini primerov
podrejeni (56,1 %). Drugi del hipoteze je na ravni celotnega vzorca potrjen, ni pa
potrjen v delovnih organizacijah X3 in X4.

H2: Menili smo, da področje dela vpliva na pogostost pojava in da prihaja do
različnih oblik le-tega med zaposlenimi.
Hipoteza 2 je delno potrjena.

Na osnovi pridobljenih rezultatov ugotavljamo, da prvega dela hipoteze 2 ne moremo
potrditi, kajti v delovnih organizacijah X1, X2 in X3 so bili podani negativni
odgovori glede vpliva področja dela na pogostost pojava na delovnem mestu. Med
zaposlenimi je prihajalo do različnih oblik verbalnega nasilja (žaljivke 0,49
povprečje, verbalni napadi 0,43, nepodajanje pomembnih informacij 0,40,
ustrahovanje 0,35 ter besedno sovraštvo 0,33); ta del hipoteze je potrjen.

H3: Predpostavljali smo, da je večja frekventnost pojava v organizacijah,


kjer je v večini višje in visoko izobražen kader



ter je prisoten večji pritisk konkurenčnosti trga.

Hipoteza je ovržena.
S primerjavo povprečij stopnje izobrazbe zaposlenih in žrtvami verbalnega nasilja
smo ugotovili, da je več žrtev med zaposlenimi v organizacijah, kjer je stopnja
izobrazbe najvišja ter najnižja – tega dela hipoteze ne moremo potrditi. V delovni
organizaciji X1 (občinska uprava) je povprečna stopnja izobrazbe 4,63; delež žrtev je
32,5 %. V delovni organizaciji X4 (zdravstvo), so imeli zaposleni povprečno stopnjo
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izobrazbo 3,95; tretjina zaposlenih (33,3 %) je bila žrtev. V delovni organizaciji X2
(storitveni sektor) je znašala povprečna stopnja izobrazbe 4,2; petina (19,4 %) je bila
žrtev verbalnega nasilja. V delovni organizaciji X3 (vzgoja in izobraževanje) je bila
povprečna stopnja izobrazbe 4,27; na tem področju dela je petina (21 %) žrtev pojava.
Možnosti, ali vrsta lastništva vpliva na pogostost pojava, ni bilo možno preveriti, saj
trgovska podjetja niso želela sodelovati v anketnem vzorcu. Pojasnila so, da imajo
znotraj svojih delovnih institucij službe za ugotavljanje delovne klime zadovoljstva
zaposlenih in da so tovrstne informacije poslovna skrivnost. V delovni organizaciji
Vojska Slovenije nam niso posredovali odgovora na našo prošnjo za sodelovanje v
empiričnem delu. V gospodarskem sektorju nekatera podjetja zaradi trenutne
gospodarske krize, množične brezposelnosti in negotovega lastnega obstoja niso
želela sodelovati v anketnem delu. Vse delovne organizacije so bile glede vrste
lastništva javne/državne – ustanovitelj je bodisi država ali občina.

H4: Pričakovali smo, da so na delovnih mestih


v večji meri prisotne vsakdanje žaljivke, kletvice



kot pa opazke, psovke na račun spolnosti, rase, nacionalne pripadnosti.

Hipoteza je delno potrjena.
Iz empiričnih podatkov smo ugotovili, da prvega dela hipoteze 4 ne moremo potrditi,
saj so najpogostejše oblike žaljivke, verbalni napadi, grožnje in ustrahovanje.
Tovrstne oblike so imele najvišje povprečje odgovorov: žaljivke 0,48; verbalni
napadi 0,48; grožnje in ustrahovanje 0,40.
Pri anketirancih je bilo najmanj prisotnih neprimernih pripomb o spolnosti (povprečje
0,14) in kletvic (0,21). Anketiranci niso bili zaničevani zaradi svojega lastnega izvora
(rase, nacionalne pripadnosti). V delovni organizaciji X1, ki zajema področje
občinske uprave, ni bilo nikoli zaničevanih 95,9 % zaradi svojega porekla, v delovni
organizaciji X2, ki opravlja storitveno poštno dejavnost, ni bilo 97,6 % zaposlenih
zaničevanih glede zaradi svojega izvora. Zaposleni v organizaciji X3, ki zajema
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področje vzgoje in izobraževanja, ni bilo nikoli zaničevanih v 94,4 % odgovorov. V
organizaciji X4, ki opravlja zdravstveno dejavnost, ni bilo nikoli zaničevanih 93,5 %
zaposlenih zaradi lastnega izvora. Drugi del hipoteze 4 je delno potrjen.

H5: Predvidevali smo, da so v večji meri deležne kletvic, groženj in ustrahovanja
osebe ženskega spola z nižjo izobrazbo, pripadniki mlajših generacij ter da so v
podrejenem položaju v delovnem okolju.
Hipoteza 5 ni potrjena.
Prvega dela hipoteze 5, da so osebe ženskega spola z nižjo izobrazbo v večji meri
deležne verbalnega nasilja, ne moremo potrditi. Glede na spolno strukturo je večina
žrtev ženskega spola; izobrazbena struktura žrtev sta najpogosteje končana srednja in
visoka šola.
Predpostavke, da so verbalnega nasilja v večji meri deležni pripadniki mlajših
generacij, ki so v podrejenem delovnem okolju, ne moremo potrditi. Iz starostne
strukture anketiranih je razvidno, da so žrtve pogosteje pripadniki srednje generacije
(stari 30–39 let in 40–49 let), so v večji meri v podrejenem delovnem položaju, z
zaposlitvijo za nedoločen čas, pri delovni dobi sta opazna najvišja deleža pri
zaposlenih s 25–29 ter 30 in več let delovnih izkušenj.
Za posamezne delovne organizacije podajamo opise značilnosti žrtev in izvajalcev
verbalnega nasilja:
 v delovni organizaciji X1 (občinska uprava) so žrtve ženskega spola, srednjih
let (30–39 oz. 40–49 let) s končano visoko šolo, v rednem delovnem
razmerju za nedoločen čas, v podrejenem delovnem položaju; glede na
delovno dobo sta prisotni dve skupini: 25–39 let in s 30 in več let delovne
dobe.
Napadalci so pogosteje ženskega spola, pripadajo srednji generaciji in imajo
visoko izobrazbo;
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 v delovni organizaciji X2 (storitvena poštna dejavnost), so žrtve osebe
ženskega spola, srednjih let (30–39 oz. 40–49 let) s končano visoko šolo, v
rednem delovnem razmerju za nedoločen čas, v podrejenem delovnem
položaju in z 10–14 let delovne dobe.
Napadalci so pogosteje ženskega spola, pripadajo srednji generaciji, imajo
visoko izobrazbo;
 v delovni organizaciji X3 (vzgoja in izobraževanje) so žrtve osebe ženskega
spola, srednjih let (30–39 let) s končano visoko šolo, v rednem delovnem
razmerju za nedoločen čas, v podrejenem delovnem položaju; glede na
delovno dobo sta prisotni dve skupini: posamezniki z delovnimi izkušnjami
25–29 let ter 30 let in več delovne dobe.
Napadalci so pogosteje osebe ženskega spola, pripadajo srednji generaciji in
imajo visoko izobrazbo.
 V delovni organizaciji X4 (zdravstvo), so žrtve osebe ženskega spola, srednjih
let (30–39 in 40–49 let), s srednjo izobrazbo, v rednem delovnem razmerju za
nedoločen čas, v podrejenem delovnem položaju; glede na delovno dobo sta
prisotni dve skupini: posamezniki z delovnimi izkušnjami 10–14 let in 25–29
let delovne dobe.
Napadalci so pogosteje ženskega spola, pripadajo srednji generaciji imajo
srednjo izobrazbo.

H6: Menili smo, da so najpogostejše posledice verbalnega nasilja na zdravje in delo
zaposlenih: povečanje bolniške odsotnosti, slabši delovni učinek, povečan stres,
utrujenost, pogostejši konflikti/prepiri z bližnjimi, napetost.
Hipoteza 6 je delno potrjena.
Zaposleni so kot najpogostejše posledice, ki vplivajo na zdravje in delo zaposlenih,
navedli povečanje bolniške odsotnosti (povprečje 3,58), tlačenje z nočnimi morami
(3,18), pojavljanje depresije (2,99), slabši delovni učinek (2,78), pogostejši konflikti z
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bližnjimi (2,54), težave z zbranostjo (2,42), utrujenost (2,42), povečan stres (1,82) in
napetost (1,79). Hipoteza 6 je delno potrjena.
Najpogostejši vzroki za verbalno nasilje so po izjavah anketiranih: nameščanje
sorodnikov oz. prijateljev na delovna mesta, strah pred izgubo zaposlitve, delo je
slabo organizirano, časa za opravljanje nalog je premalo ter rivalstvo/tekmovalnost v
kolektivu.

H7: Predpostavljali smo, da zaposleni poznajo možnost pomoči ter katere institucije
jim jo lahko nudijo.
Hipoteza 7 je delno potrjena.
Predpostavke, da zaposleni poznajo možnost pomoči v primeru verbalnega nasilja, ne
moremo v celoti potrditi, kajti (39,4 %) anketiranih v celotnem zbiru ne pozna
institucij, ki nudijo pomoč žrtvam nasilja. V skupini odgovorov anketiranih žrtev je
bil večji delež pozitivnih odgovorov (40,6 %) glede poznavanja tovrstnih institucij.
V celotnem zbiru je le v delovni organizaciji X3 (vzgoja in izobraževanje) več
anketirancev poznalo institucije, ki nudijo pomoč. Med odgovori anketiranih žrtev je
le v delovni organizaciji X2 (storitveni sektor) večji delež takšnih, ki niso poznali
omenjenih institucij za pomoč žrtvam nasilja.
Preverili smo tudi pripravljenost zaposlenih, če v njihovi matični organizaciji ne bi
pridobili pomoči zaradi verbalnega nasilja, ali bi kontaktirali zunanje pristojne
institucije. Anketiranci so imeli večjo tendenco, da bi poiskali pomoč (42,8 %
neopredeljenih, 41,6 % pozitivnih odgovorov, 15,6 % negativnih) pri institucijah,
vendar je le desetina anketiranih navedla kompetentne institucije, kot so sindikati,
zbornice matičnih poklicev, Inšpektorat za delo, osebni zdravniki, varuh človekovih
pravic, policija, tožilstvo, odvetniki, psihološka pomoč (psiholog, psihiater), društva
ki delujejo na tovrstnem področju (Društvo za nenasilno komunikacijo, društvo za
pomoč žrtvam Samarijan, SOS telefon, skupine za supervizijo in za samopomoč).
Drugi del hipoteze 7 je delno potrjen.
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8 Sklep
Verbalno nasilje je tesno povezano z ostalimi vrstami nasilja; pojav je kompleksen,
prepleten s psihičnim, neverbalnim ter tudi s fizičnim nasiljem. Neizogibno je
prisotno v vsakdanjem življenju, med vrstniki, v družinah, delovnem okolju …
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z nasiljem, mobingom v delovnih organizacijah, pojav
povezujejo s pritiski v službah, stresom, nujnostjo doseganja zastavljenih ciljev in
izpolnitvijo norm, neustrezno delovno klimo, pomanjkljivo komunikacijo, zlorabo
moči in položaja, tekmovanja za čim višje položaje v delovnih organizacijah.
Konfliktne situacije, ki pri tem nastanejo, povzročajo, da ljudje reagirajo nasprotno
od dogovorjenih pravil in vrednot, ki so v družbi zaželena in pričakovana. V danih
okoliščinah je verbalno nasilje prisotno preko groženj, ustrahovanj, žaljivk, kletvic,
verbalnih napadov, nepodanjanja informacij, sovraštva.
Komunikacija v delovnih organizacijah poteka v pretežni meri verbalno, v manjši
meri sočasno tudi neverbalno. Z verbalnim komuniciranjem – govorno, pisno
sporazumevanje ter elektronsko prenašamo ključne informacije za nemoten delovni
proces kot tudi za ustrezno delovno klimo. Neustrezno komuniciranje se pojavi pri
nesporazumih, pomanjkanju ali podajanju napačnih informacij; s tem nastajajo
konflikti, zamere, sovražnost, prepiri. V delovnih organizacijah se v strogi hierarhiji
med vodilnim kadrom ter podrejenimi s skopimi ukazi, navodili brez dodatne razlage,
pokažejo razpoke v uspešnem poslovnem komuniciranju. Podjetje s tem izgublja
učinkovitost, komunikacija in delovni odnosi izgubljajo na kvaliteti ter učinkovitosti.
Stresne situacije, pritiski zaradi opravljanja delovnih nalog, individualne posebnosti
pripomorejo k temu, da prihaja tudi do neustreznih verbalnih izrazov. Jezik nas
bistveno določa, besede, ki jih izgovorimo, izhajajo iz socialno-kulturnega okolja.
Izhajajoč iz tega so za posameznika različno negativno zaznamovane izražene besede,
opisi, sovražni govor, obrekovanje … Vulgarizmi so izraz nemoči, stanja, ko delo ni
dalo zastavljenih končnih rezultatov. Z verbalnim nasiljem podredimo drugo osebo,
je igra moči. Osebo poniža, ji odvzame dostojanstvo. Žalitve so del strategije, kako si
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nekoga podrediti, ga razčlovečiti in zgolj objektivizirati. Verbalno neprimerno
izražanje so tudi ventili za sproščanje čustev jeze, sovraštva, a tudi veselja ali
presenečenja.
Agresivnost in nasilje se izražata pri nezadovoljstvu glede na obstoječe stanje, so
posledica nekega deviantnega, odklonskega vedenja z namenom škodovati drugemu,
uničevati njegovo lastnino, fizično napasti, obračunati z nasprotnikom.

Evropska komisija je v okviru pravnih praks uvedla ukrepe za zagotovitev varnosti in
zdravja delavcev (preprečevanje ogroženosti zaposlenih pri delu, vključno z nasiljem
na delovnem mestu; vzpostavitev ustreznih ukrepov za varnost pri delu, ocenitev
tveganja za nasilje na delovnem mestu; sprejetje ustreznih ukrepov za preprečitev
škode). Z direktivami je uvedla določbe za zdravje in varstvo pri delu, vključno z
nasiljem na delovnem mestu. Države članice so direktivo vpeljale v nacionalne
zakonodaje, razvile so smernice za preprečevanje nasilja na delovnem mestu. V
Ustavi RS je zagotovljena enakost pred zakonom, osebno dostojanstvo in varnost. S
slednjim pravica do osebnega dostojanstva vključuje prepoved ponižujočega
(verbalnega, neverbalnega, fizičnega, spolnega, psihičnega) ravnanja. Z ustavo je
zagotovljena prepoved izražanja nestrpnosti ter spodbujanje k narodni, rasni, verski
ali drugi neenakopravnosti in k nasilju. Podatki specificirajo posamezna ravnanja.
Slovenska zakonodaja z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/2002,
103/2007) določa varovanje delavčeve osebnosti in zasebnosti, prepovedi
diskriminacije, žaljenja in nasilnega vedenja ter preprečevanja nasilnega ravnanja
drugih delavcev, varovanje pred verbalnim, neverbalnim in fizičnim nadlegovanjem.
Zakon o javnih uslužbencih varuje uslužbence pred vsakim fizičnim, verbalnim ali
neverbalnim ravnanjem ali vedenjem drugih sodelavcev. V delovni organizaciji je
potrebno zaposlene varovati pred šikaniranjem, grožnjami ter sorodnimi dejanji, ki
ogrožajo opravljanje njegovega dela. Omenjene določbe so sorodne tudi v kazenskem
zakoniku, kjer so opredeljene sankcije za kazniva dejanja zoper življenje in telo,
zoper čast in dobro ime, zoper spolno nedotakljivost, šikaniranje na delovnem mestu
…
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V sodelujočih delovnih organizacijah smo z rezultati naše raziskave ugotovili
prisotnost verbalnega nasilja. Najvišji delež pojava je prisoten na področju občinske
uprave in zdravstva, v katerih imajo zaposleni nižjo stopnjo izobrazbe v primerjavi s
storitvenim sektorjem ter vzgojo in izobraževanjem. Z analizo rezultatov smo
ugotovili, da so žrtve verbalnega nasilja pogosteje osebe ženskega spola, s končano
srednjo in visoko izobrazbo, pripadajo srednji generaciji in so v podrejenem
delovnem položaju. Napadalci so pogosteje osebe moškega spola s končano visoko
izobrazbo, srednje generacije in so v nadrejenem delovnem položaju. Najpogostejše
oblike verbalnega nasilja na delovnem mestu so bile žaljivke, verbalni napadi,
grožnje in ustrahovanje; zelo redko so bile prisotne neprimerne pripombe o spolnosti
in kletvice ter zaničevanje zaradi lastnega izvora. Anketiranci so kot najpogostejše
vzroke za verbalno nasilje navedli nameščanje sorodnikov oz. prijateljev na delovna
mesta, strah pred izgubo zaposlitve ter da je za napake v kolektivu vedno nekdo kriv.
Posledice tovrstnega nasilja na zdravje in delo zaposlenih so bile največkrat
povečanje bolniške odsotnosti, tlačenje z nočnimi morami, pojavljanje depresije ter
slabši delovni učinek.
Raziskovani pojav je med zaposlenimi v podjetjih in tudi v celotni družbi prisoten v
skoraj vseh segmentih, povzroča negativne učinke, vpliva na ljudi, uničuje
ekonomsko varnost, socialne vezi, dehumanizira posameznika. Za zaposlene, ki so
bili z verbalnim nasiljem zaznamovani oz. napadeni, je pomembna pravilna in
pravočasna pomoč, ki jo izvajajo pristojne institucije. Za celotni kolektiv so
pomembna izoblikovana komunikacijska pravila in delovna etika, ki ob pravem
pristopu ter izvajanju le-teh pomagajo k zmanjševanju verbalnega nasilja na
delovnem mestu.
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10. Priloga – anketni vprašalnik
Anketni vprašalnik
Spoštovani/a!
Pred seboj imate anonimni anketni vprašalnik, s katerim v okviru magistrske naloge
raziskujem pojav verbalnega nasilja na delovnem mestu. Verbalno nasilje je le ena
izmed oblik nasilja, ki ga zaposleni mnogokrat doživljajo v delovnem okolju. Za lažje
reševanje ankete Vam podajam osnovni opis obravnavane teme verbalnega nasilja
na delovnem mestu.
Za verbalno nasilje so značilni različni pritiski in napadi na žrtve, ustrahovanja,
grožnje, poniževanja, žaljivke, seksizmi, kletvice, psovke, nadiranje, neposredovanje
pomembnih informacij. Storilci izvajajo verbalno nasilje iz različnih vzrokov; pri tem
pa lahko zlorabljajo svoj položaj in moč, saj se čutijo ogrožene za svoje delovne
mesto ali v primeru morebitnega napredovanja. Žrtve si podredijo in onemogočijo
njihov upor. Nasilje pušča ne le psihične, marveč tudi fizične posledice, ki se kažejo v
psihičnih in zdravstvenih težavah žrtve, saj lahko resno ogrozijo njegovo zdravje in
življenje.
Prosil bi vas za sodelovanje, saj mi bodo vaši odgovori pomagali pri raziskavi.
Anketa je anonimna. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v znanstvenoraziskovalne namene.
Za pripravljenost in za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujem.
Prosim, da pri reševanju anketnega vprašalnika obkrožite samo en odgovor.
1. Spol:
a) moški
b) ženski
2. Starost:
a) 18–29 let
b) 30–39 let
c) 40–49 let
d) 50–59 let
e) 60 let in več
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3. Najvišja dokončana izobrazba:
a) osnovna šola
b) srednja poklicna šola
c) srednja šola
d) višja šola
e) visoka šola
f) magisterij
g) doktorat
4. Delovna organizacija, v kateri ste trenutno zaposleni, zajema področje:
a) kmetijstva
b) industrije
c) turizma
d) trgovine
e) bančništva
f) zdravstva
g) vzgoje in izobraževanja
h) socialnega dela
i) drugo__________________________________________________
5. Lastništvo organizacije, v kateri ste zaposleni, je:
a) javna institucija
b) državna
c) privatno – domače
d) privatno – tuje
6. V delovni organizaciji, kjer trenutno delate, ste zaposleni:
a) redno, za nedoločen čas
b) redno, za določen čas
c) kot pripravnik/pripravnica
d) pogodbeno
e) drugo______________________________________________________
7. Vaša skupna delovna doba znaša:
a) do 5 let
b) 5–9 let
c) 10–14 let
d) 15–19 let
e) 20–24 let
f) 25–29 let
g) 30 let in več
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8. Delovna organizacija, v kateri ste trenutno zaposleni, se nahaja:
a) v večjem mestu
b) v manjšem mestu
c) v predmestju
d) na podeželju
9. Ali menite, da je pojav verbalnega nasilja na delovnem mestu pogost
pojav?
a) da
b) ne
10. Ali v vaši delovni organizaciji poznate primer verbalnega nasilja?
a) da
b) ne
c) ne vem
11. Menite, da je oseba s svojim ravnanjem in obnašanjem sama izzvala verbalno
nasilje?
d) da
e) ne
f) ne vem
12. Če je možno, opišite to osebo z eno od spodaj naštetih možnosti:
a) dosega zelo dobre delovne rezultate
b) dosega povprečne delovne rezultate
c) dosega slabe delovne rezultate
d) ima drugačne osebne značilnosti kot ostali sodelavci (obnašanje, izgled)
13. Ali ste bili na svojem delovnem mestu v zadnjem času tudi sami žrtev
verbalnega nasilja?
a) da
b) ne
14. Ali ocenjujete, da ste sami povzročili vzroke za omenjeno dejanje?
a) da
b) ne
c) ne vem
15. Čemu pripisujete vzrok za verbalni napad?
a) zaradi svojega videza
b) zaradi svoje osebnosti
c) zaradi svojega delovnega učinka
d) drugo____________________________________________
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16. Ali ste v svojem kolektivu kdaj kritizirani zaradi svojega dela?
a) da, redno
b) včasih
c) redko
d) nikoli
17. Ali vas kdaj sodelavci v vaši odsotnosti obrekujejo?
a) da, redno
b) včasih
c) redko
d) nikoli
e) ne vem
18. Ali vas kdaj sodelavci v prisotnosti zmerjajo?
a) da, redno
b) včasih
c) redko
d) nikoli
19. Ali vas kdaj sodelavci v vaši prisotnosti preklinjajo?
a) da, redno
b) včasih
c) redko
d) nikoli
20. Ali vas kdaj sodelavci v vaši prisotnosti zaničujejo zaradi vašega
izvora (rase, nacionalne pripadnosti)?
a) da, redno
b) včasih
c) redko
d) nikoli
21. Kdo so po vašem mnenju žrtve žaljivk, groženj, ustrahovanj glede na
delovni položaj?
a) nadrejeni
b) podrejeni
c) sodelavci
22. Kdo so po vašem mnenju povzročitelji žaljivk, groženj, ustrahovanj glede
na delovni položaj?
d) nadrejeni
e) podrejeni
f) sodelavci
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23. Ali po vašem mnenju področje vašega dela vpliva na pogostost verbalnega
nasilja?
a) da
b) ne
c) ne vem
24. Katere so po vašem mnenju najpogostejše oblike verbalnega nasilja na
delovnem mestu?
(največ 4 možni odgovori)
a) kletvice
b) žaljivke
c) grožnje
d) ustrahovanje
e) sovražni govor
f) neprimerne pripombe o spolnosti
g) nepodajanje pomembnih informacij
h) besedno sovraštvo
i) verbalni napad
25. Kako pogosto se po vašem mnenju omenjene oblike pojavljajo v obdobju
zadnjih 6 mesecev?
a) redno
b) pogosto
c) večkrat
d) redko
e) nikoli
26. Kdo pogosteje izvaja verbalno nasilje?
a) moški
b) ženske
27. Kdo pogosteje izvaja verbalno nasilje glede na izobrazbo?
a) sodelavci z visoko izobrazbo
b) sodelavci s srednjo izobrazbo
c) sodelavci z nizko izobrazbo
28. Kateri starostni skupini po vašem mnenju pripadajo posamezniki, ki izvajajo
verbalno nasilje?
a) mlajši generaciji
b) srednji generaciji
c) starejši generaciji
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29. Kdo je po vašem mnenju pogosteje žrtev glede na spol?
a) moški
b) ženska
30. Kako se strinjate z naslednjimi trditvami?
Do verbalnega nasilja pride, ker (v tabeli označite ustrezni odgovor)
se strinjam
delno se strinjam
sploh se ne
strinjam
je delo slabo organizirano
je časa za opravljanje naloge
premalo
mora biti za napake v
kolektivu vedno nekdo kriv
obstaja v kolektivu veliko
rivalstvo/tekmovalnost
ker ga vodstvo ne preprečuje
je strah pred izgubo
zaposlitve
zaradi namestitve
sorodnikov oz. prijateljev na
delovna mesta
31. Če ste bili kdaj žrtev verbalnega nasilja v delovnem okolju, katere posledice
ste doživeli (ali še trajajo):
redno
pogosto
redko
nikoli
utrujenost
povečanje bolniške
odsotnosti
slabši delovni učinek
povečan stres
pogostejši
konflikti/prepiri z
bližnjimi
napetost
težave s zbranostjo
tlačijo me nočne more
pojavlja se depresija
32. Ali bi v primeru, da se v vaši organizaciji ne bi vaš primer obravnaval oz.
reševal, možnost pomoči poiskali v drugih institucijah?
a) da
b) ne
c) ne vem
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33. Ali poznate katere zunanje institucije, ki nudijo možnost pomoči v
primeru verbalnega nasilja?
a) da
b) ne
c) ne vem
d (napišite prosim morebitne poznane institucije)
_________________________________________________________________

Najlepša hvala za Vaš trud in sodelovanje!
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IZJAVA

Podpisani/-a izjavljam, da sem magistrsko delo z naslovom izdelal-a sam-a, prispevki
drugih so posebej označeni, uporabljeni viri in literatura so korektno navedeni.

……………………….
(podpis)

Maribor, __________________
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