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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava temo mobinga na delovnem mestu. Mobing je eden od
najresnejših in najhujših oblik nasilja na delovnem mestu. Prisoten je praktično v vseh
organizacijah po svetu. Predmet obravnave in cilj naloge je izdelava primerjave
mobinga na delovnem mestu v Sloveniji z drugimi članicami Evropske unije.
Natančneje smo raziskali in opredelili pojem mobinga, pojavne oblike in razvojne faze
mobinga ter vrste mobinga in opisali najpogostejše žrtve ter storilce mobinga.
Opredelili smo tudi posledice mobinga za posameznika, sodelavce, organizacijo in
družbo ter predstavili načine in ukrepe za preprečevanje le-tega.
Preverili in analizirali smo tudi že obstoječe domače in tuje raziskave na temo mobing
na delovnem mestu. V Sloveniji ni bilo opravljene večje raziskave na to temo, razen
nekaj manjših. V okviru Evropske fundacije Eurofound pa je izvedenih več raziskav, v
katere so zajete vse države članice Evropske unije. Za nas so v magistrskem delu
raziskave EWCS (Evropske raziskave o delovnih razmerah) ključnega pomena.
Dobljeni rezultati nam prikazujejo, da je v Sloveniji mobinga veliko več kot na splošno v
Evropski uniji. Najpogostejše žrtve mobinga so mlajše ženske, v Sloveniji celo v večji
meri, kot je povprečje Evropske unije. Največ nasilja pa se izvaja na srednji
organizacijski ravni. Rezultati tudi kažejo, da je mobing prisoten prav v vseh državah
Evropske unije, kar opozarja na resnost tega problema.
Ključne besede: mobing, psihično nasilje, delovno mesto, Slovenija, Evropska unija.
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ABSTRACT
This master's thesis deals with the mobbing at the workplace. Mobbing is one of the
most serious and a worst-case of violence at the workplace. It is presented in almost all
of the organizations around the world. The subject under discussion and the aim of
this assessment is to make a comparison about the mobbing at the workplace in
Slovenia with the other members of the European Union.
We have defined in details a definition of mobbing, its reflection and the development
phases of mobbing and all types of mobbing. We have also described the most
frequent victims and persons who have committed mobbing. We have also
determined some of the consequences of mobbing for individuals, colleagues,
organization and the society. We have presented the methods and actions for
prevention of the mobbing.
We have checked and analyzed existing home and foreign researches about mobbing
at the workplace. There hasn't been made any bigger research about the mobbing in
Slovenia, just some smaller ones. In the context of European foundation (Eurofund)
there have been conducted several researches, containing all of the members of the
European Union. In this master's thesis are the researches of the EWCS (European
Working Conditions Surveys) of key importance.
The obtained results indicate that mobbing in Slovenia is in general more presented
than in the European Union. The most common victims are women; this is also above
the European average. There is the most violence at the medium organizational level.
The results also show that mobbing is presented in all of the members of the European
Union, which shows the seriousness of the problem.
Key words: mobbing, psychological violence, working place, Slovenia, European
Union.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
V zadnjih letih mobingu na delovnem mestu posvečamo vse več pozornosti in tako
postaja predmet mnogih raziskav in razprav mednarodnih, evropskih institucij ter
javnosti. Z nastopom gospodarske krize in s tem povezane velike negotovosti
zaposlitve je pojav mobinga v Sloveniji vse pogostejši. Gre za temo, ki je v slovenskem
prostoru trenutno precej aktualna, do leta 2007 pa ni bila v zadostni meri preučena.
Tako praksa, kot tudi teorija na vseh nivojih dajeta vedno večji poudarek
preprečevanju nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu. Vendar se kljub temu še
vedno veliko organizacij ne zaveda resnosti tega problema. Zato smo v magistrski
nalogi predstavili mobing v številkah za okvirno predstavo o razširjenosti le-tega v
Sloveniji in Evropski uniji. Izsledki oziroma rezultati različnih raziskav kažejo na
prisotnost mobinga na delovnem mestu po vsem svetu.
V nalogi smo natančneje raziskali in opredelili pojav mobinga in navedli nekaj njegovih
definicij. Opisali smo tudi najpogostejša dejanja v organizaciji, ki jih zaposleni hitro
označijo za mobing, čeprav ne gre zanj. Nadaljevali smo s pojavnimi oblikami mobinga
po Leymannu in Brečkovi, ter raziskali kako se mobing sploh razvije (razvojne faze
mobinga) in predstavili oziroma opisali pet vrst mobinga.
V naslednjem poglavju smo opredelili posledice mobinga, ki prizadenejo posameznika.
Pri prizadeti žrtvi mobinga se napadi negativno odražajo na njegovem ugledu, počutju
oziroma zdravju, socialnih odnosih, karieri in poklicni identiteti. Nadaljevali smo s
posledicami za sodelavce, družbo in organizacijo. Večina organizacij škodo nastalo
zaradi mobinga podcenjuje ali pa se z njo sploh ne ukvarja. Dejstvo pa je, da poleg
zmanjšane motivacije za delo, povečanja izostankov z dela in bolezni pada tudi
koncentracija, učinkovitost ter kopičijo se napake, zaradi česar trpi produktivnost
organizacije, pri tem pa lahko pride do odpovedi delovnega razmerja ali do zamenjave
službe.
Predstavili smo tudi načine in ukrepe za preprečevanje mobinga in na kratko opisali
pravno ureditev le-tega v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji ter v prilogi prikazali
pravilnik o prepovedi trpinčenja na delovnem mestu v organizaciji xy.

1.2 Namen, cilji in hipoteze magistrskega dela
Namen
Namen magistrske naloge je ugotoviti in raziskati s pomočjo domačih in tujih raziskav
primerjavo mobinga oziroma trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji in v drugih
članicah Evropske unije.
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Cilji
Poglavitni cilj magistrske naloge je tako izhajal že iz naslova predvidenega dela, to je
poiskati in izdelati primerjavo mobinga v Sloveniji in državah članicah Evropske unije.
Za doseganje namena naloge smo si zastavili sledeče cilje raziskovanja:
o pregled relevantne literature s področja mobinga na delovnem mestu;
o opredeliti mobing in predstaviti pojavne oblike mobinga, razvoje faze in vrste
mobinga, posledice ter preprečevanje le-tega;
o raziskati in preučiti raziskave mobinga v Sloveniji;
o raziskati in preučiti raziskave mobinga v članicah Evropske unije;
o na že opravljenih in preučenih raziskavah mobinga v Sloveniji in državah
članicah Evropske unije prikazati in ugotoviti primerjavo, razlike oziroma
pomembne ugotovitve med njimi.
Hipoteze
V magistrskem delu smo na dosedanjih obstoječih raziskavah preverjali naslednje
hipoteze:
H1: Pojav mobinga v Sloveniji je na enaki ravni kot v drugih državah članicah
Evropske unije.
H2: Ženske v Sloveniji so v manjši meri žrtve mobinga kot ženske v državah članicah
Evropske unije.
H3: Žrtve mobinga v Sloveniji in v državah članicah Evropske unije so mlajše ženske
do 30 let in zrelejši moški nad 30 let.
H4: Med žrtvami mobinga v Sloveniji in v državah članicah Evropske unije
prevladujejo nizkokvalificirani delavci.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Zatekli smo se k najbolj znani predpostavki iz ekonomskih raziskav »ceteris paribus«,
kar pomeni »vse drugo je nespremenljivo«. Torej smo se osredotočili le na predmet
našega proučevanja torej mobing.
Predpostavke
Predpisano delo je bilo zasnovano na proučevanju domačih in tujih raziskav o mobingu
oziroma trpinčenju na delovnem mestu. Pojem mobinga je zelo širok, zato smo se
osredotočili na tiste oblike mobinga, ki so že raziskane in opredeljene v raziskavah.
Predpostavljali pa smo lahko:
o mobing na delovnem mestu je razširjen pojav v Sloveniji;
o mobing na delovnem mestu je razširjen pojav v državah članicah Evropske
unije;
o podatki iz tujih raziskav so primerljivi z domačimi raziskavami;
o raziskave za ugotavljanje razširjenosti mobinga v Sloveniji in v državah članicah
Evropske unije so potekale na osnovi vprašalnika Negative Acts Questionnaire,
ki zagotavlja primerljivost podatkov.
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Omejitve raziskave
V magistrskem delu smo se omejili predvsem na:
o obstoječe raziskave o mobingu v Sloveniji in državah članicah Evropske unije;
o Slovenijo in na države članice Evropske unije (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka,
Ciper, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija,
Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo);
o razpoložljivo tujo literaturo, katero smo pridobili s pomočjo knjig, člankov, revij,
publikacij, spletnih strani;
o obseg magistrske naloge.

1.4 Uporabljene metode raziskovanja
Magistrsko delo je temeljilo na deskriptivnem načinu posredovanja podatkov in
informacij, pridobljenih iz različnih virov in literature. Na osnovi tega so bile ob pripravi
naloge smiselno uporabljene naslednje metode:
o zgodovinska metoda za pregled preteklosti mobinga;
o metoda deskripcije za postopek rasti mobinga, pojavnih oblik in vrst mobinga
ter posledice le-tega;
o metoda klasifikacije za lažjo primerjavo mobinga v Sloveniji in državah članicah
Evropske unije; definiranje oziroma različne definicije pojmov, kot so mobing,
diskriminacija, šikaniranje, trpinčenje;
o komparativna metoda, za primerjavo mobinga v Sloveniji in državah članicah
Evropske unije, ki nas je pripeljala do novih sklepov, novih spoznanj, ugotovitev;
o metoda kompilacije, saj smo povzemali zapise in rezultate drugih avtorjev
oziroma institucij.
V nalogi so bili uporabljeni različni viri primarnih in sekundarnih podatkov. V okviru
deskriptivnega pristopa smo podatke zbrali s pomočjo različnih virov: strokovne in
študijske literature, revij, člankov, časopisov, publikacij; spremljali smo različne medije
ter si pomagali z računalniškimi podatkovnimi bazami oziroma elektronskimi viri kot so
ProQuest, EZB, Springer Link, Gvin ter seveda s pomočjo svetovnega spleta. Podatki so
predstavljeni opisno, slikovno in tabelarično.
Uporabljene podatke smo smiselno selekcionirali in razdelili po predvidenih poglavjih.
Ob tem smo v nalogi medsebojno primerjali raziskave in iz tega potrdili ali zavrgli
postavljene hipoteze, ki smo si jih zadali pri reševanju problema, iz katerega izhajamo.

3

2 OPREDELITEV MOBINGA
Mobing obstaja že od kar obstaja človeštvo oziroma človeški rod, ljubosumje, zavist,
sovraštvo, želja posameznika po oblasti, vladanju in potrebi po poniževanju drugih.
Prav ta negativna čustva so hrana, od katere mobing živi že toliko časa. Raziskave so
pokazale, da lahko vsak od nas izvaja psihično nasilje, hkrati pa ima enake možnosti da
postane žrtev mobinga (Kostelid ─ Martid 2007, str. 26‒28).
Države članice Evropske unije uporabljajo različne izraze, besede za poimenovaje
nasilja, trpinčenja, šikaniranja. Pri tem igra tudi ključno vlogo kultura. Večinoma pa
izhajajo iz besed v angleščini, npr. workplace bullying, general-moral-psychological
harassment, emotional abuse, mobbing, intimidation, discrimination, employee abuse,
victimization, psychological violence (Urdih Lazar, 2008). Vsi ti izrazi se vsebinsko
vedno ne pokrivajo povsem, pomenijo pa teroriziranje, sovražno obnašanje, nasilje in v
večini prizadetih povzročajo čustvene poškodbe, ki vplivajo na zdravje (Cvetko 2003,
str. 895).
Najpogostejša sta izraza bullying¹ in mobing. Bullying se je uveljavil v evropskih
angleško govorečih in skandinavskih državah, pri nas pa ga poznamo kot izraz za
poimenovanje nasilja oziroma ustrahovanja med otroki in mladostniki. Pomeni zlorabo
moči za ustrahovanje in prisiljevanje šibkejše populacije. Mobing pa izhaja iz latinske
besede »mobile vulgus<« ter iz angleške glagola »to mob=«. Beseda je skovanka
avstrijskega etologa> Konrada Lorenza in se je izraz sprva uporabljal za živalski svet in
sicer za opazovanje in kasneje opisovanje agresivnosti živali v krdelu ̶ kako skupine
živali preženejo vsiljivca in pri tem sodelujejo (Wikipedija, 2013).
V Sloveniji beseda mobing ni našla ustreznega prevoda, vendar se najbolj istoveti s
besedami psihično oziroma čustveno nasilje, trpinčenje? in šikaniranje@, čeprav se
delno poslovenjen izraz mobing vse bolj uveljavlja (Povše Pesrl in drugi 2010, str. 8). V
magistrski nalogi bomo uporabili besedo mobing.
Prav tako, kot ni enotnega izraza za sam mobing, se razlikuje poimenovanje njegovih
storilcev in žrtev. Avtorica Lea Tkalec (2006, str. 8) imenuje izvajalca mobinga oziroma
napadalca mobinga z besedo mober, žrtev mobinga pa mobirani. V magistrski nalogi
smo se osredotočili na izraza napadalec ali storilec in žrtev ali nadlegovana oseba (pri
čemer pa v mislih nimamo nemočne osebe, ki je povsem odvisna od drugih, temveč
osebo, ki potrebuje za preživetje trpinčenja veliko napora in energije).
¹ Bullying (ang.) pomeni trpinčenje, ustrahovanje (Wikipedija, 2013).
² Mobile vulgus (lat.) pomeni nebrzdano množico, drhal (Wikipedija, 2013).
³ To mob (ang.) pomeni planiti na, napasti, nadlegovati, lotiti se koga (Wikipedija, 2013).
> Etolog je strokovnjak, ki deluje na področju zoologije, ki proučuje vedenje, navade živali (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, 2000).
? Trpinčenje, trpinčiti pomeni s ponavljanjem, obstajanjem povzročiti nekomu neugodje, bolečino (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, 2000).
@ Šikanirati pomeni namerno povzročati neprijetnosti, nevšečnosti (Slovar slovenskega knjižnega jezika,
2000).
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2.1 Definicija pojma mobing
Mobing ni nekaj novega, obstaja že kar nekaj časa, vendar se je v zadnjih letih močno
povečal, tako v svetu kot tudi pri nas ter postal aktualna tema vsakdanjega življenja
(Bakovnik 2006, str. 4). Obstajajo številne definicije mobinga, vendar so v nalogi
navedene samo nekatere.
Najbolj znani raziskovalec in psiholog s področja mobinga na delovnem mestu je
nedvomno dr. Heinz Leymann, ki je tudi prvi postavil osnovno definicijo mobinga, ki se
glasi tako: »Mobing v delovnem okolju 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. Zaradi visoke jakosti in precejšnega
trajanja sovražnega vedenja se trpinčenje odraža v duševnih, psihosomatskih in
socialnih problemih (Leymann 1993, povzeto po Česen in drugi 2009, str. 8).
Ker se je dr. Heinz Leymann prvi »podpisal« pod besedo mobing, bomo namenili ta
odstavek v spoznanje njemu. Rodil se je v Nemčiji v delavski družini. Kasneje se je
preselil na Švedsko, kjer si je pridobil nazive: raziskovalec, doktor znanosti, profesor in
švedski industrijski psiholog. Do smrti leta 1999 je napisal kar nekaj knjig, številne
članke o mobingu, oblikoval spletno »mobing enciklopedijo« (The Mobbing
Encyclopaedia), ki je še vedno aktualna na spletu ter ustanovil tudi kliniko za
zdravljenje žrtev mobinga, ki pa danes žal več ne obstaja. V svojih raziskavah je
ugotovil, da ima vsak človek v svoji karieri 25 % možnosti, da vsaj enkrat doživi mobing
na lastni koži. Prav tako je ocenil tudi stroške, ki jih ima podjetje zaradi mobinga. In
sicer je ugotovil, da za vsakega zaposlenega, ki je bil žrtev mobinga, izgubi podjetje
povprečno od 30.000 do 100.000 ameriških dolarjev (od 22.000 do 73.000 EUR) na leto
(Wikipedija 2013 in Kostelid ─ Martid 2007, str. 27‒30).
Avtorica Aleša Svetic (2010, str. 363) navaja v članku Nekateri vidiki povezanosti
vodenja z mobingom na delovnem mestu, da mobing ni enkratno dejanje, ampak
proces, ki poteka stopenjsko in se praviloma začenja s konfliktom, nato pa se postopno
razrašča ter konča s prekinitvijo delovnega razmerja, če prej z ustreznimi ukrepi ni bil
prekinjen.
Mobing lahko označimo kot posebno obliko šikane, obravnavamo ga kot nasilje na
delovnem mestu, do katerega pride ne samo s psihičnim, ampak tudi s fizičnim
posegom. Mobing je glede na definicijo vedno šikanaA, šikana pa ni vedno mobing.
Razlika je predvsem vsebinska, nastaja pa tudi zaradi različnega pomena besede v
originalnem pomenu ─ chicaneryB (Cvetko 2003, str. 895).
Slovenski zakon o delovnih razmerjih podaja naslednjo uradno definicijo: »Trpinčenje je
vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo
ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v
A šikana je namerno povzročanje neprijetnosti in nevšečnosti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000).
B chicanery pomeni zvijačnost in dvojno dogovarjanje (Collins Cobuild English Dictionary 1995, povzeto
po Cvetko 2003, str. 906).
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zvezi z delom« (Državni zbor Republike Slovenije, 2013).
Wikipedija (2013) pravi, da je mobing trpinčenje, šikaniranje ali izživljanje na delovnem
mestu. Je tujka za neetično in sovražno komunikacijo v obliki psihičnega nasilja na
delovnem mestu, kadar ena oseba ali skupina oseb psihično zlorablja posameznika in
ga ponižuje. Pojavlja se skozi daljše obdobje, vsaj šest mesecev in vsaj enkrat tedensko.
Lahko pa rečemo, da gre za namerno dejanje, ki se odraža kot načrtni, organizirani
pritisk na posameznika. Žrtev je nemočna tarča napadalca, kateri ji želi namerno
škodovati. Mobing ima tudi svoj cilj in ta je maščevanje ali pa namen izriniti
sposobnega sodelavca z njegovega delovnega mesta, na katerega je napadalec
ljubosumen, tudi do te mere, da pusti službo. Mobing je tudi odraz slabosti vodje, ki se
boji konfliktov in skuša v svoji nemoči s šikanami ter z nasilnim vedenjem obvladovati
podrejenega (Lavrič 2009, str. 22).
Noa Zanolli Davenport se je skupaj s soavtoricami odločila (1999, str. 40), da mobing
poimenujejo kot mobing sindrom. Njihova definicija je sledeča: »Mobing sindrom je
zlonamerni poizkus, da z neupravičenimi obtožbami, čustveno zlorabo, poniževanjem,
splošnim nadlegovanjem in terorjem prisilijo osebo, da zapusti svoje delovno mesto«.
Mobing začne formalni ali neformalni vodja (organizacija, nadrejeni, podrejeni,
sodelavec), ki sistematično napeljuje druge k pogostemu mobiranju na izbrano žrtev.
Ker organizacija ignorira, si zatiska oči, opravičuje ali celo spodbuja takšno vedenje, je
žrtev nemočna proti močnejšim številnim nasprotnikom. Rezultat je vedno poškodba
ali bolezen (fizične in/ali psihične težave), socialna beda in zelo pogosti pojav izključitev
iz delovne organizacije.
Enotne definicije mobinga torej ne poznamo, se pa najbolj uporablja definicija Heinza
Leymanna. Da izpolnjuje nasilje na delovnem mestu razsežnost trpinčenja zahteva
najpomembnejšo izpolnjenost dveh pogojev:
- pogostost (statistična definicija: vsaj enkrat tedensko) in
- pojavnost skozi daljše časovno obdobje (statistična definicija: vsaj pol
leta)(Robnik in Milanovič 2008, str. 8).

2.2 Najpogostejša dejanja v organizaciji, ki niso mobing
V knjigi Recite mobingu ne, avtorica Danijela Brečko (2013, str. 21‒24) navaja nekaj
najpogostejših dejanj, ki jih ljudje oziroma zaposleni hitro označijo za mobing, čeprav
sploh ne gre zanj. Zaradi tekmovalnosti, vse večje konkurenčnosti, napetosti,
ljubosumja, nastajajo v organizaciji posamezne neustrezne oblike vedenja, katere lahko
hitro zamenjamo za mobing na delovnem mestu. Pri tem ne smemo spregledati, da se
je treba zavedati, da veliko dejanj, ki so za koga neustrezna, ustrezajo v skladu s kulturo
ter procesi o organizaciji. V nadaljevanju bomo navedli nekaj dejanj, katera ne veljajo
za mobing za delovnem mestu oziroma niso mobing:
- konflikt: vsak prepir oziroma nesporazum med sodelavci, med podrejenim in
nadrejenim, še ni mobing. Nerešeni konflikti pa res lahko postanejo vzrok za
nastanek mobinga;
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kratki roki za dokončanje delovnih nalog in s tem zahteva po boljši izvedbi
nalog. Pri tem je pomembna naloga vodje, saj mora biti določanje rokov, jasno
znano in tudi zahteva o kakovosti izvedene naloge;
napačne ali nepravične odločitve nadrejenega;
čustveni izbruhi, ki bi jih težko označili za namerno dejanje, so spontani in niso
vnaprej določeni in sami po sebi še niso mobing;
odpuščanje zaposlenih: gre za proces ekonomske upravičenosti obstoja
organizacije, pri tem pa je pomembno, da se organizacije na odpuščanje
posebej pripravijo in z vsakim zaposlenim, ravnajo človeško in opravijo razgovor
pred odpustitvijo;
delegiranje nalog ter s tem način delegiranja ne veljata za mobing, saj je naloga
vodje, da zagotovi, da je delo opravljeno čim bolj uspešno in v skladu s
pričakovanji;
izrekanje utemeljene kritike, katera mora biti izrečena pravilno; je potrebno
dejanje za izboljšanje dela in hkrati sredstvo za osebni razvoj zaposlenih;
občasno izrečena nevljudna beseda ali fraza: tudi to ni mobing, če je to le fraza
in ni usmerjena na konkretno osebo. Tudi vsako vpitje ali povzdignjen glas na
delovnem mestu še ne pomeni, da smo s tem koga ogrožali ali da smo ga
izpostavili mobingu;
glasno izražanje nestrinjanja;
disciplinski postopek, če sankcije potekajo v skladu z zakoni in internimi akti,
takrat ne gre za mobing.

Sodnik na delovnem sodišču Darko Krašovec opozarja, da mobing ni, če delodajalec
reče zaposlenemu, da naj v službo pride že ob osmi uri tako kot vsi ostali. Torej
opozorilo »bodi točen« ni mobing. Dodaja, da tudi ne gre za mobing, če je neko dejanje
usmerjeno v vse zaposlene, ampak takrat verjetno gre za slabo organizacijo dela, ki pa
lahko privede do mobinga (Slana, 2013).
Pojavljajo pa se tudi drugi stereotipi mobinga, ki zamenjujejo pravo obliko tega pojava.
Pogosto se mobing zamenjuje s stresom, kar je napaka, saj je stres odziv organizma na
spremenjeno okolje glede na trenutne zmožnosti in sposobnosti, mobing pa je psihično
in čustveno nasilje na delovnem mestu. Mobing tudi ni sinonim za družinsko nasilje.
Prav tako mobinga ne smemo enačiti s sindromom izgorevanja (burn-out), pri katerem
posameznik daje preveč energije in zato ne dobi ustreznega povračila/plačila.
Obstajajo pa tudi posamezniki, ki pretiravajo z delom, gre za tako imenovane
deloholike. Omeniti še moramo, da mobing poteka v vseh smereh in na vseh ravneh,
ne le nad podrejenimi (bossing), obstaja tudi nad nadrejenimi (staffing) in seveda med
sodelavci, na enaki hierarhični ravni. Ter zadnji stereotip o mobingu, da ga izvaja le
posameznik, kar seveda ne drži, saj ga lahko izvaja tudi skupina. Prav tako je žrtev
lahko tudi skupina (Brečko 2013, str. 24).

2.3 Pojavne oblike mobinga
Sam mobing ima različne pojavne oblike, in sicer glede na to, kdo ga izvaja in proti
komu, ter glede na dejanja, ki jih predstavlja.
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2.3.1 Pojavne oblike mobinga po Leymannu
Švedski raziskovalec Leymann je leta 1993 (str. 25‒34) opredelil 45 različnih načinov
vedenja, značilnih za psihično nasilje. Pojavne oblike mobinga na delovnem mestu je
razvrstil v 5 skupin, glede na to, kakšne so njihove posledice oziroma namen:
I.
II.
III.
IV.
V.

Napadi na izražanje oziroma komuniciranje;
Ogrožanje osebnih socialnih stikov;
Ogrožanje ter napadi na osebni ugled;
Napadi na kakovost dela;
Napadi na zdravje.

Mobing se torej izraža z napadi zoper izražanje oziroma komuniciranje, ogrožanje
osebnih socialnih stikov, ogrožanje in napadi zoper osebni ugled, napadi in
onemogočanje kvalitetnega dela in napadi zoper zdravje, s katerimi se pogosto
srečujemo brez večje pozornosti in jih kot taka še ne moremo opredeliti kot mobing.
Če pa se ta dejanja ponavljajo dalj časa, povzročijo žrtvam resne socialne, psihološke in
telesne zdravstvene težave. Slika 1 prikazuje ta podroben pogled 45 različnih načinov
vedenja iz Leymannovih ugotovitev, značilnih za psihično nasilje, razdeljenih v 5 skupin.
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Slika 1: Pojavne oblike mobinga

Vir podatkov: (Leymann 1996, str. 170).

Napadi na izražanje oziroma komuniciranje
Med napade na možnost izražanja in komuniciranja sodijo tisti napadi, ki omejujejo
oziroma onemogočajo posameznikovo komuniciranje z drugimi ljudmi na delovnem
mestu bodisi naj gre na nadrejene ali sodelavce. Njihova svoboda izražanja je omejena.
Žrtev izgubi tudi dostop do pomembnih informacij, zato se lahko v dani situaciji
napačno odloči in napadalec to obrne sebi v prid. Napadi se lahko nadaljujejo,
napadalec postaja močnejši, kar lahko pripelje do uničenja žrtve (Leymann 1993, str.
33‒34).
Ogrožanje osebnih socialnih stikov
Druga skupina govori o zmanjšanju vzdrževanja stikov in odnosov z drugimi
zaposlenimi. Za te napade je značilno, da se žrtev ne želi pogovarjati oziroma ji je
uničena možnost komuniciranja in zato pride do razpada socialne mreže, žrtev pa
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postane izolirana. Napadalec lahko doseže, da žrtev opravlja delo v drugem prostoru,
ker nima stikov z ostalimi sodelavci, lahko je izključena iz sestankov, srečanj, ostali
sodelavci pa se do žrtve vedejo kot da ne obstaja in jo ignorirajo (ibid., str. 33 ̶ 34).
Ogrožanje ter napadi na osebni ugled
Ogrožanje ter napadi na osebni ugled, kot je npr. obrekovanje za hrbtom, norčevanje,
širjenje govoric, podtikanje dejanj, lahko pripeljejo žrtev do nesamozavesti in do
slabega ugleda. Vsakemu človeku pa je zelo pomembno, da ga okolica spoštuje, hvali in
da se o njem lepo govori. Neresnice lahko označijo žrtev kot nesposobneža (ibid., str.
33‒34).
Napadi na kakovost dela
Napadi na kakovost dela so dejanja, ki zmanjšujejo kvaliteto dela zaposlenega, za
človeka pa je danes osrednji del življenja delo, saj si z delom služi sredstva za
preživetje. Oblike napadov na kakovost dela so lahko različne. Žrtvi so dodeljene
nesmiselne ali pa zelo preproste naloge. Dodeljujejo se jim nove zadolžitve, nove
naloge, hkrati pa so zelo nizko ocenjeni in celo kaznovani za opravljeno delo, nenehno
kritizirani in nadzorovani (ibid., str. 33‒34).
Napadi na zdravje
V zadnjo skupino sodijo napadi na zdravje in sicer so žrtvi dodeljene zdravju škodljive
delovne naloge. Žrtev je izpostavljena grožnjam, fizičnim naporom in nasiljem, odvzeti
so ji prosti dnevi, nadure, tudi letni dopust. V najhujših primerih pa lahko pride tudi do
spolnih napadov (ibid., str. 33‒34).
2.3.2 Pojavne oblike mobinga po Brečkovi
Naša strokovnjakinja na področju mobinga Daniela Brečko (2013, str. 37‒40) pa podaja
opis drugih neustreznih oblik vedenja, ki predstavljajo diskriminatorno ravnanje in
vodijo v mobing. Z eno besedo jih imenuje nadlegovanje. Tudi te oblike je potrebno
preprečiti. Razvrščene so v pet skupin in so bolj natančno opisane pri sliki 2:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nadlegovanje zaradi spola;
Nadlegovanje zaradi spolne umerjenosti;
Nadlegovanje zaradi starosti;
Nadlegovanje zaradi izobrazbe;
Spolno nadlegovanje.
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Slika 2: Najbolj tipične oblike nadlegovanja

Vir podatkov: (Brečko 2013, str. 39─40).

Nadlegovanje zaradi spola
Zaradi spola so lahko na delovnem mestu deležni nadlegovanja tako moški kot ženske.
To nadlegovanje prevladuje predvsem v organizacijah z neuravnoteženo spolno
strukturo, žrtve pa so predvsem tiste, ki so v manjšini. Tukaj gre predvsem za fizično
napadalnost in zastraševalno vedenje do nadlegovane osebe. V to skupino spada tudi
sramotilno obrekovanje, širjenje in pripovedovanje laži o spolnem življenju
nadlegovanega, blatenje oziroma žaljenje zaradi spola (Brečko 2013, str. 37).
Nadlegovanje zaradi spolne umerjenosti
Nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti izraža nizko stopnjo tolerantnosti oziroma
strpnosti posameznika, družbe in nadvse zadnje organizacije do spolno drugače
usmerjenih ljudi. Lahko rečemo, da gre za podobna dejanja kot pri nadlegovanju zaradi
spola (ibid., str. 37).
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Nadlegovanje zaradi starosti
Prebivalstvo Evrope se vedno bolj stara, daljša se tudi delovna doba in s tem se viša
starostna meja za upokojitev. Zaradi naštetega narašča nestrpnost do starejših oziroma
se povečuje nadlegovanje na delovnem mestu zaradi starosti. Sem prištevamo
posmehovanje in poniževanje zaradi starosti, neumestne šale, komentarji, zgodbe ter
tudi fizično napadalnost (ibid., str. 38).
Nadlegovanje zaradi izobrazbe
V četrto skupino spada nadlegovanje zaradi drugačne stopnje izobrazbe kot jo ima
nadlegovalec. To je precej pogost pojav, velikokrat pa vključuje posmehovanje ali
poniževanje zaradi nižje ali slabše izobrazbe (ibid., str. 38).
Spolno nadlegovanje
Posebno vrsto nadlegovanja predstavlja spolno nadlegovanje. Razlikujemo več oblik. V
verbalno spolno nadlegovanje spada nezaželeno osvajanje s spolno tematiko,
nagovarjanje k zmenkom, nezaželene šale s spolno vsebino, razglašanje spolnih
podvigov, uporaba obscenega jezika (žvižganje), ter nezaželena pisna in elektronska
sporočila s spolno vsebino. Neverbalno spolno nadlegovanje zajema pohotne poglede,
žaljivo spogledovanje, strmenje v posamezne dele telesa in sugestivne geste (dotikanje
lastnih spolnih organov). Fizično spolno nadlegovanje pomeni dotikanje in trepljanje
žrtve, tesno približevanje (vdor v intimno bližino), ščipanje, nezaželeno masažo vratu in
ramen, vsiljeno poljubljanje in objemanje, spolni napad (poskus posilstva) in vsiljen
spolni napad (posilstvo). Zadnja oblika je karierno spolno nadlegovanje, ki zajema
ponujanje ugodnosti v obliki višje plače, napredovanja na višje oziroma boljšo delovno
mesto ali ponujanje sprejema v delovno okolje, če nadlegovana oseba privoli v zmenek
in/ali spolni odnos (ibid., str. 38̶‒39).

2.4 Razvojne faze mobinga
Strokovnjaki na področju mobinga oziroma tisti, ki so temeljito proučevali mobing so
izdelali model, ki opisuje razvojne faze mobinga in je prikazan na naslednji strani, slika
3. Pri tem modelu gre za proces mobinga, ki se začne s konfliktom in konča s
prekinitvijo delovnega razmerja. Brinkmann ta model kritizira, ker predstavlja tog
potek dogodkov, saj opisuje in predstavlja le enega od morebitnih potekov mobinga
(Brinkmann 1995 v Tkalec 2006, str. 7).
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Slika 3: Razvojne faze mobinga

Vir podatkov: (Tkalec 2006, str. 7‒8).

2.4.1 Prva faza ‒ konflikt
Vsak proces mobinga se začne z nesporazumom med napadalcem in žrtvijo. Majhen
vsakdanji nesporazum je lahko v nastanku bistven, lahko pa celo popolnoma
nepomemben. Ta nesporazum oziroma konflikt se lahko reši na različne načine, tako
da vpleteni najdejo vsem sprejemljivo rešitev ali pa se konča z zmago ene od vpletenih
strani. Kadar se nihče od vpletenih strani ne trudi konflikta razrešiti, lahko nerešena
zadeva pripelje do nasilnega dejanja ‒ mobinga. Tako prvotni konflikt izgublja svoj
pomen in se spremeni v začetek osebnega spora (Resch 1997, str. 11).
Kot smo že omenili, se vsak proces mobinga začne s konfliktom, pri tem pa je potrebno
opozoriti, da se ne bo nujno vsak konflikt razvil v mobing. Zaostrovanje konflikta in
nepravočasno reševanje pa lahko pripelje do osebnega spora, ki lahko vodi v mobing
(Brečko 2006, str. 13).
V obdobju, ki običajno traja od pol leta do enega leta, se žrtev srečuje s prvimi
psihosomatskimi motnjami, ki se kažejo na zdravju. Žrtve se počutijo potrte,
razdražljive, nejevoljne, izčrpane, pojavlja se občasna slabost in glavoboli, težave s
spanjem, pospešeno bitje srca, napadi znojenja, lahko pa pride do resnejših težav, kot
so težave s krvnim obtokom, želodčne in žolčne težave in podobno. Tudi v tej prvi fazi
se že pojavlja krajša ali pa daljša bolniška odsotnost. Proti koncu te začetne faze pa se
lahko pojavijo težnje po priznanju pravic iz invalidskega zavarovanja, katere se kasneje
še krepijo in stopnjujejo (Bilban 2008, str. 25‒26).
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Vodilne oziroma nadrejene osebe so tiste, ki imajo ključno vlogo pri tem, ali se bo
konflikt razvil v mobing ali ne. Zato je pomembno, da so primerno usposobljene za
vodenje ljudi ter za reševanje konfliktov. Zraven tega se morajo zavedati, da s svojimi
dejanji in obnašanjem zaposlenim predstavljajo (ne)primeren vzgled (ne)dopustnega
obnašanja v organizaciji (Davenport in drugi 1999, str. 38).
Da ne bi prihajalo do zamenjave pojmov, bomo še enkrat poudarili razliko med
konfliktom in mobingom. Pri konfliktu gre za enkratno dejanje in pomeni nasprotujoče
si teženje ali drugačen pogled na neko stvar. Preprost nesporazum pa se lahko
zaostruje in se razvije v osebni konflikt, ki lahko preraste v psihično nasilje. Pri mobingu
pa gre za sistematično ponavljajoče in dalj časa trajajoče se dejanje (Lavrič 2009, str.
22).
Spodnji primer prikazuje, kako se v podjetju iz konflikta razvije trpinčenje na delovnem
mestu. Vsi dogodki, podatki, imena, so izmišljeni in so namenjeni izključno lažji
predstavi o prehodu iz konflikta v trpinčenje na delovnem mestu (Robnik in Milanovič
2008, str. 12). Primer je v celoti povzet iz zapisa Trpinčenje na delovnem mestu:
rezultati raziskave Sindikata bančništva Slovenije 2008, avtorici sta Robnik Sonja in
Milanovič Irena, stran 12.
Janez je že več kakor petnajst let zaposlen v banki Cekin. Začel je kot pripravnik,
trenutno je vodja Oddelka za analitiko. Na novoletni službeni zabavi se mu je direktor
banke osebno zahvalil za njegov prispevek k uspešnemu poslovanju in mu rekel, da bi
se rad takoj po praznikih z njim o nečem pogovoril. Janez si je to razlagal kot ponudbo
za napredovanje na mesto direktorja trženja storitev, saj je trenutni direktor napovedal,
da čez mesec dni odhaja v novo službo. Po praznikih je direktor Janeza res poklical na
sestanek - ni pa mu ponudil novega delovnega mesta, ampak mu je predstavil novo
direktorico trženja storitev, Janezovo dolgoletno sodelavko Marijo. Marija je bila v
banki zaposlena približno toliko časa kot Janez, imela je vse potrebne kvalifikacije za
novo delovno mesto, izkazala se je kot sposobna delavka. Janez je ob dejstvu, da ostaja
na svojem delovnem mestu, hlinil veselje, da je nova direktorica postala ravno Marija.
Pri njenem delu ji je pred generalnim direktorjem ponudil vso podporo in pomoč
oddelka, katerega vodja je bil. V resnici pa Marija velikokrat ni dobila želenih podatkov,
saj je podrejenim zapovedal, da morajo vsi dokumenti predhodno k njemu v odobritev.
Večina jih je potem končala v predalu njegove pisalne mize in jih je Marija dobila šele
tik pred zdajci ali pa nikoli. Za predstavitev nove oblike posojil pomembni stranki ji je
podtaknil napačne podatke ter jo pred vsemi prikazal kot nesposobno in
nekompetentno. Marija je kmalu začutila, da Janez igra dvojno igro - ko so prisotni še
ostali, je prijazen in pripravljen sodelovati, ko sta sama, je sovražen in žaljiv. Soočila ga
je s tem svojim opažanjem, pa ji je dejal, da bi bilo bolje, da bi delala na cesti, če ni
sposobna opravljati svojega dela in da naj za svoje napake ne krivi njegovega oddelka.
Marija je zahtevala sestanek z direktorjem banke in mu skušala razložiti situacijo, pa jo
je ta odpravil s stavkom »Daj, daj, vse skupaj si samo domišljaš - pa ne, da je spet eden
tistih dni v mesecu?« Ob polletju se je pokazalo, da banka posluje veliko slabše od
načrtov in od lanskega leta. Zaposlenim zato ni bila izplačana trimesečna uspešnost.
Janez je po banki razširil govorice, da je to krivda Marije, ki ne opravlja svojega dela
tako kot bi morala, je na predstavitvah zmedena in nepripravljena, sicer pa od nekoga,
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ki je napredoval po posteljni liniji zaradi razmerja z nekom iz uprave, tako ali tako ne
moreš pričakovati nič drugega. Marija je sčasoma opazila, da se zaposleni z njo vedno
manj pogovarjajo, velikokrat je pogovor kar zamrl, ko je vstopila v prostor, kmalu ni
bilo nikogar več, ki bi z njo želel iti na malico. V službo ni več hodila z veseljem, spala je
slabo, čutila je močno potrtost, postajala je razdražljiva. Zdravnica ji je predpisala
pomirjevala in uspavala ter ji predlagala psihiatrični pregled. Po dveh letih jo je uprava
banke razrešila iz razloga nesposobnosti, kar je čez nekaj časa vodilo še v razpad njene
družine. Po treh letih neuspešnega iskanja nove službe in popolne odtujitve od otrok je
Marija storila samomor.
Iz primera vidimo, da se je trpinčenje začelo s konfliktom (napačna pričakovanja
zaposlenega) ter nadaljevalo s številnimi nasilnimi dejanji (neutemeljene in
zlonamerne govorice, onemogočanje dela...). V proces se je nato vključilo vodstvo (z
neprimernim odzivom na zahtevo za razrešitev nastale situacije). Na koncu pa je bila
žrtev označena kot problem in izključena iz delovnega mesta (žal tragični konec ‒
samomor) (Robnik in Milanovič 2008, str. 13).
Večina taktik, ki jih uporabljajo napadalci oziroma storilci, je na začetku zelo
prefinjenih, naštudiranih in prikritih, ampak se čez čas stopnjujejo v vedno bolj
ponižujoča, zlobna in grozeča dejanja (McCarthy and Mayhew 2004, str. 22). Mayhew
(ibid., str. 22) pravi, da so incidenti, razni dogodki, običajno ponavljajoči se in se skozi
čas stopnjujejo v svoji jakosti. Ko napadena oseba oziroma žrtev zapusti delovno
mesto, je običajno izbrana nova žrtev.
2.4.2 Druga faza ‒ psihoteror
Profesor Bilban (2008, str. 26) imenuje drugo fazo tudi stigmatizacija, ki se kaže v želji
po izločitvi posameznika oziroma žrtve. Napad je usmerjen v žrtvin značaj in osebnost,
ne pa na njegovo delo. Priljubljeni sodelavec postane izobčenec, nanj se vali krivdo za
splošna nezadovoljstva, moteni so medosebni odnosi, ki privedejo do izgube občutka
varnosti.
V drugi fazi je konflikt potisnjen v ozadje, saj ni bil rešen. Prvoten konflikt v tej fazi ni
več pomemben, tarča torej postane osebnost napadenega. Sodelavci v podjetju si
načrtno izmišljajo in izvajajo dejanja, katera žrtvi le škodujejo. Začnejo širiti govorice,
komunikacija je prekinjena in s tem oteženo delo. Ostali sodelujoči, sodelavci
postanejo muhasti, neprijazni, nezaupljivi, celo agresivni. V kratkem času žrtev iz
spoštovanega sodelavca postane »outsider«, po naše izobčenec, s katerim nihče noče
imeti opravka (Tkalec 2006, str. 8).
Vse te naštete reakcije so po konfliktu čisto normalne. Zaradi dlje trajajočega mobinga
se izoblikujejo v vedenjske vzorce. Nastajati začnejo prve motnje med žrtvijo in
njegovim socialnim okoljem. Žrtev v tej fazi ni več sposobna vzpostaviti kontakta z
ljudmi v svojem delovnem okolju. Ne prejema podpore s strani sodelavcev in tudi
občutek varnosti se znatno zniža. Žrtev se je zaradi mobinga spremenila in deluje
drugače. Prav zaradi tega se od njega odvračajo tudi tisti sodelavci, kateri v proces
mobinga niso bili vključeni. S tem pa spadajo v krog pasivnih moberjev (Leymann 1993
v Tkalec 2006, str. 8).
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Psihosomatske motnje postajajo po približno šestih mesecih vedno resnejše. Pričnejo
se tudi kazati resnejše psihične težave t.i. posttravmatski stres, pod katerim
razumemo:
- zapozneloC reakcijo na obremenjujoč dogodek, ki je posameznika močno
ogrožal (npr. žrtev posilstva, mučenja, vojne);
- ponavljajoče se spomine ali ponovitve dogodka v spominu ali sanjah;
- čustveno zaprtost, izogibanjem čustev oziroma dražljajev katere bi lahko
priklicale spomine na travmo (Resch 1997 v Tkalec 2006, str. 8).
2.4.3 Tretja faza ‒ disciplinski ukrepi
Zaradi vseh ponižanj, pritiskov, ki jih prinese mobing, postane žrtev problematična. Leta je pogosto neskoncentrirana, raztresena, površna, manj učinkovita, dela napake in je
zaradi zdravstvenih težav pogosto na bolniški. Zaradi zmanjšane storilnosti in
produktivnosti postane problem organizacije. Delodajalec v tej fazi prisiljen izvajati
disciplinske ukrepe na delovnem mestu, četudi je bil do sedaj nevtralen. Začnejo se
zbirati obtožbe (če je potrebno tudi umetno povzročene). V žrtvini osebni mapi se
zbirajo obremenjujoči dokumenti. Nadrejeni žrtev opozori na napake in ji v primeru
ponavljajočih napak izročiti opomin (Tkalec 2006, str. 8). Disciplinski ukrepi se vrstijo
od ustnega opomina pa vse do disciplinskega postopka (Brečko 2006, str. 14).
Žrtev vedno bolj zapada v depresijo, poveča se možnost zlorab alkohola in drog. V tej
fazi pride tudi do prvih misli na samomor. Če mobing traja eno do dve leti, se psihični
in fizični simptomi še poslabšajo. Poveča se tudi nevarnost zlorabe zdravil ali odvisnosti
od le-teh. Prizadeti v upanju na boljšo počutje, vedno znova pripovedujejo svojo
zgodbo (Bilban 2008, str. 26).
Negativna posledica disciplinskega ukrepa (znotraj podjetja ali na sodišču) je tudi ta, da
primer žrtve postane javen. Sodelavci, ki do sedaj niso ničesar opazili, bodo prav
zagotovo zdaj zasledili, da je z njihovim sodelavcem oziroma žrtvijo nekaj hudo narobe.
Zaradi slabega ugleda, si žrtev ne more obetati novega začetka, čeprav žrtev tudi
premestijo na drugo delovno mesto. Njegov slab ugled ga spremlja vsepovsod
(Leymann 1993, str. 60).
Žrtev si lahko pomoč poišče pri psihiatru ali psihologu, kateri mora prepoznati naravo
težav in postaviti pravo diagnozo. Če si strokovnjak, specialist na tem področju,
napačno interpretira situacijo, v kateri se je žrtev znašla, običajno zdravljenje ni
uspešno. Pri daljši ustrezni rehabilitaciji pa ostaja nevarnost izgube motivacije,
delovnih zmožnosti in navad ter sploh vrnitve na trg delovne sile (Bilban 2008, str. 26).
2.4.4 Četrta faza ‒ prekinitev delovnega razmerja
Nekaj letnemu terorju sledi običajno prenehanje delovnega razmerja. Bodisi gre za
ukrep disciplinske komisije ali lasna odpoved ali pa tudi najlažja organizacijska pot
ukinitev delovnega mesta ali pa se te naloge naložijo nekemu drugemu zaposlenemu.
C zapoznelo pomeni, da se začne oziroma nastopi pozneje, kasneje, kot se predvideva, pričakuje (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, 2000).
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Žrtvi lahko z izgubo socialne varnosti ostanejo zdravstvene posledice in zmanjšana
delovna zmožnost. Te zdravstvene posledice postanejo kronične in žrtev je vse bolj
nagnjena k samomoru (Bilban 2008, str. 26).
Za odpoved se odločata ali žrtev, kateri tovrstnega pritiska ne prenese več, ali pa
delodajalec, s primernim izgovorom, da delavca oziroma žrtev mobinga odpusti. Zaradi
vseh pritiskov in slabe volje, pogosto žrtev pri odpuščanju ne protestira več in pod
pritiskom celo privoli v sporazumno prekinitev delovnega razmerja (prav tam, str. 26).
Na koncu nekatere žrtve mobinga trpijo za tako močnimi psihosomatskimi obolenji, da
so celo za nadaljnjo delo trajno nesposobni in se raje invalidsko upokojijo iz
zdravstvenih razlogov. Če tudi bi jih kdo, zaradi slabega ugleda, hotel zaposliti, novih
delovnih pritiskov niso več sposobni prenašati. Tako je ponovna zaposlitev skoraj
nemogoča, saj so žrtve duševno in telesno prizadete (Resch 1997, str. 13).

2.5 Vrste mobinga
Avtorica Andreja Kostelid – Martid (2007, str. 27‒28) je v svojem članku Psihično nasilje
na delovnem mestu podrobno opisala horizontalni in vertikalni mobing. Pravi, da gre za
hierarhijo smeri dejanj mobinga med žrtvijo in napadalcem. Brečkova (2013, str.
52‒54) pa opisuje zunanji ‒ outside mobing, lažni mobing ter novejšo obliko mobinga,
to je e - mobing. Vse omenjene vrste mobinga so predstavljene spodaj, slika 4.
Slika 4: Vrste mobinga

Vir podatkov: (Brečko 2013, str. 51─ 54 in Kostelid ‒ Martid 2007, str. 15).
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Horizontalni mobing
Horizontalni mobing ali tudi vodoravni se izvaja med zaposlenimi, ki so v hierarhični
organizaciji na enakem položaju, torej v okviru enake intenzivnosti moči in vlog.
Ljubosumje, občutek ogroženosti, zavist lahko spodbudijo željo, da bi sodelavca
odstranili iz organizacije. V ozadju je prepričanje, da bi to pripomoglo k njegovemu
napredovanju v karieri in k boljši plači. Lahko pa si skupina sodelavcev izbere »črno
ovčko«, predvsem zaradi notranjih problemov ter želijo dokazati, da so boljši, močnejši
in sposobnejši (Kostelid ─ Martid 2007, str. 28).
Vertikalni mobing
Za vertikalni mobing (navpični) gre takrat, kadar se mobing izvaja na lestvici od zgoraj
navzdol ali obratno od spodaj navzgor:
- nadrejeni (vodja) izvaja mobing (mobizira) nad podrejenim;
- nadrejeni (vodja) mobizira podrejene, enega za drugim, vse dokler ne uniči
skupine (tako imenovani strateški mobing, bossing);
- skupina sodelavcev (podrejenih) mobizira nadrejenega (vodjo) (Kostelid ─
Martid 2007, str. 27).
Primer strateškega mobinga: uprava se dogovori, kateri zaposleni so nezaželeni in kako
bi jih čimprej odstranili. Ti so ponavadi delovni presežek po združevanju dveh
organizacij ali pri reorganizaciji. Lahko pa tudi gre za nesimpatičnost, drugačnost,
nekomunikativnost in se nikakor ne morejo vključiti v delovno okolje. O bossingu pa
govorimo, ko je nadrejeni sovražno nastrojen do zaposlenega na nižjem položaju
(podrejenega) in se to kaže z agresivnim, napadalnim in žaljivim vedenjem (prav tam,
str. 27 ̶ 28).
V državi Italiji gre v 45 % primerih mobinga za horizontalni mobing in v 55 % primerih
za vertikalni. Od teh 55 % mobinga gre samo v 5 % primerov za mobing, kjer skupina
zaposlenih (sodelavcev) trpinči nadrejenega (Gilioli in Gilioli 2000, v Kostelid ─ Martid
2007, str. 28).
Zunanji ali outside mobing
Napadalec lahko prihaja tudi izven podjetja (outside). Gre za psihično nasilje, ki ga
izvajajo tretje osebe. To so osebe, s katerimi imajo zaposleni večkratne stike, kot so
zunanji partnerji, stranke, dobavitelji, starši otrok, svojci bolnikov ... Predvsem se to
dogaja v zdravstvu, šolstvu, sodstvu in javni upravi. Po podatkih Eurofunda iz leta 2005,
je bil že vsak dvajseti zaposleni kdaj izpostavljen nasilju v delovnem okolju, pri treh od
štirih pa je to nasilje izvedla oseba zunaj organizacije (Brečko 2013, str. 52).
Lažni mobing
(Pre)dolgo iskanje ustrezne definicije je sprožilo možnost zlorabe in manipulacije.
Zaradi tega se velikokrat aktivira lažen alarm, ko žrtev zaradi nepoznavanja mobinga,
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napade »napadalca«. Lažni mobing je prav tako nevaren kot dejanski mobing. Širjenje
lažnih obvestil, da se na neko osebo izvaja mobing, sprožijo osebe, ki se počutijo
ogrožene. Pogosteje pa se tudi pojavi v času reorganizacije ter drugih večjih sprememb
v organizaciji. Tako skuša lažna žrtev preprečiti napovedane spremembe ali zmanjšati
spremembe glede na svoj položaj v organizaciji. V pravilnikih o preprečevanju mobinga
so tudi členi, za lažni mobing ter zapisane sankcije, če se odkrije, da ne gre za resnični
mobing (prav tam, str. 54).
E-mobing
E-mobing se pojavlja kot nova oblika mobinga. Lahko bi ga imenovali tudi digitalni
mobing. Izkazuje se lahko kot namerno pošiljanje okuženih datotek ̶
nevarnosti
virusov, spremljanje vstopnih šifer brez vnaprejšnjega obvestila, nadzorovanje
nekaterih strani, ki jih zaposleni obiskujejo, vdiranje v sistem, nedovoljeno kopiranje
datotek, spremembe osebnih nastavitev brez odobritve. Informacijska tehnologija se iz
dneva v dan spreminja, razvija in izboljšuje, kar tudi vpliva na rast e-mobinga, proti
kateremu je prava zaščita osebno izboljšanje digitalne pismenosti. Najbolj ogroženi so
starejši, ki ne zmorejo slediti napredku tehnologije in tudi tisti, ki so dalj časa odsotni iz
dela, zaradi bolezni, porodniškega dopusta ali drugih dejavnikov. Med e-mobing spada
tudi neprimerno komuniciranje med prejemniki e-sporočil (npr. dajanje povratne
informacije ne le pošiljatelju, ampak več sodelavcem) in delegiranje nujnih nalog brez
vnaprejšnjega dogovora po e-pošti (žrtev lahko ne prebere e-pošte ali so nujni nalogi
poslani tik pred iztekom roka ali delovnega tedna). Raven digitalne pismenosti pa je v
organizacijah različna (prav tam, str. 53‒54).

2.6 Najpogostejše žrtve in storilci mobinga
Pri prebiranju literature smo naleteli na podatek, ki govori o tem, kakšna je
karakteristična žrtev mobinga oziroma, katere so najpogostejše žrtve mobinga:
- »poštenjaki« ̶ osebe, ki so opazile in prijavile nepravilnosti pri delu in
neupoštevanje delovnih pravil ali zakonskih odlokov;
- fizični, telesni invalidi;
- matere samohranilke;
- mlade osebe, ki so se komaj zaposlile;
- starejše osebe, tik pred upokojitvijo (delajo počasneje, niso več motivirani za
delo in za usposabljanje, imajo pa previsoke prihodke);
- osebe, ki zahtevajo boljše pogoje dela (nova programska oprema, novi
računalniki) in več samostojnosti pri delu;
- osebe, ki po dolgih letih predanega dela zahtevajo višjo plačo in priznanje
svojega delovnega položaja;
- presežek delovne sile (reorganizacija ali posodobitev, združitev dveh
organizacij);
- »drugačni« (drugačna veroizpoved, religija, ideologija, spol, drugačna spolna
usmeritev ali visoko ustvarjalni posamezniki ter osebe, katere so pogosto na
bolniški odsotnosti) (Brečko 2006, str. 14).
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Če torej dobro pogledamo kategorijo žrtev mobinga, vidimo, da se lahko vsak izmed
nas znajde v vlogi žrtve. Vsakdo lahko postane tarča mobinga. Na začetku so mislili, da
so žrtve lahko samo nerode, slabiči, nespretne in neizobražene osebe. Toda raziskave
izpred nekaj let so razkrile, da lahko vsak izmed nas zlorablja in postane žrtev.
Situacijski dejavniki so najpomembnejši vzrok za mobing (Kostelid ‒ Martid 2007, str.
28).
Dosedanje raziskave so tudi pokazale, da se mobing pogosteje pojavi v delovnih
organizacijah s naslednjimi lastnostmi (Gilioli 1999 v Kostelid ─ Martid 2007, str. 28):
- izrazito tekmovalno delovno okolje s strogo hierarhično strukturo;
- organizacijo zanima samo dobiček, ne ukvarjajo se s zaposlenimi;
- avtoritativni (vodstveni) slog vodenja;
- slabo načrtovanje organizacijskih sprememb;
- pomanjkanje jasnih pravil pri delu;
- nesmiselne delovne naloge in tudi delovne obremenitve;
- pomanjkanje profesionalnosti in nezadostno opredeljene vloge;
- slabo vključevanje in sodelovanje zaposlenih pri odločanju;
- velika zaskrbljenost zaradi presežkov delovne sile;
- slabe možnosti za izobraževanje in usposabljanje;
- pomanjkanje medsebojnega spoštovanja.
Nekateri so še danes prepričani, da je mobing predvsem problem posameznika in ne
vodstva. Med najpogostejše vzroke nastanka mobinga lahko štejemo neustrezno
organizacijo dela, nejasne pristojnosti in nejasnost vodenja, preobilico dela ter
podzaposlenost. Te vzroke lahko razdelimo v štiri skupine, kot prikazuje slika 5 (Brečko
2006, str. 15‒16).
Slika 5: Vzroki za nastanek mobinga

VZROK

ORGANIZACIJA DELA

POMANJKLJIVOSTI

- nezasedena delovna
mesta
- časovni pritisk
- toga hierarhija in
enosmerna
komunikacija
- visoka odgovornost
- nizka stopnja
odločanja
- podcenjevanje
sposobnosti
zaposlenih
- podcenjevanje dela
zaposlenih

NAČIN VODENJA

SICIALNI POLOŽAJ
MOBIRANIH

MORALNI NIVO
POSAMEZNIKOV

- nezadostna
komunikacija
- toleriranje očitnih
znakov mobinga
- avtoritarni način
vodenja

- kulturna in
nacionalna
pripadnost
- posebne
osebnostne lastnosti
- spol
- barva kože
- invalidnost
- socialni položaj
(matere
samohranilke)

- ventil za sproščanje
agresij
- uveljavljanje moči
- krepitev občutka
povezanosti znotraj
skupine
- strah pred izgubo
delovnega mesta
- nezadovoljstvo na
delovnem mestu

Vir: (Brečko 2006 str. 15‒16).
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Najpogostejša osebnostna značilnost osebe, katera zlorablja, trpinči žrtev je
egocentričnost. Taka oseba ima do drugih izkoriščevalski odnos, se ne more vživeti v
težave drugih, torej so nesposobne za empatijo;:. O sebi imajo predstavo, da so
edinstvene in močne osebnosti, da jo ostali občudujejo. Na koncu celo mislijo, da so
žrtve hotele napasti njih in ne nasprotno (Kostelid ─ Martid 2007, str. 28).
Na vprašanje »Kdo so storilci?« Doroteja Lešnik Mugnaioni odgovarja, da so to pogosto
osebe, ki imajo potrebo po izvajanju nadzora in uporabljajo manipulacijo v
komunikaciji in pri reševanju konfliktov. Tako so v večini nadrejeni nagnjeni k
avtoritativnosti, k nadzoru in kršenju pravic zaposlenih (SAOP, 2014). Tudi Aleksej
Cvetko (2003, str. 895) podaja podatek, da je nasilje mnogokrat vključeno že v sistem
vodenja podjetja, ker je avtoritativen način vodenja v mnogih družbah zelo cenjen.
Sonja Treven (1998, str. 81‒82) opisuje avtoritativne osebnosti in sicer pravi, da te
osebe podpirajo poslušnost in spoštovanje do avtoritet ter pretirano cenijo moč, ki
temelji na njihovih predsodkih o ljudeh in strogo zagovarjajo vodilo, da naj močnejši
vodijo šibkejše. Niso empatične;: osebnosti ter niso sposobne za prilaganje
kompleksnejšim okoliščinam. Primerne so za strukturirana dela in od popolnega
upoštevanja pravil ter predpisov, kadar je uspeh odvisen le od tega.

;: empatija, empatična osebnost pomeni zaznavanje duševnega doživljanja drugega človeka, vendar pri
tem ne gre za sodoživljanje (Škerbinek 1991, str. 51).
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3 POSLEDICE MOBINGA
Večji del življenja preživimo na delovnih mestih. Največkrat ne delamo sami, temveč s
sodelavci in nadrejenimi v organizaciji. Pri tem pa pogosto prihaja do trenj. Če pa iz teh
trenj nastanejo konflikti, se lahko le-ti spremenijo v šikaniranje oziroma mobing (Tkalec
2001, str. 913). Žrtve nato poskušajo dokazovati, da delajo dobro in se še bolj trudijo,
pri tem pa doživljajo stalno napetost, negativna pričakovanja ter strah pred ponovnimi
doživetji trpinčenja. Postajajo vse manj samozavestne, sramujejo se svojega položaja,
vse to pa negativno vpliva na odnose v službi in družini (Povše Pesrl in drugi 2010, str.
11).
Mobing se običajno začne kot vrsta navidezno nedolžnih dejanj, katere pa v prizadeti
osebi puščajo sledove, ki se nabirajo in se jih žrtev začne zavedati šele takrat, ko
nastopijo posledice trpinčenja na delovnem mestu. Posledice mobinga so raznolike,
odvisne od osebnosti žrtve in načina soočanja s problemom. Začetki se na čustvenem
področju, kažejo kot potrtost, obup, preobčutljivost, izguba volje do dela,
preutrujenost, motnje hranjenja, napadi strahu in joka, glavoboli, motnje spanja,
spomina in zbranosti, živčni zlomi, depresije, želodčne težave, bolečine v križu,
agresivnost do drugih ali samega sebe (Bilban 2008, str. 28).
Naslednja pogosta posledica mobinga je zatekanje v bolniško odsotnost, katera je
lahko povsem opravičena, lahko pa pomeni samo začasen pobeg iz sovražnega
delovnega okolja. Nato lahko sledi iskanje pravic iz invalidskega zavarovanja. Kar
pomeni dodatne stroške organizacije in gospodarske družbe, stroške prizadetega
sklada in zmanjšana sredstva za preživetje prizadete žrtve in njegove družine (prav
tam, str. 28).
Mobing vpliva v gospodarski družbi na delovno vzdušje, s tem pa še na storilnost in
uspešnost. Zraven slabega vzdušja se slabša tudi zaslužek, kar privede do zmanjšanja
socialne varnosti vseh zaposlenih. To lahko pripelje do gospodarskih težav, kjer zaradi
poslovanja z ekonomskimi težavami sledi likvidacija, prisilna poravnava ali celo stečaj.
Privede pa do ukrepov odpuščanja delavcev (prav tam, str. 28).
Vse te posledice, katere bomo tudi v nadaljevanju podrobneje opisali, se lahko
razvijejo v veliko okvaro oziroma veliki problem. Preganjalci žrtev oziroma povzročitelji
mobinga pa to s pridom izkoriščajo. Vedoč, da se s časom ruši samozavest žrtve, se
vedno znova in znova lotevajo žrtve, katera se vse težje brani in se vse bolj zateka v
motnje in zoprno vedenje (prav tam, str. 28).
V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili posledice mobinga, iz naslednjih vidikov:
- posledice mobinga za žrtev (posameznika);
- posledice mobinga za sodelavce;
- posledice mobinga za družbo;
- posledice mobinga za organizacijo.
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3.1 Posledice mobinga za žrtev
Prestrašenost in obup potiskata žrtev mobinga v samoobrambno stanje, v katerem pa
le-ta ne more biti inovativna, dosledna in na koncu dajati pobud, nasvetov za izboljšave
na delovnem mestu. Njena nizka samozavest, občutek izgube kariere in izguba veselja
do dela, občutki jeze na organizacijo, ker je ne zaščiti pred trpinčenjem, pripeljejo do
tega, da se žrtvini standardi kakovosti dela vedno bolj nižajo (Randall 2005, str. 51).
Ko žrtev ne dobi podpore s strani sodelavcev in nadrejenih, še nekako upa na zunanjo
rešitev, na razne institucije in na sodišče. Vendar mu notranja moč niha oziroma
pojema, vedno znova podoživlja trpinčenje, se krivi, da takrat ni reagiral drugače in se
spopada s občutki strahu in krivde (Tkalec 2001, str. 913).
Dosedanje opravljene raziskave so pripeljale do razkritja, kako se žrtve počutijo
oziroma odzivajo na mobing. Žrtev se na napade psihičnega in čustvenega nasilja
odziva v naslednjem zaporedju vse do osebnega zloma (Brečko 2010, str. 55). Reakcije
žrtev mobinga nam prikazuje slika 6.
Slika 6: Odzivanje žrtev na mobing

Vir podatkov: (Brečko 2010, str. 55─ 56).

Žrtev mobinga poskuša preprečiti nadaljnje napade s tem, da se še bolj trudi in skuša
dokazati, da dela dobro in učinkovito. Ker vsa ta prizadevanja ne pomagajo, nastopi
začetno samoobtoževanje. Žrtev se začne spraševati, kaj je naredila narobe in išče
vzroke za problem oziroma sama sebe krivi za neuspeh. Pri žrtvi se pojavijo napadi
tesnobe in vznemirjenja. Nadaljnjo nastopi osamljenost ̶ občutek, da se to dogaja
samo njej ter bojazen, da ji drugi ne bodo verjeli, zato o problemu ne govori z nikomer.
Kadar pa se žrtev le zaupa prijateljem in družini ima pri njih določen čas podporo, saj je
mobing procesno trajajoče dejanje, kar pomeni da, tudi žrtvi sčasoma najbližji nehajo
verjeti in se s tem avtomatsko postavijo na stran izvajalca mobinga. Zato se pojavi t.i.
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dvojni mobing. Žrtev zboli, zapade v depresijo, katera povzroči osebno razvrednotenje,
kar pomeni, da se ima žrtev za ničvrednega in nesposobnega za razrešitev problema
(Brečko 2006, str. 55‒56).
Posledice mobinga za žrtev (posameznika) so zelo velike in se kažejo v obliki psihičnih
in zdravstvenih obolenj, ekonomskih posledicah in socialnih posledicah. Predstavljene
bodo v nadaljevanju.
3.1.1 Psihične in zdravstvene posledice
Posledice mobinga se pri žrtvi kažejo pri spremenjenem psihičnem in zdravstvenem
stanju, katere bomo razdelili v tri skupine (Kostelid ‒ Martid 2007, str. 30):
- sprememba družbeno ‒ čustvenega ravnotežja: depresija, občutek razosebljanja
(to nisem več jaz), napadi joka, napadi panike pri vsakodnevnih težavah,
zmanjšano samospoštovanje, obsesivna ideacija (razmišljanje o tem kar nas
muči), zmanjšano zanimanje za druge (družino, prijatelje, sorodnike), reaktivna
anestezija (se sploh ne odziva več);
- spremembe psihofiziološkega ravnotežja: glavoboli, občutek pritiska v prsih,
izguba ravnotežja z vrtoglavico, motnje spanja, pomanjkanje zraka, težave s
srcem, spremembe na koži, tahikardija ‒ pospešen srčni utrip,
gastrointestinalne ali prebavne motnje;
- spremembe vedenja (vedenjske motnje): povečano uživanje alkohola in kajenje,
nenadzorovano jemanje tablet, agresivnost do sebe ali drugih (samomor,
samopoškodbe), motnje s spolnosti (zmanjšana želja po spolnosti), popolna
pasivnost in izolacija (žrtev ves dan leži v postelji, odmika se od drugih), motnje
hranjenja (anoreksija, bulimija).
Pogosto je zaradi stresa, ki ga povzroča mobing, oslabljen imunski sistem, kar povzroči
porabo latentnih zdravstvenih rezerv. Žrtev je bolj dovzetna za alergije, bakterije,
herpes, viruse, glivice, infekcijske bolezni, ter tvorbo malignih tumorjev (Tkalec 2001,
str. 913).
V Sloveniji še naprej drvimo v razkroj psihosocialnega zdravja velikega dela aktivnih
prebivalcev. Posledice pa so alarmantne in sicer naraščajoči stroški zaradi bolniške
odsotnosti, slab ugled v javnosti, slabša produktivnost, padanje dohodka in s tem
slabša kakovost dela in manj ustvarjalnosti. V Evropski uniji so ekonomski stroški zaradi
duševnih motenj na račun zmanjšane učinkovitosti 3 % do 4 % BDP na leto (Žibret,
2014).
V nekaterih podjetjih pa prihaja tudi do najhujših posledic v zvezi z delom, to je
samomorov. Tako je bilo v avtomobilskih podjetjih Renault in Peugeot, ter v podjetju
France Telecom, v katerem je od leta 2008 do 2010 naredilo samomor 46 zaposlenih.
Družba France Telecom se je morala prestrukturirati in ukiniti približno 22.000
delovnih mest. V podjetju je nastalo zelo stresno delovno vzdušje, na kar so opozarjali
zaposleni tudi v poslovilnih pismih. V pismih so zapisali, da so nadrejeni odgovorni za
tako stanje in da so sistematično terorizirani (Mordej 2010, str. 10).
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Omenili smo že, da ima mobing številne posledice. Učinek, ki ga povzroča trpinčenje, je
pogosto povezan s posttravmatsko stresno motnjo. Peter Randall (2005, str. 57) pravi,
da so posledice za žrtve velikanske, simptomi posttravmatske stresne motnje, pa so
naslednji:
- ponavljajoče se nočne more;
- vztrajno podoživljanje travme;
- težave z agresivnim obnašanjem;
- občutek krivde;
- čemernost;
- občutki, povezani s prepričanjem, da se stresni dogodek še vedno dogaja;
- simptomi povečanega psihološkega prebujanja, vključno s težavami spanja,
slabo koncentracijo, pretiranim vznemirjenjem, razdražljivostjo;
- povečan psihološki stres, ko je žrtev izpostavljena podobni situaciji, kakor je bila
tista, v kateri se je travma pojavila.
3.1.2 Ekonomske posledice
Poslabšanje ekonomskega stanja žrtve je prav tako posledica mobinga. Zaradi
dolgotrajnega bolniškega staleža je prihodek oziroma plača žrtve precej manjša. Izguba
dohodka opozarja na razliko med normalnim zaslužkom, ki bi ga zaposleni prejel v
redni prisotnosti na delovnem mestu in zaslužkom v primeru izostanka iz dela, v tem
primeru bolniške odsotnosti. Vsota, za katero je zaposleni prikrajšan, je odvisna od
načina kompenzacije, katera se razlikuje od države do države. Če pa pride do tega, da
žrtev pusti ali izgubi službo, nastane na družinskem računu velika luknja, ki pogosto
traja mesece, saj si žrtev zaradi psihičnih in zdravstvenih težav, ni sposobna takoj
poiskati druge, nove zaposlitve (Hoel in drugi 2001, str. 40).
Druga posledica pa so stroški zdravljenja ter specializirani pregledi. Stroške zdravljenja
v določenih državah plačujejo v celoti ali delno delodajalci, država, davkoplačevalci ali
zavarovalnica (prav tam 2001, str. 40).
Če tem denarnim izgubam, dodamo še stroške za vložitev tožbe proti napadalcu ali
organizaciji (pravni svetovalci, odvetniki, sodni izvršitelji, stroški postopkov …) se žrtev
spopada s ekonomsko krizo izjemnih razsežnosti (Kostelid ‒ Martid 2007, str. 30).
Raziskava, ki je bila leta 2002 izvedena v Nemčiji, je pokazala oziroma razkrila, da je
98,7 % žrtev mobinga občutilo nasilje na delovnem mestu, kar pa je vplivalo na njihovo
zdravje, zasebno življenje in poklicni položaj. Prizadeta je bila njihova sposobnost za
delo, zmanjšala se je motivacija, povečala se je nervoza in negotovost v delo ter na
koncu nastopila vdanost v usodo in izolacija oziroma umik. Rezultati, povezani z učinki
mobinga prikazujejo, da je 43,9 % žrtev zbolelo, 30,8 % je zamenjalo svoje delovno
mesto v organizaciji z drugim delovnim mestom, 22,5 % je dalo odpoved in 14,8 % jih je
dobilo odpoved. V primerjavi, s tistimi, ki so zakrivili mobing dejanja, pa je bilo 11,1 %
prestavljenih na druga delovna mesta v organizaciji, 8,2 % pa je dobilo prekinitev
delovnega razmerja s strani organizacije. Na splošno so bile posledice za žrtve višje kot
za napadalce (Di Pasquale, 2002).

25

3.1.3 Socialne posledice
Pojavijo se lahko tudi resne posledice na socialnem področju, saj mobing uničuje
družabne odnose in srečanja. Ker se žrtev zaradi trpinčenja izolira od ostalih, se zaradi
tega slabša oziroma krha tudi kakovost življenja žrtvine družine in prijateljev. Žrtev
zapade v depresijo, alkoholizem, osebno krizo ali druge odvisnosti, to pa povzroči
družinske prepire, travme in razpade zakona ‒ ločitve (Tkalec 2001, str. 913‒916).
Socialna posledica mobinga za žrtev je tudi izguba samospoštovanja, samopodobe in
družbene vloge. V vsakem pogledu se le-ta počuti ničvrednega oziroma manjvrednega
in nekoristnega. Žrtev ne dvomi le v svoje sposobnosti na delovnem mestu, ampak tudi
v svojo družinsko vlogo kot vlogo očeta ali matere, moža ali žene, brata ali sestra ter
prijateljsko vlogo. Žrtev se vedno bolj počuti nekompetentna in tone v čedalje hujšo
socialno izolacijo ─ socialna osamitev (Kostelid ‒ Martid, 2005). Tako žrtve mobinga vse
težje vzpostavijo in obdržijo stike z ljudmi v službi ali v družini. V očeh drugih postanejo
»drugačni« (v slabem smislu), zaradi česar pa se še vedno bolj odmikajo v osamo in/ali
bolniško odsotnost.
Ker se mobing pogosto konča s prekinitvijo delovnega razmerja, se žrtev v primeru
iskanja nove zaposlitve srečuje s težavami, kot je na primer slab karierni ugled in
govorjenje o primeru. Tudi motnje in posledice katere je žrtev utrpela na prejšnjem
delovnem mestu, vplivajo na uspešnost dela na novem delovnem mestu. Žrtev ima
namreč težave pri komuniciranju z drugimi ljudmi, pri vzpostavljanju stikov ter s svojo
samopodobo, ker se spopada s strahom pred ponovnim neuspehom (Kostelid ─ Martid,
2005).

3.2 Posledice mobinga za sodelavce
Tudi sodelavci žrtve mobinga lahko trpijo zaradi nezdravega in škodljivega
psihosocialnega vzdušja na delovnem mestu. Lahko se pojavi strah pred posledicami,
če bi žrtvi pomagali ter strah pred tem, da bodo tudi sami postali žrtev mobinga (Bilban
2008, str. 29). Sodelavci zmanjšajo tudi intenzivnost aktivnosti v delovnih timih,
predvsem svojo socialno vpletenost v tim in to privede do počasnega razpada delovnih
struktur. Le 2,5 % prič mobinga bi o tem povedalo še komu, drugi, kateri so bili tudi
priča mobingu, pa si ostali tiho (Brečko 2009, povzeto po Brečko 2013, str. 61).
Posledice za sodelavce:
- občutek krivde, da žrtvi niso mogli pomagati ali ji niso upali pomagati;
- strah pred posledicami, če bi žrtvi pomagali;
- strah pred tem, da bodo tudi sami postali žrtev mobinga;
- razpadanje delovnih struktur (Brečko 2013, str. 60‒61);
- posnemanje dejanj storilca (imitacija), z namenom izogniti se vlogi morebitne
žrtve ali pa zgolj doseči uspehe, katere je uspelo doseči samemu storilcu (višja
plača, napredovanje na delovnem mestu …);
- izogibanje storilcu in/ali žrtvi in ne vzbujati kakršnekoli pozornosti (Ogrizek
2005, str. 17).
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3.3 Posledice mobinga za družbo
Žrtev mobinga pri psihosomatskih posledicah potrebuje drage specialistične preglede
in dolgotrajno zdravljenje. Tukaj gre za različne strokovnjake, kot so psihologi, psihiatri
kardiologi, dietologi, gastroenterologi, dermatologi, onkologi. Vsi ti pregledi in
dolgotrajna zdravljenja povečujejo stroške že tako oslabljenega zdravstvenega sistema
v državi (Kostelid ‒ Martid 2007, str. 30).
Zraven teh izgub v zdravstvenem sistemu povzroča mobing tudi izgube v pokojninskem
sistemu. Žrtve mobinga se predčasno odločijo za upokojitev. V to so tudi pravzaprav
prisiljene, saj jim je mobing povzročil znatno stopnjo invalidnosti, zaradi katere žrtev ni
več sposobna opravljati svojega dela. Po podatkih iz Italije povzroča delavec upokojen
komaj pri 40 letih za 600.000 EUR več škode, kot tisti, ki se upokoji po zakonu (prav
tam, str. 30‒31).
Družba tako izgublja po eni strani zaradi stroškov, ki nastajajo ob začasni ali dolgoročni
zadržanosti od dela iz zdravstvenih razlogov, zdravljenju bolezni, slabih medsebojnih
odnosih, po drugi strani pa zaradi povečane brezposelnosti države, ki je plod posledice
mobinga. Problem pa se pojavlja tudi v manjši produktivnosti celotne družbe in sicer
zaradi izgube perspektivnih delavcev, saj so bili v normalnih okoliščinah nadpovprečno
uspešni, visoko produktivni in ustvarjali, sedaj pa se niso več sposobni vrniti v delovno
razmerje (Povše Pesrl in drugi 2010, str. 12).

3.4 Posledice mobinga za organizacijo
Mobing lahko prizadene vsak nivo organizacijske hierarhije in je ta le simptom globljih
težav v podjetju in ne rešljiv problem. Zato so stroški, ki nastajajo in so merjeni s
produktivnostjo, človeškim trpljenjem, moralo in denarjem zelo visoki. Timsko delo v
organizaciji postane oteženo in zaposleni se vedno manj posvečajo ciljem in nalogam
podjetja in vedno bolj iščejo razne taktike za preživetje (Tkalec 2006, str. 9). Daniela
Brečko (2006, str. 15) podaja podatek da, žrtev mobinga porabi od 10 % do 52 %
delovnega časa za načrtovanje obrambnih strategij za preživetje in manevriranja v
organizaciji in zaradi tega postane neučinkovita in neproduktivna.
Posledice mobinga so za podjetje uničujoče. Podjetje se s časoma počasi dezintegrira.
Bruno de Pasqual (2002), odgovoren za upravljanje človeških virov in odnosov v
multinacionalnem podjetju Solvay v Italiji navaja, da posledice mobinga za organizacijo:
- povzročijo zmanjšanje motivacije, ustvarjalnosti in zadovoljstva;
- ustvarjajo negativno delovno okolje, delovno klimo;
- vodijo k zmanjšanju produktivnosti in učinkovitosti (več napak) žrtve in
napadalca, pa tudi ostalih sodelavcev, kateri so v neposredni bližini;
- povzročijo stalno premeščanje zaposlenih in stalne spremembe delovnega časa;
- škodujejo splošni podobi podjetja (govorice o odpuščanju, o mobingu);
- ustvarjajo za podjetje velike stroške, če žrtev vloži tožbo proti njim (dragi
odvetniki, pravni postopki, svetovalci);
- povzročijo nove stroške (vključevanje novih zaposlenih in razna usposabljanja);
- povzročijo izostanke iz dela zaradi zdravstvenih težav, bolezni (Kostelid ─ Martid
2007, str. 30);
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-

zmanjšujejo kvaliteto in kvantiteto dela;
povišujejo stopnjo fluktuacije;
povišujejo stroške odpravnin, odškodnin;
povišujejo stroške odsotnosti in zmanjšanje storilnosti (Tkalec 2001, str. 914).

Zmanjšanje kvalitete in kvantitete dela
Zaradi trpeče žrtve na delovnem mestu, mobing prizadene tudi timsko delo in
kohezivnost ter potrebo po dobro opravljenem delu oziroma nalogi (zmanjšanje
kakovosti in števila opravljenih nalog). Vpliva pa tudi na sodelavce. Izguba ključnih ljudi
pa prizadene tudi samo jedro organizacije (Davenport in drugi 1999, str. 139).
Povišana fluktuacija
Zaposleni, ki mobinga ne morejo več opazovati in dvomijo, da se bodo stvari v
organizaciji popravile in izboljšale, se počasi informirajo za boljšim delovnim mestom
(Tkalec 2001, str. 915). Delavci, ki zapuščajo organizacijo, vplivajo na spremembe v
komunikaciji, delovni učinkovitosti, vzdušju in odnosih, organizaciji dela in klimi v
podjetju. Predvsem pa fluktuacija prinese visoke stroške pri uvajanju novih delavcev in
s tem povezana vsa izobraževanja in usposabljanja, stroške oglaševanja prostega
delovnega mesta, dodatne stroške za administrativne postopke, izguba strank in posla,
slabši ugled podjetja v javnosti in izguba dragocenih izkušenj prejšnjega delavca. Najti
dobre kadre, omogočiti njihov razvoj pa je ključnega pomena za uspešnost in razvoj
organizacije (Božič 2011, str. 36).
Vsebine, povezane s fluktuacijo (angl. Employee turnover), so vedno pereče, nevarne
in težavne, saj prinašajo velike spremembe za vse prizadete, pogosto celo za
posamezno sredino ter družbeno skupnost. Odhod najboljših delavcev lahko pomeni
hiter konec uspešne zgodbe podjetja, lahko pa tudi novo priložnost ostalih zaposlenih
(Stare in drugi 2012, str. 57).
Zvišanje števila bolniških dni in stroški bolniške odsotnosti
O zdravju začnemo razmišljati šele takrat, ko ga izgubimo. Poškodba ali bolezen v
prvem hipu prinese bolečino, skrb in strah za lastno življenje, hkrati pa prizadene ljudi
okoli nas (družino, sodelavce, prijatelje). Posledično pride tudi do začasne odsotnosti z
dela, katero opredelimo z izrazom bolniški stalež ali absentizem (Božič 2012, str. 19).
Da bi se žrtve mobinga umaknile trpinčenju, šikaniranju na delovnem mestu, se
zatekajo v bolniško odsotnost, prav zaradi poslabšanih bolezenskih znakov. Pogosta in
daljša zadržanost od dela povzroča stroške ter moti delovni proces, kar vpliva na
produktivnost in uspešnost organizacije. Zraven žrtve se tudi ostali zaposleni umikajo v
bolniški stalež ali dopust, da bi tako ubežali slabi delovni klimi, katera je nastala zaradi
mobinga. Vse to pa še dodatno poslabša zaslužek in storilnost organizacije (Davenport
in drugi 1999, str. 140).
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Zdravstveni absentizem si prizadevajo znižati v vseh državah, saj predstavlja breme
podjetja, posredno pa vpliva tudi na posameznika in družbo. V naši državi predstavljajo
nadomestila, za čas zdravstveno opravičenega izostanka iz dela, veliko finančno breme.
V letu 2008 je bilo neposredno ocenjeno, da je slovenski zdravstveni absentizem stal
okrog 430 milijonov EUR, posredno pa dvakrat več, od 850 do 900 milijonov EUR. Letno
evidentiramo od 10 do 11 milijonov izgubljenih delovnih dni (to je 10 letno povprečje),
kar pomeni, da izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb dnevno približno 38.500 do
39.000 ljudi (Vučkovid 2010, str. 17).
Slika 7: Bolniški stalež po skupinah bolezni za leti 2008 in 2009

Vir: (Vučkovič 2010, str. 16).
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Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja (slika 7) najvišji odstotek izgubljenih
koledarskih dni nastane zaradi bolezni mišično skeletnega sistema in vezivnega tkiva,
sledijo poškodbe in zastrupitve izven dela, nato pa bolezni dihal, poškodbe in
zastrupitve pri delu ter na petem mestu duševne in vedenjske motnje, kamor spada
tudi mobing (Vučkovid 2010, str. 14‒17).
Odškodnine, odpravnine
Posamezniki zaradi mobinga tako zbolijo, da se niso sposobni iz bolniške odsotnosti
vrniti v delovno okolje oziroma v organizacijo. S študijo, ki jo je leta 1994 izvedel
California Worker's Compensation Institute, je bilo ugotovljeno, da je bilo vedno več
ljudi upokojenih na podlagi psihičnih težav, zaradi delovnega stresa (koliko tega stresa
povzroči šikaniranje iz raziskav ni razvidno). Žrtve mobinga so upravičene do
odpravnin, če dokažejo, da so bile prisiljene dati odpoved ali pa da je bila odpoved
nepravična (Davenport in drugi 1999, str. 141).
Stroški zmanjšanja storilnosti
V evropskih podjetnih s 1.000 zaposlenimi, kjer je prisoten mobing, se ocenjuje škoda v
znesku 237.500 EUR na leto. Zaradi mobing dejanj, ameriški urad za nacionalne zadeve,
ocenjuje stroške zmanjšanje storilnosti na 5 do 6 milijard dolarjev. Običajno stroški za
dan odsotnosti enega zaposlenega znašajo od 100 do 200 EUR. Samo 1 % odsotnosti na
leto stane podjetje s 100 zaposlenimi okrog 20.000 EUR. Če pa pogledamo na primer
podjetje Volkswagen, pomeni 1 % odsotnosti kar 23 milijonov EUR na leto. Leymann je
tudi ugotovil, da napete situacije na delovnem mestu vodijo do tega, da žrtev zaradi
psihične obremenitve zboli in navsezadnje zapusti delovno mesto. In kar 60 % vseh
prostovoljnih odhodov iz podjetja je povezano z neprijetnimi situacijami na delovnem
mestu (Brečko 2006, str. 15).
Leymann je leta 1990 ocenil stroške, ki jih ima podjetje, nastale zaradi mobinga. Za
vsakega zaposlenega, kateri je bil žrtev mobinga, izgubi podjetje povprečno do 30.000
do 100.000 ameriških dolarjev na leto (Kostelid ─ Martid 2007, str. 30).
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4 PREPREČEVANJE MOBINGA
Žrtve mobinga se svoje nastale situacije ne bi smele sramovati in o tem molčati, saj se
je mobingu potrebno upreti in poiskati pomoč. Nikakor pa naj žrtve ne iščejo vzrokov
za mobing zgolj pri sebi. O tem je potrebno spregovoriti in kaj hitro bo žrtev ugotovila,
da ni edina (Bilban 2008, str. 32).
Trpinčenje na delovnem mestu je treba preprečevati na več ravneh (Povše Pesrl in
drugi 2010, str. 12‒13):
- makroraven (ukrepi, ki ciljajo na manj revščine, diskriminacije, nespoštovanja in
konfliktov v državi),
- mezoraven (ukrepi v podjetjih, ustanovah, organizacijah),
- mikroraven (vplivi na posameznike in njihov medsebojni odnos).
Posebno pozornost je potrebno nameniti preprečevanju in obvladovanju problemov
mobinga v delovnih okoljih pri čemer naj bi bil osnovni cilj na tem področju usmerjen v:
- dvigovanje ozaveščenosti in jasnega razumevanja resnosti problemov mobinga
(izjemno škodljive posledice za žrtev, sodelavce in podjetje);
- pravočasno prepoznavanje značilnih znakov in pojavov, ki kažejo, da je mobing
prisoten tudi v delovnem okolju;
- pripravo in sprejem ustreznega dokumenta, ki bi lahko delodajalcu, delavcem in
njihovim predstavnikom zagotovil usmerjen okvir za prepoznavanje,
preprečevanje ter obvladovanje problemov mobinga v podjetju (Bilban 2008,
str. 34). Glejmo priloge, kjer je predstavljen Pravilnik o prepovedi trpinčenja na
delovnem mestu v organizaciji xy.

4.1 Načini ukrepanja za žrtev (ukrepi na ravni posameznika)
Za žrtev je smiselno oziroma pomembno, da si znotraj podjetja najde zaupnika, kateri
jo informira o dogajanju. Zaupnik lahko žrtvi svetuje, ji daje nasvete, jo pomirja, ji
poišče ustrezno pomoč in jo tolaži. Prav tako pa predstavlja pomembno pričo na
primer v sodnem procesu. Možne so naslednje akcije (Tkalec 2006, str. 10‒11):
-

Neposredni nagovor storilca/napadalca (Resch 1997, str. 29 v Tkalec 2006, str.
10)
Kot smo že omenili, se mobing razvije iz nerešenega konflikta. S storilcem je potrebno
v osebnem pogovoru imenovati konflikt, priznati obojestranske interese v konfliktu ter
razmisliti o možnih rešitvah konflikta. Brečkova (2013, str. 74) še opisuje, da se
napadalec nagovora žrtve večinoma ustraši, saj ga ne pričakuje in preneha nadaljnje
napade. S tem se njun odnos uredi. Storilec pa se morda niti ne zaveda, da je povzročil
mobing dejanje.
- Vključitev nadrejenega
Ko pa se med zaposlenimi razvije konflikt, je potrebno o tem obvestiti svojega
nadrejenega. Obvestilo o konfliktu, naj ne bo pritožba čez storilca, ampak informiranje
nadrejenega o nevšečnostih v delovni skupini. Nadrejeni se nato vključi kot nevtralni
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posrednik. V primeru, ko je napadalec nadrejeni, je potrebno o tem obvestiti svet
delavcev ali predstavniku sindikata, lahko pa tudi inšpektoratu za delo. Če pa je v
organizaciji usposobljen notranji pooblaščenec za antimobing ali t.i. pooblaščenec za
preprečevanje mobinga, lahko žrtev prijavo vložiti pri njem. Nekatera podjetja imajo
celo že pripravljen obrazec za prijavo, drugače pa žrtev prijavo napiše sama ali s
pomočjo pooblaščenca za preprečevanje mobinga (Brečko 2013, str. 75). O
pooblaščencu za preprečevanje mobinga je več opisano v nadaljevanju.
- Vključitev sveta delavcev in kadrovske službe
Kadar konflikta ni več mogoče razrešiti in je že vpeljan prvi disciplinski postopek ima
žrtev še možnost, da poda pritožbo svetu delavcev, pritožbeni komisiji in kadrovski
službi ali vlogo pri disciplinski komisiji. Če omenjene institucije ne morejo ali nočejo več
ukrepati, je dosežena kritična točka. Žrtev v tem primeru nima več nobene možnosti
ukrepanja. Procesa mobinga ne more več ustaviti, zato so nove pritožbe in vloge
nesmiselne.
- Druge oblike pomoči
Žrtvi ostaneta le dve možnosti in sicer pravno posvetovanje ter druga možnost
rehabilitacija in iskanje psihološke pomoči. Pri prvi možnosti žrtev išče pomoč pri
pravnih svetovalcih. Žal pa so pravne možnosti v procesu mobinga skope, saj so
omejene le na postopke zoper nepravičnega odpuščanja ali zoper posamičnih mobing
dejanj (tožbe zaradi fizičnega napada ali obrekovanja). Možnosti za vrnitev na delovno
mesto so izredno majhne, če se pa res dokaže nepravična odpoved, pa je odnos med
žrtvijo in delodajalcem uničen in brez zaupanja. Tako žrtev ne doživi moralnega
zadoščanja, ampak sodeluje le v pogajanjih o višini odškodnine. Za tiste žrtve, katere
pa se same odločijo, da prekinejo delovno razmerje, pa je pomembno, da lahko
dokažejo škodne posledice mobinga (dnevnik, dokumentacija raznih specialistov).
Dandanes nekatere organizacije nudijo brezplačno pravno pomoč (npr. PIC ─ Pravno
informacijski center) ter tudi nekateri odvetniki, so že specializirani za mobing (Brečko
2013, str. 76). Pri drugi možnosti, pa mora žrtev pri prenehanju delovnega razmerja,
notranje predelati, preštudirati to izkušnjo in iz tega izpeljati najboljše nauke za
življenje, pri čemer mu lahko pomaga skupina za samopomoč. Brečkova (2013, str. 76)
omenja, da obstaja v Sloveniji več društev in nevladnih organizacij za boj proti različnim
oblikam nasilja (npr. POGUM ─ Društvo za dostojanstvo pri delu). Pogovor z nekom, ki
je to že doživel, lahko žrtvi pomaga do koristnih napotkov, kaj naj stori, kje naj poišče
pomoč in ga obvaruje pred napačnimi odločitvami.
Mobing dnevnik
Žrtev lahko na kar nekaj načinov vpliva na izboljšanje situacije. Strokovnjaki, na
področju preprečevanja mobinga priporočajo, da posameznik že v zgodnji fazi mobinga
dokumentira svoje postopke in postopke svojega nasprotnika oziroma napadalca. Vsak
posameznik bi moral vedeti, da mora v primeru, ko začuti, da se proti njemu izvaja
mobing na delovnem mestu, začeti pisati dnevnik. V njem naj natančno navede
odgovore na vprašanja (Resch 1997 v Tkalec 2006, str. 10):
- kdaj se je posamezno dejanje zgodilo;
- kdo je bil izvajalec mobinga oziroma napadalec;
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-

kje se je dejanje zgodilo;
kaj se je zgodilo (za kakšno dejanje je šlo);
katere priče so bile prisotne;
kakšno reakcijo je ta dogodek povzročil žrtvi (psihično in fizično).

Prav vsaka žrtev mobinga, bi naj pisala mobing dnevnik, saj le-ta predstavlja
pomembno gradivo. Res pa je, da žrtev zaradi stanja, v katerem se nahaja, težko
disciplinirano zapisuje vse dogodke mobinga. Toda mobing dnevnik igra ključno vlogo
in sicer:
- je dokazni material;
- vsi dogodki so zabeleženi in opisani;
- iz dnevnika se lahko razberejo povezave teh dogodkov;
- odvetniki, zdravniki in sodniki lahko ugotovijo oziroma razberejo, kaj se je
dejansko dogajalo (Mlinarič, 2007).
Tudi v dneh, ko žrtev ni v službi zaradi dopusta ali bolezni ali preprosto zaradi
koriščenja ur, je potrebno pisati dnevnik. Zabeležiti je potrebno vsak dan, torej tudi
takrat, ko se ni nič zgodilo. Zapisovati je potrebno čim več, najbolj pa je pomembno, da
žrtev dobro opiše kako je prišlo do napada oziroma nasilnega dejanja in kakšni so pri
tem njeni občutki in zdravstvene/fizične posledice (razbijanje srca, bolečine v želodcu,
glavoboli, hiter skok krvnega tlaka …)(prav tam).
Žrtev mora v dnevnik tudi navesti, če je obiskala zdravnika (kdaj, zakaj, kakšne so bile
zdravstvene težave …). Potrebno mu je, zraven slabega počutja, zaupati tudi vzrok,
zakaj so težave nastale, saj je zdravnik lahko tudi pomembna priča v sodnem procesu.
Čeprav vsako pisanje dnevnika zahteva izredno samodisciplino, čas in vztrajnost, je
takšen dnevnik velikokrat edini dokaz, da je zaposleni žrtev mobinga. Zlasti pomembno
vlogo igra dnevnik, v primeru, ko je napadalec nadrejena oseba, saj žrtvi onemogoča,
da bi se s kom pogovorila o težavah, saj jo nadzira in prav tako tudi ostale zaposlene
(prav tam).
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Slika 8: Primer mobing dnevnika

Vir: (Mlinarič, 2007).

Zgornja slika 8 nam prikazuje primer žrtvinega mobing dnevnika za en dan. Če
pogledamo, je potrebno v rubriko 1 zapisati datum in v rubriko 2 čas, ko se je dogodek
zgodil. V rubriko 3 je potrebno napisati kaj se je zgodilo – natančno opisati dogodek,
vendar je potrebno, da žrtev ostane objektivna. V rubriki 4 se zapiše ime in priimek
povzročitelja dejanja in njegov status v delovnem okolju (šef, sodelavec). V našem
zgornjem primeru bi lahko uporabili izmišljena imena, ampak smo navedli samo
položaj povzročitelja. V rubriki 5 je potrebno natančno opisati občutke ─ bes, obup,
jeza, žalost, agresivnost, sovraštvo ... V rubriki 6 se opišejo posledice, tako iz dela
(skrivanje podatkov, odvzem odgovornosti, širjenje lažnih govoric …), kot tudi
posledice, ki jih čutite v svojem telesu (potenje, glavobol, slabost, pritisk, hitro
utripanje srca …). V rubriko 7 je potrebno zapisati, koga je žrtev o dogodku informirala,
ali nadrejenega, sindikat ali predsednika sveta delavcev … V rubriko 8 pa navesti imena
oseb, ki so bile prisotne oziroma priče dogodka (prav tam).
Dokazni postopek o izpostavljenosti mobingu na delovnem mestu je lahko zelo
težaven. Prav zato je izredno pomembno, da se žrtev pravočasno odzove nanj in zbere
ustrezne dokaze. Če se mobing izvaja s pomočjo pisnih navodil ali elektronskih sporočil,
se priporoča, da žrtev vse pisne listine natisne in shrani. Znano je tudi, da se žrtev
zanaša na dejstvo, da bodo priče mobinga, katere so bile prisotne v procesu kaznivega
dejanja pozneje lahko izpovedale, pričale da je bila žrtev izpostavljena mobingu, ampak
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žal to ne zadostuje. Potrebno je voditi mobing dnevnik, kjer se navede vsebino
pogovora in prisotne priče, ter seveda vse ostalo (Potočnik in Lešnik 2008, str. 13).

4.2 Organizacijski ukrepi (ukrepi na ravni organizacije)
Psihologinja Barbara Petančič je v svojem prispevku v Dnevniku zapisala, da je
vitalnega oziroma zdravega pomena za organizacijo to (Petkovšek Štakul, 2012):
- da vodstvo v podjetju sledi dogodkom, odnosom in klimi v timu;
- da se sooči z zaposlenimi, ki izvajajo mobing;
- da opozarja na rešitve, ki jih lahko ponudi žrtvam mobinga;
- da pri tem ustvarja klimo, v kateri obstaja pozitivna, odprta komunikacija;
- da vodje izobražuje o prepoznavanju mobinga in možnih ukrepih;
- da ukrepa, ko se v podjetju razvije konkreten primer trpinčenja na delovnem
mestu.
Če se vodstvo na mobing ne odzove, lahko to ogrozi organizacijsko klimo, saj z
neaktivnostjo sporoča, da je tako vedenje v organizaciji dovoljeno in sprejemljivo
(Petkovšek Štakul, 2012).
V vseh raziskavah, kjer se je izvajal mobing, kažejo, da je bilo v organizaciji ekstremno
slabo organizirano delo, nerazvite delovne metode in nezainteresirani menedžment.
Zaradi vseh škodljivih posledic, katere prinaša mobing, se ga nikakor ne sme dopuščati.
Mobing lahko preprečimo s tremi celostnimi aktivnostmi in sicer (Brečko 2006, str. 16):
- s preventivnim delovanjem;
- z zgodnjimi intervencijami;
- s poklicno rehabilitacijo.
4.2.1 Preventivno delovanje
Eden izmed ciljev Evropske komisije o strategiji za varnost in zdravje pri delu je prav
oblikovanje preventivnih ukrepov. Že v prvi fazi nastanka mobinga se moramo truditi,
da ga preprečimo in zaustavimo, kajti v tretji fazi ko »padajo« že disciplinski ukrepi je
ponavadi že prepozno. Med preventivne ukrepe sodijo:
- odprta komunikacija (sprememba in izboljšanje komunikacijske strategije,
nenehno komuniciranje o etičnem ravnanju);
- izboljšanje stila vodenja;
- jasno podajanje informacij in nalog;
- možnost izobraževanja (npr. za preprečevanje neprimernih oblik vedenja);
- ukrepi, spremembe, katere bi pripomogle k izboljšanju delovne atmosfere,
klime;
- sprememba organizacije dela;
- organizacijska kultura, katera podpira timsko delo (Brečko 2006, str. 16);
- informiranje zaposlenih o mobingu in njegovih posledicah;
- jasna opredelitev vlog pri razreševanju mobinga;
- sprejem notranjega akta o preprečevanju mobinga in določitev svetovalca ali
pooblaščenca za mobing;
- organizacijski dogovor (Brečko 2013, str. 83‒87).
35

Zelo učinkovita preventiva proti mobingu je seveda nenehno ozaveščanje o tem pojavu
bodisi zaposlene, vodstvo, javnost, učinkovite so tudi razne kampanje proti njemu in
sprejetje ustrezne zakonodaje. Posebej zanimiva oblika preventive pa je organizacijski
dogovor ali psihološka pogodba, pri kateri gre za sporazume med delodajalci in
delojemalci. V njem so določene naloge in pristojnosti nadrejenih pri zaznavi mobinga
ter zapisane predvidene sankcije za storilce mobinga. Obstaja pa tudi naslednja
preventiva in to je nenehna pozornost nadrejenih na dogajanje v organizaciji.
Delodajalci naj bi si vselej vzeli dovolj časa za pogovore z zaposlenimi (prav tam, str.
17).
Zdravko Lavrič (2009, str. 23) v svojem članku pojasnjuje, da napredna podjetja delajo
na preventivi, ki zagotavlja izobraževanje. Torej osveščanje delavcev o tem, kaj je
mobing, kako ga prepoznati, o pravicah žrtev, ki se znajdejo v mobingu. Vsi zaposleni
morajo dobro poznati pojav mobinga, njegove vzroke, posledice in sankcije.
Torej, da lahko začnemo reševati mobing, ga moramo najprej ozavestiti, nato pa
sprejeti strategijo proti njemu. Izobraževanje in ozaveščanje imata v tej strategiji
vsekakor ključno vlogo (Brečko 2006, str. 17).
4.2.2 Zgodnje ukrepanje menedžmenta
Za pravočasno oziroma zgodnje ukrepanje mora biti menedžment (ang. management)
sposoben zaznati prve znake mobinga. V organizaciji je zelo pomembno, da sta dve ali
več oseb usposobljeni za reševanje mobinga, na katere se lahko žrtve zanesejo in
obrnejo po pomoč in nasvet. Pri tem pa je striktno pomembno, da se tem osebam
podeli tudi pristojnost za ukrepanje v primeru znakov mobinga na delovnem mestu. Če
notranji svetovalec za mobing teh pristopov nima se seveda počuti zelo negotovo in
praktično nima dovoljenja oziroma pravega »orodja« za reševanje žrtve iz mobinga. V
organizacijski politiki oziroma v kodeksu podjetja morajo biti jasno napisane
informacije, ki mobing zaposlenim prepovedujejo in ga označujejo kot sankcionirano in
neetično dejanje. Med zgodnje ukrepanje manedžmenta (upravljanja) pa spada tudi
nenehno komuniciranje organizacijskih ciljev skozi etična ravnanja zaposlenih (Brečko
2006, str. 16‒17).
Usposobljeni notranji svetovalci podjetja, kateri imajo znanje, sposobnosti in
pristojnosti za ukrepanje, lahko žrtvi konkretno pomagajo s tem, da jo naprej pomirijo,
ji izrazijo razumevanje in podporo ter v nadaljevanju pomagajo pri iskanju nove službe
ali z denarnimi sredstvi za dodatno izobraževanje in rehabilitacijo za povrnitev
samozavesti in zaupanja vase, katero bomo opisali v nadaljevanju (Lavrič 2009, str. 23).
Znotraj podjetja lahko izdelamo oceno tveganja za pojav mobinga in tako ugotovimo
kakšno je trenutno stanje v organizaciji. To je mogoče hitro ugotoviti s kratko anketo. V
Prilogi je predstavljen Vprašalnik za izvedbo analize o mobingu, katere avtorica je Pavla
Mlinarič. Ko odgovorna oseba analizira te rezultate in če iz ankete ugotovi, da je skoraj
polovica zaposlenih nezadovoljnih z odnosi na delovnem mestu, je potrebno nujno
izvesti nadaljnje ukrepe. Tudi veliki izostanki zaradi bolezni in razne napake pri delu,
dajejo dodatne podatke o tem, da je v organizaciji prisoten mobing (Mlinarič 2006, str.
19).
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Pooblaščenec za preprečevanje mobinga (antimobinga)
Notranji pooblaščenec za antimobing je ustrezno strokovno usposobljena oseba,
vredna zaupanja, pooblaščena za sprejemanje prijav mobing kršitev. Usposobljenost
mora dokazovati s certifikatom o šolanju na področju preprečevanja mobinga. Prav
tako mora redno obiskovati razna izobraževanja s tega področja. Šolana mora biti za
to, da žrtvi pomaga, jo zaščiti pred stigmatizacijo ob prijavi ter ji tudi pomaga napisati
prijavo za nadaljnjo komisijo. Zavezana je k popolni molčečnosti in varovanju
pridobljenih podatkov. Osebne podatke žrtve (ime in priimek) zaupa le komisiji za
reševanje mobinga, če seveda pride do te prijave (Brečko 2013, str. 98‒99).
Pooblaščenec za mobing ima tri vloge (prav tam, str. 100‒102):
- Preventivno vlogo
1. Informiranje in ozaveščanje: izobraževanje vseh v podjetju o mobingu, sicer ločeno
za kadrovske delavce in vodje, priprava internega priročnika (kakšno vedenje in kulturo
spodbuja podjetje in kaj je prepovedano), akcije in usposabljanja za spodbujanje
primernega vedenja.
2. Nenehna pozornost: se v organizaciji dogaja kaj nenavadnega, kontinuirane raziskave
o pojavnosti mobinga oz. neustreznih načinov vedenja (najmanj enkrat na leto).
- Svetovalno vlogo
1. Pomaga posamezniku pri prepoznavanju mobinga: ga posluša, mu pomaga oceniti
ali gre res za mobing ali morda le za konflikt, mu svetuje (npr. vodenje dnevnika o
mobingu).
2. Seznani z možnostmi neformalnega ukrepanja: zavrnitev vloge žrtve in okrepitev
samozavesti, neposredni nagovor napadalca, zaupati se sodelavcu ali prijatelju, svetuje
iskanje pomoči tudi v društvih in nevladnih organizacijah.
- Formalno vlogo
1. Seznani žrtev z možnostmi drugih načinov formalnega ukrepanja: vključitev
nadrejenega, pritožba svetu delavcev, sindikatu, inšpektoratu za delo, pravno
posvetovanje, prijava na strokovno komisijo za reševanje primera, iskanje pomoči v
društvih, izredna odpoved in upravičenost do odpravnine in odškodnine, pravica do
nadomestila za čas brezposelnosti …
2. Pomaga sestaviti pisno prijavo za komisijo: zajemati mora vse elemente na podlagi
katerih lahko komisija odloča o primeru. V kolikor gre za sum kaznivega dejanja po
Kazenskem zakoniku z več kot triletno predpisano kaznijo, mora obvestiti tudi policijo
in druge pristojne organe.
4.2.3 Poklicna rehabilitacija
Dolžnost organizacije (menedžmenta, vodstva) je, da zaščiti posameznika pred
morebitno nastalo škodo. Žrtvi je potrebno povrniti nekdanji ugled, mu omogočiti
potrebna izobraževanja za krepitev samozavesti in samopodobe ter mu odobriti
dodatni dopust za poklicno rehabilitacijo. Če se žrtvi to omogoči, je to veliko bolj
stimulativno, kot če je na bolniškem stažu, saj jo to dodatno stigmatizira. Med največjo
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napako se šteje odpustitev delavca iz delovnega razmerja. Odpuščanje se lahko tudi
kaže kot pomanjkanje čuta za družbenost odgovornost in je seveda v nasprotju z
zakonom o delovnih razmerjih. Ostalim zaposlenim bo organizacija s takim ravnanjem
dala vedeti, da dopušča tovrstna dejanja, to pa prinese manjšo učinkovitost, uspešnost
in produktivnost delavcev (Brečko 2006, str. 17).
Zato strateški ukrepi organizacije za rehabilitacijo niso nič manj pomembni, čeprav v tej
fazi vseh posledic ni možno preprečiti. Zraven poklicne rehabilitacije in izobraževanja
za krepitev samozavesti Brečkova v svoji najnovejši knjigi navaja ukrepe, katere naj bi
organizacija izvajala s poznim delovanjem:
- izvedene sankcije zoper napadalca/napadalce: organizacija naj ob dokazanem
mobing dejanju zapisane sankcije izvede in o tem obvesti širšo in interno
javnost, saj lahko s tem izrazito prepreči nadaljnje pojave mobinga;
- varovanje zasebnosti žrtve: t.i. varovanje integritete posameznika in
organizacije. Pri tem je pomembno, da organizacija zavaruje osebno ime žrtve
in napadalca pred zunanjo javnostjo. V notranji, pa lahko vodstvo zaveže
zaposlene k zaupnosti podatkov in molčečnosti varovanja osebnih podatkov;
- povrnitev ugleda žrtve: organizacija z izvedenimi sankcijami pripomore k
povrnitvi ugleda žrtve. Interna komunikacija žrtvi zagotovi novo delovno okolje
ali pa ji pomaga pri vrnitvi v staro. Žal velikokrat vrnitev v staro delovno okolje
ni mogoča, zato se organizacije odločijo za iskanje drugega delovnega okolja;
- materialna ali socialna pomoč: zaradi izpada dela prihodka, kateri je nastal
zaradi bolniškega staža, lahko organizacija žrtvi ponudi enkratno pomoč kot
nadomestilo o obliki denarne pomoči, bonov, plačilo zdravnika …;
- učna izkušnja v zvezi z družbeno odgovornostjo: vedno več organizacij javno
spregovori o dogajanju in ukrepih mobinga. Svojo izkušnjo so delili z drugimi in
tako prispevali družbenemu ozaveščanju o problemu mobinga. Dokazano je, da
več ko se govori o mobingu, manj ga je (Brečko 2013, str. 89‒91).

4.3 Ukrepi na ravni celotne države in Evropske unije
S pojavom mobinga se torej ukvarjajo številni psihologi, sociologi, organizacije ter žrtve
same. V tem podpoglavju pa se bodo nanj odzvali pravni strokovnjaki, organi Evropske
unije (EU) in mnoge države ter države članice Evropske unije. Aktivnosti za področju
preprečevanja mobinga niso povsod enake in se po posameznih državah razlikujejo.
Kažejo pa se nekatere skupne značilnosti ukrepov, ki se nanašajo na:
- ozaveščanje o problematiki mobinga strokovni in širši javnosti;
- državne kampanje proti mobingu in poskusi zakonske regulacije;
- sprejetje antimobing zakonov (Bakovnik 2006, str. 5).
Evropska delovna zakonodaja zahteva od vseh držav članic EU, da ustrezno reagirajo na
pojav mobinga in ga uzakonijo kot kaznivo dejanje. Tudi v zakonu (slika 9) je potrebno
mobing opredeliti kot procesno, dlje časa trajajoče dejanje, sicer lahko v praksi
naletimo na nespoštovanje zakona in zlorabo zakona, kjer bo že vsak konflikt označen
za mobing (Brečko 2006, str. 17). Republika Slovenija je v delovno zakonodajo (ZDR)
vključila 6a. in 7. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki jasno prepovedujeta
kakršnokoli trpinčenje in nadlegovanje na delovnem mestu. Več v nadaljevanju.
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Slika 9: Primerjava Leymannove definicije in 6a. člena v Zakonu o delovnih razmerjih

Vir: (Brečko 2013, str. 19).

Daniela Brečko opozarja na navidezno neskladje slovenskega prevoda mobing v pravu,
saj ugotavlja, da je za Kazenski zakonik uporabljena beseda šikaniranje in za Zakon o
delovnih razmerjih uporabljena besedna zveza trpinčenje na delovnem mestu. To
primerjavo zakonskih določb (KZ-1 in ZDR) sklene s ugotovitvijo, da je namesto
trpinčenja potreben drug slovenski izraz. S tem avtorica ponudi izhodišče za razpravo o
drugačnem pravnem pomenu izraza mobing, kar pa ne pomeni usodne napake v
zakonski ureditvi (Kečanovid 2010, str. 30).
4.3.1 Pravna ureditev mobinga v Republiki Sloveniji
Ustava Republike Slovenije
Mobing pomeni poseg v osebnostne pravice posameznika. Ustava RS, kot najvišji
pravni akt, v II. poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, v 34. členu
določa, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Nadalje v 35.
členu pa navaja, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne
celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic (Uradni list RS, št. 33/1991).
Ustava pa v celotnem poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah
natančno opredeljuje zaščito posameznika.
Ker Ustava RS tudi določa, da sta zagotovljeni sodno varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve, je v primeru
mobinga to osnovno pravno merilo za vložitev odškodninskega zahtevka (Potočnik in
Lešnik 2008, str. 13).
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34. člen
(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)
Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.
35. člen
(varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic)
Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove
zasebnosti ter osebnostnih pravic.
Vir: (Uradni list RS, št. 33/1991).

Bakovnik (2006, str. 5) v svojem članku navaja, da po mnenju strokovnjakov v primeru
tožbe proti mobingu, se ni mogoče neposredno sklicevati na 34. člen Ustave RS.
Seveda pa to ne velja v primeru kršenja človekovih pravic, ki so edine pravice iztožljive
na podlagi Ustave RS.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Preprečevanje mobinga vključuje novi Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 z dne 12. april
2013 (Uradni list RS, št. 21/2013), v katerem izstopa 7. člen ki govori o prepovedi
spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Mobing
poimenuje trpinčenje na delovnem mestu.
Pred ureditvijo zakona je bilo v slovenski zakonodaji zagotovljeno le varstvo pred
spolnim nadlegovanjem, podlaga za druge oblike nadlegovanja pa je bila precej
razpršena (Potočnik in Lešnik 2008, str. 12). V četrtem odstavku 7. člena pa natančno
opisuje kaj je trpinčenje na delovnem mestu in določa prepoved ponavljajočega, graje
vrednega ali očitnega negativnega in žaljivega dejanja, ki je usmerjeno proti
posameznemu delavcu na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
Tudi z dopolnitvijo v petem odstavku se trpinčenim osebam zagotavljajo ukrepi za
varstvo delavcev pred odpuščanjem ali drugimi negativnimi posledicami. Če
delodajalec ne sprejme ustreznih ukrepov, je v primeru pojava mobinga delavcu
odškodninsko odgovoren.
7. člen
(prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu)
(1) Prepovedano je spolno in drugo nadlegovanje. Spolno nadlegovanje je kakršna koli
oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne
narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za
ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega
okolja. Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno
okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti
zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.
(2) Spolno in drugo nadlegovanje iz prejšnjega odstavka se šteje za diskriminacijo po
določbah tega zakona.
(3) Odklonitev ravnanj iz prvega odstavka tega člena s strani prizadetega kandidata
oziroma delavca ne sme biti razlog za diskriminacijo pri zaposlovanju in delu.
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(4) Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je
vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo
ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v
zvezi z delom.
(5) Delavec, ki je žrtev trpinčenja, ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam
zaradi ukrepanja, ki ima za cilj uveljavitev prepovedi trpinčenja na delovnem mestu.
Vir: (Uradni list RS, št. 21/2013).

V 47. členu ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013) določa varovanje dostojanstva delavca
pri delu, v katerem je delodajalec dolžan zagotoviti takšno delovno okolje, v katerem
delavec ne bo izpostavljen neželenemu ravnanju spolne narave in nalaga sprejem
ukrepov za zaščito pred temi kršitvami. Če delodajalec ravna v nasprotju s 47. členom
ZDR-1, je dokazno breme na strani delodajalca, torej mora delodajalec dokazati, da
obtožba ni resnična.
Za preprečevanje mobinga po Zakonu o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št.
21/2013) je pomemben tudi 85. člen, ki določa postopek oziroma obveznosti pred
odpovedjo, ki jo izvrši delodajalec, sledi 89. člen, ki opisuje razloge za redno odpoved
pogodbe o zaposlitvi. 109. in 111. člen pa določata izredno odpoved, katero lahko
predlaga tudi žrtev mobinga in 172. člen, ki določa disciplinske postopke.
Zakon uvaja tudi sankcije za delodajalca, kateri ne zagotavlja delojemalcu varnega
delovnega okolja. Določeno je, da mora delodajalec v takih primerih plačati globo v
višini od 3.000 do 20.000 EUR (217. člen).
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
V Zakonu o delovnih razmerjih velja za javne uslužbence prvih 20 določb, drugače pa
jih posebej ureja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 ─ UPB1), ki
preprečuje mobing zlasti s 15. členom, ki delodajalca zavezujeta, da mora javnega
uslužbenca varovati pred šikaniranjem, grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo
opravljanje njegovega dela.
Pomemben je tudi 15. a člen (Uradni list RS, št. 63/2007 ─ UPB1):
15. a člen
(načelo prepovedi nadlegovanja)
Prepovedano je vsako fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega
uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, sovražno,
ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo.
Vir: (Uradni list RS, št. 63/2007 ─ UPB1).

Kazenski zakonik (KZ-1)
Tudi v Kazenskem zakonu KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/2008) lahko govorimo o treh
členih (174., 197., in 281. člen), ki se posledično lahko navezujejo na področje
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mobinga. V skladu s KZ-1 je mobing tudi kaznivo dejanje in sicer ga poimenuje
šikaniranje na delovnem mestu.
197. člen inkriminira povzročitelja mobinga, fizično osebo ali osebe, ki stojijo za
ravnanjem spolnega nadlegovanja, psihičnega nasilja, trpinčenja ali neenakopravnega
obravnavanja. Storilcu je zagrožena zaporna kazen do dveh let.
197. člen
(šikaniranje na delovnem mestu)
(1) Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim
nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu
zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično, psihosomatsko ali
fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z
zaporom do treh let.
Vir: (Uradni list RS, št. 55/2008).

174. člen KZ-1 pa določa sankcije za kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in
drugi odstavek 281. člena, kateri določa kazen od treh let zapora zoper osebo, ki opusti
ovadbo kaznivega dejanja ali storilca.
Kazensko ovadbo lahko poda katerakoli oseba, ki ve oziroma sumi na obstoj kaznivega
dejanja. Za tovrstna kazniva dejanja ne odgovarja delodajalec, temveč oseba ali osebe,
ki mobing povzročajo.
Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)
5. julija 2002 je bil sprejet Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št.
59/2002), v katerem so za preprečevanje mobinga pomembni trije členi:
5. člen
(enako obravnavanje spolov)
(1) Enako obravnavanje spolov pomeni odsotnost neposredne in posredne oblike
diskriminacije zaradi spola.
(2) Neposredna diskriminacija zaradi spola obstaja, če je oseba zaradi svojega spola
bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih okoliščinah obravnavana manj ugodno kot
oseba nasprotnega spola.
(3) Posredna diskriminacija zaradi spola obstaja, če na videz nevtralne določbe, merila
ali ravnanje v enakih ali podobnih okoliščinah in pogojih postavljajo osebe enega spola
v manj ugoden položaj, razen če so te določbe, merila ali ravnanje ustrezni, potrebni in
upravičeni z objektivnimi dejstvi, ki niso povezana s spolom.
20. člen
(zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti žensk in moških)
(1) Za obravnavo primerov domnevnega neenakega obravnavanja spolov, izdajo mnenj
po določbah tega zakona ter sodelovanje pri izvajanju nalog, ki so s tem zakonom
dodeljene uradu, deluje pri uradu zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti
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žensk in moških (v nadaljnjem besedilu: zagovornica oziroma zagovornik enakih
možnosti).
21. člen
(namen obravnave)
(1) Namen obravnave primerov domnevnega neenakega obravnavanja spolov (v
nadaljnjem besedilu: obravnava primera) je predvsem v odkrivanju obstoja
diskriminacije na posameznih področjih družbenega življenja.
(2) Obravnava primera je neformalna in brezplačna.
(3) Zagovornico oziroma zagovornika enakih možnosti ter druge zaposlene v uradu
zavezujejo glede vseh podatkov, za katere zvedo pri obravnavi primerov, predpisi o
varovanju tajnosti in osebnih podatkov.
Vir: (Uradni list RS, št. 59/2002).

Interni akti in pravilniki o preprečevanju mobinga
Gospodarske družbe in pravne osebe javnega in zasebnega prava morajo sprejeti na
podlagi zakonskih okvirjev interni akt ali pravilnik o preprečevanju mobinga na
delovnem mestu. Interni akt o preprečevanju mobinga, nasilja na delovnem mestu
mora vsebovati:
- opredeljevalne pojme (trpinčenje, druge vrste nadlegovanja, mobing …);
- natančno opredeljene oblike neustreznega vedenja;
- opisani postopek ugotavljanja mobinga ter sankcioniranja;
- opisani predpostopek o mobingu;
- določitev pooblaščenca za sprejem prijav;
- določitev pristojnega za izvajanje sankcij;
- orisani postopek seznanitve prijavitelja o poteku postopka;
- določitev vrst ukrepov in sankcij … (Brečko 2013, str. 134).
Vlada pa je za zagotovitev delovnega okolja državne uprave sprejela Uredbo o ukrepih
za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (Uradni list RS, št.
36/2009), s katerim določa ukrepe, s pomočjo katerih se v organih državne
uprave zagotavlja delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo zaposlenih (prav
tam).
Primer internega akta je predstavljen v prilogah in sicer Pravilnik o prepovedi
trpinčenja na delovnem mestu v organizaciji xy.
4.3.2 Pravna ureditev mobinga v Evropski uniji
Evropski okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu
Evropski okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu je izjemno
pomemben dokument, ki je prispeval k zakonskemu preprečevanju mobinga na
nacionalnih ravneh. Zavezuje tudi Slovenijo, saj so ga 26. aprila 2007 podpisale
organizacije ETUC (Evropska konfederacija sindikatov), BUSINESSEUROPE (Evropsko
delodajalsko združenje), UEAPME (Evropsko združenje obrti ter manjših in srednjih
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podjetij), in CEEP (Evropski center delodajalcev in podjetij), ki zagotavljajo javne
storitve. Neodvisni okvirni sporazum o boju proti duševnemu trpinčenju in nasilju pri
delu, ki člane organizacij podpisnic zavezuje, da se borijo proti vsakemu
nesprejemljivemu ravnanju, ki lahko vodi v duševno trpinčenje in nasilje na delovnem
mestu. Cilj tega evropskega okvirnega sporazuma je torej preprečevanje in reševanje
problematike glede spolnega nadlegovanja in fizičnega nasilja na delovnem mestu
(Brečko 2013, str. 104).
Sporazum od podjetij v Evropi zahteva, da z njim zaščiti delavce in da podjetja
sprejmejo politiko ničelne tolerance do nasilnega vedenja in opredelijo postopke za
obravnavanje primerov nadlegovanja in nasilja, kadar se le-ti pojavijo. Proti storilcem
naj bodo sproženi ustrezni ukrepi (disciplinski postopki), žrtev pa naj bo deležna
podpore pri ponovni vključitvi v delovno razmerje (prav tam).
Evropska socialna listina
Podpisnice Evropske socialne listine so vlade članic Sveta Evrope. Namen listine je, da
doseže večjo enotnost med svojimi članicami glede varovanja in uresničevanja idealov
in načel, ki so njihova skupna dediščina, ter pospeševanja njihovega gospodarskega in
družbenega napredka, zlasti z ohranjanjem in uresničevanjem človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Listina je bila podpisana 18. oktobra 1961, veljati pa je pričela leta
1965. K protokolu k tej listini so se države članice Sveta Evrope dogovorile, da bodo
svojim prebivalcem zagotovile socialne pravice, da bi s tem izboljšale njihov življenjski
standard in njihovo socialno blaginjo (Varuh človekovih pravic, 2009).
Republika Slovenija je leta 1999 ratificirala Evropsko socialno listino (Uradni list RS, št.
24/1999 ─ MP, št. 7/99), ki določa pravico do dela, združevanja delodajalcev in
delojemalcev, pogajanj, varstva otrok in mladine, socialne varnosti, zdravstvene
pomoči, varstvo ob kolektivnem odpustu, dostojanstvo pri delu …
Za pravno ureditev prepovedi mobinga so pomembni predvsem 3. člen (prva alineja),
11. člen in 26. člen (Uradni list RS, št. 24/1999 ─ MP, št. 7/99).
3. člen
(pravica do varnih in zdravih delovnih pogojev)
Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice do varnih in zdravih delovnih
pogojev, se pogodbenice zavezujejo, da po posvetovanju z organizacijami delodajalcev
in delavcev:
1. oblikujejo, izvajajo in občasno pregledajo skladnost državne politike na področju
varnosti, zdravja pri delu ter delovnega okolja. Temeljni cilj te politike je izboljšanje
varnosti in zdravja pri delu ter preprečevanje nezgod in poškodb zdravja, ki izhajajo iz
dela, so z njim povezane ali povzročene, posebno še z zmanjšanjem vzrokov za
nevarnosti, ki izvirajo iz posebnosti delovnega okolja.
Vir: (Uradni list RS, št. 24/1999 ─ MP, št. 7/99).
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11. člen
(pravica do varstva zdravja)
Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice do varstva zdravja, se pogodbenice
zavezujejo, da bodo neposredno ali v sodelovanju z javnimi ali zasebnimi organizacijami
sprejele primerne ukrepe, da bi med drugim:
1. v največji možni meri odstranile vzroke slabega zdravja;
2. zagotovile svetovalne in izobraževalne možnosti za izboljšanje zdravja in spodbujanje
čuta osebne odgovornosti za zdravje;
3. v največji možni meri preprečevale epidemije, endemične in druge bolezni ter
nesreče.
Vir: (Uradni list RS, št. 24/1999 ─ MP, št. 7/99).

Evropska socialna listina, ki daje neposredno pravno podlago v 26. členu, govori o
pravici do dostojanstva pri delu, zavezuje pogodbenice, da po posvetu z organizacijami
delodajalcev in delavcev pospešujejo osveščanje, obveščanje in zaščito pred
ponavljajočimi se graje vrednimi ali očitno negativnimi in žaljivimi dejanji, usmerjenimi
proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom, in sprejmejo vse
ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred takim ravnanjem (Cvetko 2003, str. 895).
26. člen
(pravica do dostojanstva pri delu)
Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice vseh delavcev do varstva njihovega
dostojanstva pri delu, se pogodbenice zavezujejo, da po posvetu z organizacijami
delodajalcev in delavcev:
1. pospešujejo osveščanje, obveščanje in zaščito pred spolnim nadlegovanjem na
delovnem mestu ali v zvezi z delom in sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito delavcev
pred takim ravnanjem;
2. pospešujejo osveščanje, obveščanje in zaščito pred ponavljajočimi graje vrednimi ali
očitno negativnimi in žaljivimi dejanji, usmerjenimi proti posameznim delavcem na
delovnem mestu ali v zvezi z delom, in sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito
delavcev pred takim ravnanjem.
Vir: (Uradni list RS, št. 24/1999 ─ MP, št. 7/99).
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5 DOMAČE RAZISKAVE
5.1 Prva raziskava o trpinčenju na delovnem mestu v Sloveniji
V Sloveniji smo dobili leta 2008 prvo nacionalno raziskavo o trpinčenju na delovnem
mestu (v nadaljevanju TDM). Pripravila in predstavila jo je Tanja Urdih Lazar, zaposlena
na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana. Skupaj s svojo delovno skupino, katere vodja je bila, so
izbrali in uporabili vprašalnik, ki se je takrat najbolj uporabljal in zagotavljal
primerljivost podatkov. Tako je bil uporabljen prevod vprašalnika o negativnih dejanjih
(NAQ ─ Negative Acts Questionnaire), ki so ga oblikovali v norveškem centru za
raziskovanje TDM. Anketiranje je na reprezentativnem vzorcu 1.366 polnoletnih
prebivalcev Slovenije nato izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja. Potekalo je
na domu anketirancev v obliki osebnih intervjujev. Na vprašanja, ki so se v večini
nanašala na obdobje zadnjih šest mesecev pred raziskavo, je odgovorilo 823 ljudi. To
pomeni 60,19 % stopnjo odziva, vsi anketiranci pa so bili v tem obdobju zaposleni (48,1
% v zasebnem sektorju in 49,9 % v javnem). Pri vsakem vprašanju so se odločali med
petimi odgovori na Likertovi lestvici ‒ od »nikoli« do »dnevno« (Čili za delo, 2009).
Prva raziskava o TDM je pokazala, da je kar 10,4 % vprašanih doživelo eno ali več oblik
TDM v zadnjih šestih mesecih pred raziskavo. Če govorimo o TDM strogo po definiciji,
pa je bilo 1,5 % ljudi trpinčenih večkrat na teden ali celo vsak dan. Zanimiv podatek je
bil zabeležen pri pričah trpinčenja in sicer kar 18,8 %, kar pomeni, da je TDM v Sloveniji
še bolj razširjeno, kot ga prikazuje delež tistih, ki so se opredelili za žrtve. Od tega je
bilo 3,0 % vprašanih priča TDM zelo pogosto. V zadnjih petih letih, pa se je delež
vprašanih žrtev še povečal in sicer na 19,4 %. Raziskava sodi med glavne naloge širšega
programa preprečevanja in obvladovanja TDM, ki ga vodi inštitut (Česen in drugi 2009,
str. 11‒12).
Najbolj ranljive skupine ljudi
Opravljena raziskava je pokazala, da so ženske žrtve precej pogosteje kot moški in sicer
je TDM doživelo kar 62,8 % vprašanih žensk in 37,2 % vprašanih moških. Pregled
raziskav različnih državah kaže, da so nekoliko bolj izpostavljene trpinčenju ženske
oziroma da večjih razlik med spoloma ni. To verjetno izhaja iz dejstva, da je pri nas
delež zaposlenih žensk visok (Čili za delo, 2009).
Kot smo že navedli zgoraj, so bile vprašane žrtve enakomerno porazdeljene med javni
in zasebni sektor. In sicer 48,1 % vprašanih žrtev je bilo zaposlenih v zasebnem
sektorju in 49,9 % v javnem sektorju. Najmanj idealne delovne razmere so v velikih
podjetjih, saj je bil delež žrtev TDM prav v velikih podjetjih več kot 45,0 %. Sledijo mala
podjetja (skoraj tretjina) in srednje velika podjetja (skoraj četrtina). Raziskava je
pokazala tudi da je skoraj 30,0 % vprašanih, ki so se počutili žrtve trpinčenja,
zaposlenih v predelovalnih dejavnosti, sledi zdravstvo in socialno varstvo ‒ 12,8 % in na
koncu finančno posredništvo in javna uprava ‒ 10,3 % (prav tam).
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Le 9,4 % anketirancev je odgovorilo, da so TDM doživljali sami, kar 63,5 % pa je to
izkušnjo delilo s drugimi sodelavci v svojem delovnem okolju. V 27,1 % primerov pa so
bile trpinčene cele delovne skupine. Torej se trpinčenje pojavlja bolj na ravni skupine
kot na ravni posameznika. Žrtve si večinoma usodo delijo z drugimi, saj je manj takih, ki
so sami izpostavljeni trpinčenju (Česen in drugi 2009, str. 12).
Med žrtvami TDM prevladuje nizkokvalificirani razred
Rezultati raziskave so razkrili, da najbolj pogosto izvajajo TDM nadrejeni 81,0 %, sledijo
sodelavci 33,0 % , podrejeni 14,9 % ter zunanje stranke, bolniki in študentje. Skupni
seštevek je višji od 100 odstotkov, kar pomeni, da je povzročiteljev trpinčenja v
posameznih primerih več, saj so zaposleni na različnih organizacijskih ravneh (Česen in
drugi 2009, str. 12).
Visok delež okoli 80,0 % menedžerjev med povzročitelji TDM beležijo v Veliki Britaniji, v
skandinavskih državah pa je ta delež okoli 50,0 %. Kot bi lahko pričakovali, glede na te
omenjene podatke, med žrtvami TDM prevladuje delavski kader in sicer kar dve tretjini
delavcev 67,0 %, sledi srednji menedžment 24,0 % in višji menedžment 9,0 % (Čili za
delo, 2009).
Najbolj razširjena negativna dejanja
V omenjeni raziskavi so najpogostejše vrste trpinčenja oziroma najpogostejša
negativna dejanja, ki so jih respondenti doživljali naslednja: širjenje govoric,
zadrževanje informacij povezanih z delom, žaljenje in neprijetno komentiranje
osebnosti, pretirana delovna obremenjenost, opravljanje nalog pod ravnjo zmožnosti,
odvzem odgovornosti na ključnih področjih, posmehovanje ali poniževanje v povezavi z
delom ter ignoriranje posameznikovih mnenj in pogledov (Urdih Lazar 2009, str. 10).
Na vprašanje, ali je nadurno delo že pojmovano kot trpinčenje na delovnem mestu, je
Tanja Urdih Lazar odgovorila, da nadurno delo postane trpinčenje takrat, ko se
spremeni v neko nagajanje, sankcioniranje. Če pa gre samo za nadure, bi temu težko
rekli trpinčenje. Pri nadurnem delu imamo dobre pravne podlage (zakonodaja), ki jih
lahko rešujejo sindikati in delodajalci (prav tam, str. 10).

5.2 Raziskava Sindikata bančništva Slovenije¹¹
Sindikat bančništva Slovenije (SBS) je meseca maja 2007 izvedel zadnjo večjo raziskavo
na temo mobinga pri nas. Vzrok za anketo je bil preučiti pojav in spoznati dejavnike, ki
vplivajo na počutje zaposlenih pri delu ter zaradi zaskrbljujočega podatka, da je v Italiji
delež žrtev mobinga v bančništvu višji od deleža žrtev v državi nasploh.

¹¹ Povzeto po: Robnik, Sonja. Milanovič, Irena. (2008). Trpinčenje na delovnem mestu. Rezultati raziskave
Sindikata bančništva Slovenije in priporočila za delodajalce. Ljubljana: Sindikat bančništva Slovenije, CIP Kataložni zapis o publikaciji, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, str. 14─32.
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Anketa je bila posredovana v dveh delih. V prvem so bila vprašanja namenjena vsem
zaposlenim (vprašanja povezana z zadovoljstvom na delu in začetni zaznavi mobinga v
organizaciji). Drugi del pa je bil namenjen žrtvam mobinga (tistim kateri so trpinčenje
na delovnem mestu doživeli). Ankete so bile poslane vsem predsednicam in
predsednikom sindikatov bank in članicah SBS s prošnjo, naj le-to razpošljejo naprej na
vse zaposlene v vsaki banki. Vrnjenih je bilo 242 merilnih instrumentov. Če pogledamo,
da je članic/članov SBS približno 5.500 (22 bank in 3 hranilnice), lahko vidimo, da je bila
stopnja odziva zelo majhna. Zanimivo in hkrati zaskrbljujoče pa je to, da v raziskavo ni
bila zajeta Nova Ljubljanska banka d.d., saj bi veliko število zaposlenih bistveno
pripomoglo k opisu realnega stanja v bančništvu glede mobinga, a je žal vodstvo
sodelovanje odklonilo.
Glede na strukturo anketiranih oseb, od katerih je 242 zaposlenih vrnilo anketo, so
ugotovitve sledeče:
- manj kot polovica anketirancev (44,4 %) je bilo starih od 46‒60 let;
- 49 % anketirancev ima od 21‒30 let delovne dobe;
- 10,8 % anketirancev je na vodilnih ali vodstvenih delovnim položajih;
- skoraj polovica (46,6 %) opravlja dela na V. zahtevni stopnji (srednja izobrazba),
27,5 % jih opravlja dela z višjo izobrazbo;
- 57,8 % anketirancev je poročenih, petina pa živi v izvenzakonski skupnosti;
- največ anketirancev (40,0 %) je zaposlenih v slovenskih bankah, 36,0 % v
bankah s tujim kapitalom in 24,0 % v državnih bankah;
- po spolu niso ločevali, saj je na splošno v bančništvu zaposlenih več žensk (75
%) kot moških in temu pričakujoče so anketo izpolnile večinoma ženske.
Najpogostejša žrtev v bančništvu
Če na podlagi teh zgornjih podatkov izdelamo profil žrtve v bančništvu ugotovimo, da
je najpogostejša žrtev stalnega trpinčena na delovnem mestu ženskega spola, stara od
46 do 50 let in ima 21 do 30 let delovne dobe. Je poročena, zaposlena v VI. tarifnem
razredu, na nevodstvenem delovnem mestu ter v banki s tujim kapitalom. Taka žrtev
se na delovnem mestu ne počuti dobro in je nezadovoljna s psihosocialno klimo v
banki. Meni pa, da imata na preprečevanje trpinčenja velik vpliv uprava in drugi
vodilni, srednje velik vpliv pa kadrovska služba.
36 anketiranih oseb oziroma 14,88 % meni, da na delovnem mestu doživljajo mobing.
Če pogledamo drugače, pridemo do rezultata, da je na področju bančništva vsaka
sedma oseba žrtev trpinčenja na delovnem mestu. Rezultati iz tistega časa o mobingu
nasploh, torej četrte evropske raziskave, kažejo, da je ta delež višji od slovenskega
povprečja, ker je približno 8 % (natančneje 7,4 %) zaposlenih Slovencev navedlo, da so
žrtve trpinčenja na delovnem mestu.
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Slika 10: Zaupanje žrtve po nasiljih dejanjih/dogodkih

Vir: (Robnik in Milanovič 2008, str. 30).

Dobra tretjina žrtev o mobing dogodkih ni obvestila nikogar. Med tistimi, ki so koga
obvestili, je vsaka druga žrtev povedala zdravstvenemu delavcu, vsaka peta sindikatu,
vsaka sedma sodelavcem, vsaka deseta kadrovski službi in vsaka trinajsta nadrejenim
osebam, kar nam prikazuje zgornja slika 10.
Najpogostejši izvajalec (napadalec) trpinčenja v bančništvu
Po podatkih in prikazu spodnjega grafa (slika 11) je najpogosteje izvajal mobing
oziroma trpinčil žrtve prvi neposredni vodja, nato sledi vodja oziroma direktor višje
organizacijske enote bodisi gre za direktorja sektorja, določene službe ali direktorja
poslovalnice. Skupaj na prvem mestu pri izvajanju trpinčenja sta torej dve nadrejeni
osebi. Mobing med sodelavci pa je prisoten v dobri sedmini primerov oziroma vsaka
četrta oseba, ki izvaja trpinčenje je torej iz vrst sodelavcev. Najmanj pogosto pa
trpinčijo oziroma so izvajalci mobinga v bančništvu podrejeni nad vodjo.
Slika 11: Položaj storilca

Vir: (Robnik in Milanovič 2008, str. 27).
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Posledice mobinga pri žrtvah v bančništvu
V anketi smo se opredelili predvsem na posledice, ki so povezane z žrtvinim
psihofizičnim zdravjem ter na tiste posledice, ki se nanašajo na delovno razmerje.
Pomembna ugotovitev je bila, da so v zadnjih šestih mesecih vse žrtve doživljale
psihosomatske težave. Slika 12 prikazuje, da je na prvem mestu pobitost (vsaka sedma
žrtev), sledijo težave s spanjem (nespečnost), 11 % žrtev trpi za depresijo, vsaka deseta
je imela težave s koncentracijo, bolečine v želodcu ali pa je bila brezvoljna. Ostale,
nekoliko manj pogoste, a vendar prisotne težave pa so glavoboli (vsaka enajsta),
razbijanje srca, slabosti ter druge težave (jok, strah, žalost, izčrpanost) in alergije.
Slika 12: Posledice psihosomatskega zdravja v %

Vir: (Robnik in Milanovič 2008, str. 28).

Zaradi teh posledic mobinga je bila več kot polovica žrtev bolniško odsotnih, tudi
večkrat. Vsaka sedma žrtev je bila zaradi tega celo hospitalizirana (od 5 do 45 dni). Za
dve žrtvi (od skupaj 36) je bil zaradi hudih zdravstvenih težav uveden invalidski
postopek.
Naslednja pomembna ugotovitev je bila, da se posledice trpinčenja odražajo tudi v
družinskem življenju žrtev. Žrtev je do domačih vzkipljiva, kriči na njih, je
nerazpoložena, preobčutljiva, pogosto se sporeče s partnerjem in vse to poslabšuje
kakovost družinskega življenja. Takšne posledice namreč navaja vsaka druga žrtev.
Iz raziskave je bilo tudi razvidno, da se posledice trpinčenja odražajo tudi v delovnem
razmerju. Vsaka peta žrtev je odgovorila, da je bila klicana na zagovor k nadrejeni osebi
ali pa ji ni bil izplačan variabilni del plače. Vsaki sedmi žrtvi so tudi grozili z odpovedjo
dela. Manj pogosto je bila žrtvam (vsaka enajsta) ponujena nova pogodba za nižje
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delovno mesto. Banke so celo žrtvam podale predlog za sporazumno prenehanje
delovnega razmerja ali pa je celo žrtev prejela opozorilo pred odpovedjo pogodbe iz
krivdnih razlogov. Kot posledica je bil uveden disciplinski postopek ali pa je žrtev
doživljala stalne bolniške kontrole na domu.
Najpogostejša oblika mobinga
Raziskava je razkrila in to nam prikazuje tudi slika 13, da so najpogostejša doživeta
oblika mobinga napadi in onemogočanje kakovostnega dela ‒ vsaka tretja žrtev (28,66
%). V anketnem vprašalniku ta oblika pomeni, da organizacija ne daje žrtvi zadostnega
dela, da ji celo odvzema delo ali pa v nasprotnem primeru dobiva preveč dela in žrtev
mora delati nadure ter dodeljuje prezahtevna dela, da bi lahko žrtev diskreditirali kot
nesposobno. Pomeni tudi vdiranje v računalnik, branje e-pošte, brisanje ali
spreminjanje podatkov, prisluškovanju telefonskim klicem in nadzor s kamero.
Slika 13: Doživete oblike mobinga v %

Vir: (Robnik in Milanovič 2008, str. 23).

Naslednja oblika mobinga s 27,44 % je preprečevanje normalne komunikacije, kar
pomeni, stalno seganje v besedo, kričanje, zmerjanje, predpostavljeni ne dovoli žrtvi,
da izrazi svoje mnenje, ignoranca, neupoštevanje predlogov, kritike dela, grožnje z
odpovedjo, znižanjem plače ter telefonsko nadlegovanje.
Sledi napad na ugled žrtve 18,90 % oziroma vsaka peta žrtev. K temu prištevamo
šepetanje za hrbtom, norčevanje, širjenje laži, posnemanje glasu, hoje, gibov,
norčevanje zaradi vere, narodnosti osebnega življenja, dela, ki žalijo samozavest,
poskusi spolnega nadlegovanja … Najmanj pogosti obliki pa sta bili napadi na socialni
status 14,94 % (onemogočenje izobraževanja, izključitev iz delovnih sestankov) ter
napadi na zdravje 10,06 % (škodljiva dela, preobremenjenost).
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Najpogostejši vzroki na nastanek mobinga
Raziskava je tudi razkrila najpogostejše vzroke za nastanek mobinga na delovnem
mestu in sicer naslednje:
- vodje ne poznajo osnov vodenja skupine zaposlenih (vsaka četrta žrtev);
- diktatorski način vodenja, negativni značaj in osebnostne lastnosti storilcev,
nizek nivo splošne organizacijske klime in medosebnih odnosov (vsaka peta
žrtev);
- žrtev sama (ker ne zna lagati ali se zadirati nazaj, ker je pred nadrejenimi
pridobila višjo izobrazbo, ker je molčala, ker ne ostaja v službi do poznih ur, ker
ne tožari in ker je odkrila nepravilnosti);
- želja sodelavcev, da ugodijo zaposlenim.
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6 TUJE RAZISKAVE
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (krajše Eurofound –
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) je bila
ustanovljena leta 1975 s tem, da bi prispevala k načrtovanju, planiranju in
vzpostavljanju boljših delovnih in življenjskih razmer v Evropi. V namen temu je
Eurofound oblikoval tri raziskave, katere ponujajo edinstven vir primerljivih informacij
o kakovosti delovnih in življenjskih razmer v Evropski uniji. Rezultati teh raziskav
omogočajo globlji vpogled v vprašanja, katera so pomembna za evropsko politiko. Te
tri raziskave so:
- EWCS (Evropska raziskava o delovnih razmerah);
- EQLS (Evropska raziskava o kakovosti življenja);
- ECS (Evropska raziskava podjetij) (Eurofound, 2012).
Raziskava EWCS poteka najdlje in zajema vir informacij o kakovosti dela, delovnih
razmerah in zaposlovanju. Od leta 1990 je bilo izvedenih pet raziskav. Vprašanja
raziskav pa temeljijo na izobraževanju in usposabljanju, zaposlitvenem statusu,
organizaciji dela, zdravju in varnosti ter fizični in psihosocialni dejavniki tveganja.
Raziskava EQLS pa je bila izvedena v letih 2003, 2007 in 2011 in ponuja predstavo in
kazalnike na področju življenjskih razmer in kakovosti življenja v evropskih državah.
Raziskavi EWCS in EQLS postajata vedno bolj zanimivi in pomembni za Evropo (prav
tam).
Vse omenjene raziskave pa imajo skupne značilnosti in sicer pokrivajo vse države
članice Evropske unije (in tudi morebitne kandidatke EU in nekatere države EFTE),
ponujajo primerljivost podatkov med državami, reprezentativnost vzorcev, vprašalniki
so sestavljeni na znanstveni podlagi in zagotavljajo kakovost rezultatov (prav tam).
Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS) vsakih pet let izvede raziskavo za
proučitev delovnih razmer v Evropi, kjer se s delavci in samozaposlenimi osebami
opravijo razgovori o vprašanjih povezanih z njihovim delom in zaposlitvijo. Do sedaj so
izvedli pet raziskav, katere so se po geografskem obsegu razširile:
- prva raziskava je bila leta 1990/1991 in je zajemala delavce iz držav EU 12;
- druga raziskava leta 1995/1996, kjer so bili anketirani iz držav EU 15;
- tretja raziskava leta 2000, kjer je najprej zajemala delavce iz držav EU 15 in
Norveške, nato se je razširila in zajela 12 novih držav članic v letu 2001 in
Turčijo leta 2002,
- četrta raziskava leta 2005 in je zajemala EU 27 ter Norveško, Hrvaško, Turčijo in
Švico,
- peta raziskava pa je bila leta 2010 in je zajemala skoraj 44.000 delavcev iz držav
EU 27, Norveško, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Hrvaško,
Turčijo, Albanijo, Črno goro in Kosovo (Eurofound, 2011a).
Omenjeni zadnji dve raziskavi, sta pomembni v naši nalogi in jih bomo v nadaljevanju
obdelali in primerjali. Šesta raziskava pa je predvidena za leto 2015.
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6.1 Četrta raziskava fundacije Eurofound (za leto 2005)
Četrta evropska raziskava o delovnih razmerjih (Fourth European Working Conditions
Survey) je bila v okviru fundacije Eurofound izvedena leta 2005 in je med drugimi
obravnavala tudi področje psihičnega nasilja, nadlegovanja in diskriminacije na
delovnem mestu. Leta 2007 pa so bili ti rezultati tudi objavljeni v javnosti. Raziskava je
zajemala skupaj 31 držav (članice evropske unije EU 27, Norveško, Hrvaško, Turčijo in
Švico). Slovenija se je leta 2004 priključila Evropski uniji in je tako zajeta v to raziskavo.
Slika 14: Pojav mobinga v EU 27 v %

Vir podatkov: (Eurofound, 2010).

Raziskava je pokazala, da je bil približno eden od 20 evropskih delavcev oziroma 5,1 %
zaposlenih izpostavljenih psihičnemu nasilju na delovnem mestu. Največji odstotek
mobinga je bilo zaslediti na Finskem in sicer kar 17,2 %, sledi Nizozemska s 12,0 % in
nato Luksemburg 11,3 %. Najmanj mobinga naj bi se pojavilo v Španiji 2,8 %, Italiji 2,3
% ter v Bolgariji 1,8 %. Kot vidimo, se delež žrtev med državami precej razlikujejo, kar
se verjetno odraža v kulturnih razlikah in v ozaveščenosti o mobingu. Raziskava je tudi
pokazala, da je Slovenija zabeležila 7,4 % stopnjo mobinga na delovnem mestu, kar
pomeni, da je nad evropskim povprečjem, ki znaša 5,1 % (Parent ─ Thirion in drugi
2007, str. 36, 103). Vsi podatki, so prikazani na zgornjem grafu, slika 14.
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Slika 15: Žrtve mobinga glede na določeno državo in spol v %

Vir: (Parent ─ Thirion in drugi 2007, str. 37).

Na vprašanje, kdo je po spolu v tej raziskavi bolj izpostavljen mobingu, lahko
odgovorimo, da nežnejši spol, torej ženske (slika 15). V povprečju je v Evropski uniji 27
(EU 27) mobingu izpostavljenih 6,1 % žensk in 4,3 % moških. Če pogledamo zgornjo
sliko, vidimo, da je samo v šestih državah delež moških žrtev večji kot delež ženskih
žrtev. V tem primeru zelo odstopa Grčija (na sliki oznaka EL) in Latvija (na sliki oznaka
LV). Razmerje med moškimi in ženskami žrtvami je v Sloveniji prav zaskrbljujoč, saj je
delež trpinčenih žensk (9,7 %) skoraj enkrat večji od deleža trpinčenih moških (5,5 %)
(Parent ─ Thirion in drugi 2007, str. 37, 101).
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Slika 16: Žrtve mobinga glede na spol in starost v %

Vir: (Parent ─ Thirion in drugi 2007, str. 37, 101).

Da so ženske pogosteje žrtve psihičnega nasilja na delovnem mestu, prikazuje tudi
zgornja slika 16. Prikazuje pa tudi, da so mlajše ženske pogosteje trpinčene kot
starejše. Ženske stare od 15 do 29 let imajo največje tveganje za nadlegovanje in sicer
kar 8,5 %. Pri moških pa je to največje tveganje od 30 do 49 leta. Če pa pogledamo
desni graf, ker so prikazana skupna leta obeh spolov, nam tudi ta dokazuje, da so leta
od 15 do 29 najbolj izpostavljena mobingu na delovnem mestu.
Slika 17: Mobing v EU 27 glede na gospodarsko dejavnost v %

Vir podatkov: (Parent ─ Thirion in drugi 2007, str. 101).

Obstajajo velike razlike pri mobingu glede na velikosti podjetja (slika 17). Raziskave
kažejo, da je več nasilja, nadlegovanja na delovnem mestu prisotnega v večjih
podjetjih. Največ pa ga najdemo v zdravstvu, kar 8,7 %, sledi gostinstvo 8,5 %, nato
transport in komunikacije 6,9 % ter izobraževanje 6,6 %. Najnižja stopnja mobinga pa je
prisotna v financah, gradbeništvu, kmetijstvu in nepremičninah (Parent ─ Thirion in
drugi 2007, str. 38, 101).
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Slika 18: Prisotnost mobinga po posameznih poklicih v državah v %

Vir podatkov: (Eurofound, 2010).
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Najprej razčlenimo kaj pomeni določena vrsta poklica, ki temelji na desetih kategorijah
iz klasifikacije poklicev ISCO - 88:
- visokokvalificirani uradnik (1 zakonodajalci, visoki uradniki in menedžerji in 2
strokovnjaki);
- nizkokvalificirani uradnik (3 tehniki in drugi strokovni sodelavci, 4 uradniki, 5 poklici za
storitve, prodajalci);
- visokokvalificirani delavec (6 kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci, 7 poklici za
neindustrijski način dela);
- nizkokvalificirani delavec (8 upravljavci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in
sestavljavci, 9 poklici za preprosta dela, 10 vojaški poklici) (Eurofound, 2013).
Na vprašanje, kateri delavci so na delovnem mestu najbolj podvrženi mobingu, so to
glede na povprečje EU 27 nizkokvalificirani uradniki s 5,8 %, sledijo visokokvalificirani
uradniki s 5,1 % in nizkokvalificirani delavci s prav tako 5,1 %. Najmanj pa so podvrženi
mobingu visokokvalificirani delavci s 3,6 %. V naši državi pa so v tej raziskavi najbolj
podvrženi mobingu visokokvalificirani uradniki s kar 10,3 %, najmanj pa
visokokvalificirani delavci z 1,4 %. Podatki po državah EU 27 so nazorno prikazani pri
sliki 18.
Pri nizkokvalificiranih delavcih je najvišja stopnja mobinga na Nizozemskem in sicer
14,4 %, pri visokokvalificiranih delavcih izstopa Luksemburg ─ 12,0 %, pri
nizkokvalificiranih uradnikih prevladuje Finska s kar 22,0 % in pri visokokvalificiranih
uradnikih spet izstopa Finska ─ 16,0 %.

6.2 Peta raziskava fundacije Eurofound (za leto 2010)
Zadnja, peta Evropska raziskava o delovnih razmerjih, je bila opravljena med januarjem
in junijem 2010. V raziskavi je sodelovalo več kot 44.000 delavcev, zajetih iz 34 držav:
države EU 27 (Anglija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska),
Norveška, Hrvaška, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija, Albanija,
Črna gora in Kosovo. Ta raziskava je s stališča geografske pokritosti najbolj izčrpna do
sedaj. Izvedla jo je organizacija Gallup Europe in zagotavlja kakovost najvišjih
standardov pri vseh postopkih zbiranja in urejanja podatkov (Parent ─ Thirion in drugi
2012, str. 4‒9).
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Slika 19: Število izpolnjenih anket

Vir: (Eurofound 2011b).

Anketo so izpolnjevale osebe stare 15 let ali več (ali 16 ali več v Španiji, Norveški in
Angliji) in so zaposlene in bivajo v državi, kjer se je izvajala raziskava. Cilj vsake države
je bil izpolniti 1.000 anket, razen v Sloveniji 1.400, Angliji in Poljski 1.500 anket, Nemčiji
in Turčiji 2.000, Franciji 3.000 in Belgiji 4.000 anket. Zgornja slika prikazuje število
anket, ki so bile opravljene v 34 državah.
Slika 20: Prisotnost mobinga v EU 27 v %

Vir podatkov: (Eurofound, 2010).

Raziskava opravljena leta 2010 je pokazala, da je bilo 4,1 % zaposlenih izpostavljenih
psihičnemu nasilju na delovnem mestu. Slika 20 prikazuje, da so največji odstotek
mobinga zasledili v Franciji 9,5 %, nato v Belgiji 8,6 %, na Nizozemskem 7,7 % ter
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Luksemburg in Avstrija s 7,2 %. Slovenija je zabeležila 4,8 % stopnjo mobinga na
delovnem mestu, kar je spet nad evropskim povprečjem, ki je tukaj znašal 4,1 %. Iz
zgornje slike je razvidno, da je najmanj mobinga prisotnega na Slovaškem 1,2 %, Italiji
0,9 %, Poljski 0,7 % in Bolgariji 0,6 %. Kot lahko opazimo, se tudi tukaj delež žrtev
mobinga med državami močno razlikuje.
Slika 21: Delež trpinčenih žrtev po državi in spolu v %

Vir podatkov: (Eurofound, 2010).

V povprečju je v Evropski uniji 27 (EU 27) mobingu izpostavljenih 4,4 % žensk in 3,9 %
moških. Tudi podatki za posamezno državo, z izjemo nekaterih (Bolgarija, Grčija,
Francija, Irska, Ciper, Poljska, Romunija, Slovaška, Švedska, nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija, Turčija, Norveška, Črna Gora), kažejo na to, da so ženske
pogosteje žrtve mobinga kot moški. Najbolj trpinčeni moški so v Franciji (10,5 %),
ženske pa na Nizozemskem (9,4 %). Največje razlike med deležem moških in deležem
žensk, ki so žrtve mobinga, pa so v Estoniji, Luksemburgu, Nizozemski, Poljski, Finski in
Turčiji.
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Slika 22: Mobing glede na vrsto poklica po posameznih državah v %

Vir podatkov: (Eurofound, 2010).
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Slika 22 prikazuje, da so najbolj trpinčene osebe nizkokvalificirani uradniki (tehniki in
drugi strokovni sodelavci, uradniki, prodajalci) s 4,5 %, drugo mesto pa si delijo
visokokvalificirani uradniki in nizkokvalificirani delavci s 4,4 %. Najmanj so trpinčeni
visokokvalificirani delavci (kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci) s 2,6 %. Če pogledamo
stanje v Sloveniji vidimo, da so najbolj podvrženi mobingu nizkokvalificirani uradniki s
5,4 %, kot je tudi povprečje Evropske unije. Zanimiv podatek je, da so najmanj
trpinčene osebe v Sloveniji nizkokvalificirani delavci (upravljavci strojev in naprav,
industrijski izdelovalci in sestavljavci, poklici za preprosta dela) s 3,8 %.
Pri visokokvalificiranih uradnikih je najvišja stopnja mobinga v Franciji in sicer 9,9 %, pri
nizkokvalificiranih uradnikih izstopa Belgija s kar 10,3 %, pri visokokvalificiranih
delavcih prevladuje Francija s 7,6 % in pri nizkokvalificiranih delavcih spet izstopa
Francija 12,8 %. To nam tudi potrjuje podatek, da je največja stopnja mobinga prav v
Franciji.
Slika 23: Žrtve mobinga glede na starost v %

Vir podatkov: (Eurofound, 2010).
62

Iz slike 23 lahko razberemo, da je mobing najpogostejši pri zaposlenih, ki so starejši od
15 let in mlajši od 30 let. Z večanjem starosti pa delež nekoliko upada. Povprečje
trpinčenih žrtev glede na starost je sledeče: od 15 do 29 let ─ 4,3 %, od 30 do 49 let ─
4,2 % in nad 50 let, kjer je povprečje 3,7 %. Najbolj trpinčene osebe po starosti so v
državi Franciji, kar je razumljivo, saj je tam največji delež mobinga.
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7 SKLEP
Mobingu se posveča vedno več pozornosti, saj je ena od najresnejših in najhujših oblik
nasilja na delovnem mestu. Prvi je to besedo razčlenil in poskrbel, da se je o njej začelo
govoriti in pisati, švedski psiholog Heinz Leymann. Po njegovi prvotni definiciji mora
mobing na delovnem mestu trajati dlje časa. Negativna dejanja se morajo ponavljati
večkrat na teden ali vsaj enkrat tedensko in trajati v daljšem časovnem obdobju,
najmanj šest mesecev, da potem lahko govorimo o mobingu. Mobing torej ni enkratno
dejanje, ampak procesno dejanje, ki se začne s konfliktom, nadaljuje s napadom na
žrtvin značaj (psihoteror), temu običajno sledijo disciplinski ukrepi (sankcije, opomini)
ter se konča s prekinitvijo delovnega razmerja.
S metodo deskripcije smo prišli do nekaterih spoznanj oziroma dejanj, ki ne veljajo za
mobing na delovnem mestu, čeprav jih zaposleni hitro označijo za mobing. Mobing ni
zahteva po boljši izvedbi nalog, ni čustveni izbruh ali občasno izrečena nevljudna
beseda, ni delegiranje nalog vodje in kratki roki za izvedbo teh nalog ter glasno
izražanje nestrinjanja ali napačne odločitve nadrejenega. Nepoznavalci mobinga v
Sloveniji opredelijo trpinčenje na delovnem mestu že, če nekdo povzdigne glas.
Vsako negativno ravnanje v organizaciji torej ni mobing na delovnem mestu. Tudi vsak
konflikt, prepir, nesporazum ni mobing. Res pa je, da je konflikt vzrok za nastanek
mobinga. Ne drži tudi trditev, da je mobing stres, da je modna muha, da je sinonim za
družinsko nasilje, da je izgorevanje (burn-out) in da ga vršijo le nadrejeni. Prav tako ne
drži, da ga izvaja le posameznik, ampak ga lahko izvaja skupina. Tudi žrtev mobinga je
lahko skupina.
Vsak izmed nas se lahko znajde v vlogi žrtve oziroma postane tarča mobinga. Tudi vsak
lahko zlorablja in postane napadalec oziroma izvajalec mobinga. Z zgodovinsko metodo
smo ugotovili, da so na začetku pojava mobinga ljudje mislili, da so žrtve lahko samo
nerode, neizobražene osebe in slabiči. To seveda ne drži, saj lahko prav vsak
posameznik postane žrtev. Res pa je, kar so tudi pokazale raziskave, da so
najpogostejše žrtve mobinga poštenjaki, mlade komaj zaposljive osebe, matere
samohranilke, invalidi, drugačne osebe, bodisi zaradi veroizpovedi, spolne usmeritve,
spola ali kulture.
Zmotno prepričanje je tudi to, da se mobing dogaja le v eni smeri, tako, da je žrtev
podrejena oseba, napadalec pa je vedno vodja. Pravilno spoznanje je to, da se mobing
lahko izvaja na vseh hierarhičnih ravneh in v vseh smereh. Najbolj znani vrsti mobinga
sta vertikalni in horizontalni mobing. Prva vrsta pomeni prav to izvajanje mobinga od
zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor po hierarhiji, druga pa na enakem hierarhičnem
položaju (npr. samo med sodelavci). Malo manj poznan je zunanji (outside) mobing, ki
ga izvajajo tretje osebe (poslovni partnerji, stranke, dobavitelji). Prisotna je tudi nova
oblika nasilja, ki se imenuje e-mobing. Pomeni pa digitalno nevarnost in sicer vdiranje v
sistem, pošiljanje okuženih datotek, nedovoljeno kopiranje datotek, spreminjanje gesel
brez odobritve, dajanje povratne informacije ne le pošiljatelju, ampak več sodelavcem.
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Zadnja vrsta mobinga se imenuje lažni mobing, ki je enako nevaren kot dejanski
mobing, pomeni pa širjenje lažnih obvestil, govoric.
V literaturi se omenjajo tudi druge oblike mobinga in sicer bossing in staffing. Bossing
pomeni, da je nadrejeni sovražno nastrojen do zaposlenega na nižjem položaju (do
podrejenega), staffing pa ravno obratno (podrejeni izvajajo mobing nad nadrejenim).
Staffing je pogost v primeru, kadar se delavci želijo znebiti vodje. Za obe obliki se
večinoma uporablja samo beseda mobing.
Posledice mobinga so zelo velike in povzročajo gromozanske stroške. V prvi vrsti jih
občuti žrtev in se kažejo predvsem v zdravstvenih težavah (psihične, vedenjske in
psihosomatske težave), v socialni izolaciji, osebnih krizah (tveganje za samomor) in
medsebojnih odnosih. Negativne posledice nato občutijo tudi sodelavci, bodisi s
strahom, da sami postanejo žrtev ali jih je strah posledic, če bi se postavili v bran žrtve.
Največ stroškov pa posledice mobinga prinesejo organizacijam, kajti slabša se
produktivnost, dobičkonosnost, povečuje se število bolniških odsotnosti, povečuje se
fluktuacija in s tem stroški izobraževanja novih delavcev. Žal se marsikatera
organizacija niti ne zaveda negativnih učinkov tega pojava. Zagotovo posledice vplivajo
tudi na slab ugled podjetja v družbi. Posledice mobinga vplivajo tudi na celotno družbo,
ki nosi breme zdravljenja žrtev, breme zdravstvenega absentizma in invalidske
upokojitve za nezmožnost dela. Zelo zmotno je, če rečemo, da je mobing problem
posameznika, kar seveda ne drži, ampak je problem organizacije in družbe nasploh.
Skoraj vsaka organizacija pa se srečuje s tem problemom, katerega ne bi smele
dopuščati.
Zato je zelo pomembno, da se s mobingom spopademo že preden do njega sploh
pride. To organizacije dosežejo s izobraževanjem in ozaveščanjem o mobingu ter z
boljšo organizacijo dela in uspešnejšim načinom vodenja. Ko pa žrtev prepozna, da se
nad njim izvaja mobing, ga ne sme ignorirati in ga je potrebno začeti takoj reševati.
Pomembno je tudi, da imajo nadrejeni v organizaciji potrebno strokovno znanje in
certifikate za reševanje in preprečevanje mobinga.
Po zakonodaji mora delodajalec (organizacija) zagotoviti delojemalcu (zaposlenemu)
takšno delovno okolje, katero preprečuje psihično, čustveno nasilje ali trpinčenje na
delovnem mestu. Pravna ureditev je pri nas urejena v zakonih (Zakon o delovnih
razmerjih) in ustavi (Ustava RS), kjer mobing opredeljuje kot kaznivo dejanje. Države
Evropske unije imajo različne ureditve tega problema, skupno pa jih veže Evropska
socialna listina, ki govori o pravici do dostojanstva pri delu. Pogodbenice zavezuje, da
po posvetu z organizacijami delodajalcev in delavcev pospešujejo osveščanje,
obveščanje in zaščito pred ponavljajočimi se graje vrednimi ali očitno negativnimi in
žaljivimi dejanji, usmerjenimi proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v
zvezi z delom in sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred takim
ravnanjem.
Dokazni postopek oziroma dokazovanje o izpostavljenosti mobingu na delovnem
mestu pa je lahko zelo težavno. Prav zato je izredno pomembno, da se žrtev
pravočasno odzove nanj in zbere ustrezne dokaze, da bo kasneje uspešna v
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odškodninskem zahtevku. Vsaka žrtev naj bi pisala mobing dnevnik, čeprav je zaradi
stanja, v katerem se nahaja izredno težko. Mobing in pojme povezane z njim pa je
potrebno poznati, saj le tako žrtev lahko pravočasno ukrepa in se ustrezno zaščiti.
V magistrski nalogi smo raziskali samo zadnji dve raziskavi fundacije Eurofound, zaradi
najnovejših podatkov. Tukaj pa bomo še zaradi boljše analize, omenili starejšo
raziskavo iz leta 2000 (Third European Survey on Working Conditions), katera je zajela
21.500 zaposlenih iz držav članic Evropske unije. Rezultati so bili sledeči:
- 2 % (3 milijoni) zaposlenih v EU je bilo tarča fizičnega napada na delovnem
mestu (iz strani sodelavcev);
- 4 % (6 milijonov) zaposlenih v EU so bili tarča fizičnega napada zunaj delovnega
mesta (od ljudi izven delovnega mesta);
- 2 % (3 milijoni) zaposlenih v EU sta bila tarča spolnega nasilja in nadlegovanja;
- 9 % (13 milijonov) zaposlenih v EU je bilo tarča mobinga (Paoli and Merllié 2001,
str. 44).
Z uporabljeno metodo klasifikacije lahko trdimo, da gredo podatki o razširjenosti
mobinga v Sloveniji s korakom z evropskimi. Hipotezo H1, da je pojav mobinga v
Sloveniji na enaki ravni kot v drugih državah članicah Evropske unije, lahko potrdimo.
Še več, hipotezo lahko malo nagradimo, kar pomeni, da je v Sloveniji prisotnega več
mobinga kot v povprečju EU. Če pogledamo zadnjo večjo raziskavo iz leta 2010, podatki
kažejo, da naj bi zaradi mobinga na delovnem mestu trpelo 4,8 % Slovencev od
povprečja EU, katero znaša 4,1 %. Če pa pogledamo predzadnjo raziskavo iz leta 2005,
pa vidimo, da je v Sloveniji mobing znašal 7,4 %, povprečje EU pa je bilo 5,1 %.
Tudi če pogledamo leto 2000, kjer je bila stopnja mobinga 9 % in leto 2005, kjer je
stopnja mobinga znašala 5,1 % in nato leto 2010 kjer stopnja mobinga znaša 4,1 %,
vidimo, da mobing malo upada, kar gre verjetno pripisati temu, da se o mobingu in
njegovih posledicah za organizacijo čim več govori. To pa seveda ne pomeni, da so se
odnosi v delovnih okoljih izboljšali. Menimo tudi, da je takšne rezultate mogoče
pripisati delno k temu, da se zaposleni v času velike gospodarske krize bojijo za svoja
delovna mesta in raje trpijo in sprejemajo negativna vedenja v delovnem okolju, saj je
strah pred izgubo službe prevelik. Delno pa tudi k temu, da so se v teh letih trajanja
krize razvile neprimerne vodstvene prakse in so se ustalile kot nekaj običajnega, na kar
so se zaposleni navadili in sprejeli.
Zanimivo pa je, da so med državami EU velike razlike v prisotnosti oziroma stopnji
mobinga. Največ mobinga se pojavlja v Luksemburgu, Franciji, Nizozemski, Finski,
najmanj pa v naši sosednji državi Italiji, Bolgariji in Poljski. Razlike utegnejo nastati
zaradi različne stopnje osveščenosti, informiranosti in občutljivosti za tovrstne pojave v
različnih kulturah, torej kulturne razlike. Na primer v Grčiji je samo po sebi umevno, da
v službi nekdo kriči na zaposlenega.
Hipotezo H2, da so ženske v Sloveniji v manjši meri žrtve mobinga, kot ženske v
državah članicah Evropske unije, lahko ovržemo. Ta podatek je prav zaskrbljujoč. Eden
izmed vzrokov, da je med žrtvami več žensk, je lahko manjša družbena in organizacijska
moč žensk. Razlog je lahko tudi to, da so ženske bolj občutljive na mobing in se lažje
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opredelijo za žrtve mobinga kot moški. Hkrati so v bolj tveganih poklicih zaposlene
večinoma prav ženske. Delež trpinčenih žensk je bil v zadnji raziskavi v Sloveniji 5,0 %, v
predzadnji pa 9,7 %, povprečje EU27 pa je bilo v zadnji raziskavi 4,4 % in predzadnji 6,1
%. Torej vidimo, da nam ta podatek potrjuje, da so ženske v Sloveniji v večji meri žrtve
mobinga kot ženske v EU. Kot zanimivost pa lahko poudarimo in kot navaja Brečkova,
da je med storilci mobinga občutno več žensk kot moških in tudi ženske storilke si
izberejo za žrtve prav ženske.
Ovržemo lahko tudi hipotezo H4, da med žrtvami mobinga v Sloveniji in v državah
članicah Evropske unije prevladujejo nizkokvalificirani delavci (najnižja organizacijska
raven). V to skupino po Eurofoundu spadajo upravljavci strojev in naprav, industrijski
izdelovalci in sestavljavci, poklici za preprosta dela in vojaški poklici. Raziskava pa je
pokazala, da so najbolj trpinčene osebe nizkokvalificirani uradniki, torej srednja
organizacijska raven (tehniki in drugi strokovni sodelavci, uradniki, prodajalci) s 5,8 % iz
leta 2005 in 4,5 % iz leta 2010. Če pogledamo stanje v Sloveniji vidimo, da so najbolj
podvrženi mobingu nizkokvalificirani uradniki, kot je tudi povprečje Evropske unije.
Zanimivo je, da so najmanj trpinčene osebe v Sloveniji nizkokvalificirani delavci torej
najnižja organizacijska raven, za katere smo postavili hipotezo, da so najbolj trpinčeni
kadrovski razred.
Hipotezo H3, da so žrtve mobinga v Sloveniji in v državah članicah Evropske unije
mlajše ženske do 30 let in zrelejši moški stari nad 30 let, lahko potrdimo. Mlajše ženske
so pogosteje trpinčene kot starejše. Med 15 in 29 letom imajo ženske največje
tveganje za nadlegovanje, pri moških pa je to največje tveganje od 30 do 49 leta. Tudi
če spol povzamemo skupaj, dobimo podatek, da so osebe med 15 in 49 letom starosti
najbolj izpostavljene mobingu na delovnem mestu. Z večanjem starosti pa delež upada.
Prav zanimivo je, da je mobing prisoten prav v vseh državah Evropske unije, kar
opozarja na resnost tega problema. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da so vse
organizacije in vsi zaposleni v organizacijah seznanjeni s pojavom mobinga na
delovnem mestu. Poznati moramo razvoj mobinga, nastanek, njegove vzroke in
posledice ter seveda možne načine za preprečevanje in odpravljanje le-tega.
Smotrno bi bilo več pozornosti nameniti ne le zakonskemu okvirju za preprečevanje
mobinga, ampak predvsem izobraževanju (ozaveščanju) posameznikov. Pri tem
nimamo v mislih le izobraževanja o mobingu, ampak bolj o medčloveških odnosih, ki bi
morali biti taki, da bi spoštovali dostojanstvo vsakogar v katerikoli situaciji. V času
trenutne gospodarske in finančne krize, ki se kaže v večji negotovosti zaposlitve, nižjih
osebnih dohodkih, pa je zagotavljanje dostojanstvenega delovnega okolja še toliko
pomembnejše za ohranitev zadovoljstva zaposlenih.
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PRILOGE
PRILOGA 1: Vprašalnik za izvedbo analize o mobingu
VPRAŠALNIK ZA IZVEDBO ANALIZE O MOBINGU
I. SPLOŠNI DEL
1. Spol:
□ ženska
□ moški
2. Starost:
□ do 25 let
□ od 26 do 35 let
□ od 36 do 45 let
□ nad 45 let
3. Končana izobrazba:
□ poklicna
□ srednja ali manj
□ višja šola
□ visoka strokovna šola
□ univerzitetna
□ specializacija ali magisterij
□ doktorat
4. Delovna doba:
□ do 5 let
□ od 6 let do 10 let
□ od 11 let do 20 let
□ od 20 let do 30 let
□ 31 let ali več
5. Ste zadovoljni z delom, ki ga opravljate?
□ zelo zadovoljen
□ zadovoljen
□ kar zadovoljen
□ nezadovoljen
□ zelo nezadovoljen

II. OPREDELITEV STANJA NA DELOVNEM MESTU
6. Kako osebno ocenjujete odnose in vzdušje na delovnem mestu:
□ harmonični
□ vzdržni
□ nevzdržni

I

7. Imate na delovnem mestu občutek, da ste pomemben člen kolektiva?
□ da
□ ne
8. Vplivajo odnosi na delovnem mestu na vaše zdravje?
□ da
□ ne
□ če da, napišite, v kakšni obliki: slabosti, glavoboli, razbijanje srca, alergije,
želodčne bolečine, motnje pri spanju, depresije, težave s koncentracijo,
pobitost, brezvoljnost,
9. Katera dejanja vplivajo po vašem mnenju na negativno delovno vzdušje v vaši
delovni sredini?
□ zavist
□ intrige
□ konkurenca
□ ___________________________________
10. Kateri so po vaši oceni pomembni dejavniki za harmonično delovno vzdušje?
□ delo v skupini (timu)
□ zaupanje
□ pohvala
□ plača
□ kariera
11. Ali si želite zamenjati delovno mesto?
□ da, ker se ne počutim dobro, sem preslabo plačan, nadrejeni me ne cenijo,
imam neprijetne sodelavce, nimam možnosti napredovanja
□ ne, ker se počutim dobro, sem dobro plačan, nadrejeni me cenijo, imam
prijetne sodelavce, imam možnost napredovanja
12. Ali ocenjujete, da so v vaši delovni sredini slabi odnosi in so nekateri zaposleni
izpostavljeni mobingu oziroma šikaniranju na delovnem mestu?
□ da
□ ne
13. Ste se sami že srečali z mobingom?
□ da, kot opazovalec
□ da, kot žrtev
□ ne
Od tu naprej pa do točke 22 odgovarjate, če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da,
kot žrtev
14. Če ste sami žrtev mobinga, kdo vas šikanira?
□ predpostavljeni
□ posamezni sodelavci
□ skupina sodelavcev
15. Ste o teh dogodkih koga obvestili?
□ da: zdravnika, sindikat, svet delavcev, sodelavce, predpostavljene
□ ne
16. Vpliva stalno šikaniranje na kvaliteto vašega dela?
□ da
□ ne
II

17. Ste zaradi nevzdržnih razmer na delovnem mestu že kdaj zboleli?
□ da
□ ne
18. Ali ste takrat, ko je bilo stanje nevzdržno in ste bili psihično zlomljeni, zaradi tega
odšli k zdravniku po bolniški dopust?
□ da: enkrat večkrat pogosto
□ ne
19. Menite, da ste zaradi mobinga fizično zboleli ?
□ da
□ ne
20. Menite, da so vaši predpostavljeni pripravljeni prispevati k rešitvi stanja?
□ da
□ ne
21. Ali menite, da vas sodelavci šikanirajo zato, da bi ugodili nadrejenim?
□ da
□ ne
22. Bi se počutili varnejše, če bi bila zaščita pred mobingom urejena v ZDR?
□ da
□ ne
23. Bi se počutili varnejši, če bi vodstvo podjetja sklenilo dogovor o preprečevanju
mobinga s svetom delavcev?
□ da
□ ne
24. Kaj je po vaši oceni vzrok za takšno stanje?
□ slabo vodstvo
□ neurejena organizacijska struktura
□ negativni karakter storilcev
□ drugo _________________________________

III. STE ŽRTEV MOBINGA?
25. Mobing test - označite ustrezne možnosti
a. Preprečevanje posredovanja svojega mnenja
□ predpostavljeni vam večkrat vzame možnost, da poveste svoje mnenje
□ ko govorite, vas stalno prekinjajo
□ kolegi vam stalno segajo v besedo
□ večkrat kričijo na vas ali glasno zmerjajo
□ vaše delo je stalno kritizirano
□ kritizirano je tudi vaše zasebno življenje
□ nad vami se izvaja telefonski teror
□ grozijo vam ustno
□ prejemate grozilna pisma
b. Napadi na vaš socialni status
□ ne pogovarjajo se več z vami
□ onemogočajo vam, da se bi vi pogovarjali z njimi
□ delovni prostor vam je dodeljen daleč proč od kolegov
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□ sodelavcem je prepovedano pogovarjati se z vami
□ ne posredujejo vam nobenih informacij, ki so potrebne za vaše delo
□ ne napotujejo vas na izobraževanja, izključeni ste tudi iz dnevnih delovnih
sestankov
□ do vas se obnašajo kot da ste zrak
c. Napadi na vaše ugled
□ šepetajo za vašim hrbtom
□ širijo se neresnične govorice
□ iz vas se norčujejo
□ razširi se sum, da ste psihični bolnik
□ poskušajo vas prisiliti, da greste na psihiatrični pregled
□ norčujejo se iz vaše invalidnosti ali bolezni
□ posnemajo vaš glas, hojo ali gibe, z namenom, da bi vas osmešili
□ napadajo vaše politične ali verske poglede na svet
□ norčujejo se iz vašega zasebnega življenja
□ norčujejo se iz vaše narodnosti
□ prisilijo vas delati dela, ki žalijo vašo samozavest
□ vaša prizadevanja prikazujejo kot napačna ali o njih žaljivo govorijo
□ vaše odločitve prikazujejo kot vprašljive
□ poskušajo vas spolno nadlegovati ─ bodisi fizično ali verbalno
d. Napadi in onemogočanje kvalitetnega dela
□ ne dodeljujejo vam več nobenega dela
□ odvzamejo vam vsako delo tako, da si tudi sami ne morete več najti dela
□ dodeljujejo vam dela, ki so daleč pod vašo sposobnostjo
□ kar naprej vam dodeljujejo nova dela
□ dobivate dela, ki so za vas žaljiva
□ nalagajo vam dela, ki so daleč nad vašo kvalifikacijo, tako da vas lahko
diskreditirajo kot nesposobne
□ vdirajo vam v računalnik
□ spreminjajo ali brišejo vam podatke iz računalnika
□ prisluškujejo telefonskim pogovorom
e. Napadi na vaše zdravje
□ dodeljujejo vam dela, ki škodujejo vašemu zdravju
□ grozijo vam z fizičnim obračunavanjem
□ nad vami izvedejo lažje nasilje, kot “lekcijo”, z namenom, da bi vas utišali
□ nad vami izvajajo fizično nasilje
□ poškodujejo vam stvari, da bi vam nastali stroški in vam tako škodovali
□ povzročijo psihično škodo v vašem domu in terorizirajo vašo družino
□ doživite spolno nasilje
Vir: (povzeto po Mlinarič 2006b, str. 27─31).
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PRILOGA 2: Pravilnik o prepovedi trpinčenja na delovnem mestu
v organizaciji xy
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.: 42/2002, 103/2007 in 21/2013)
družba________________________________________________________________
sprejema naslednji

PRAVILNIK O PREPOVEDI SPOLNEGA IN DRUGEGA NADLEGOVANJA
ALI TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU

1. Splošne določbe
1. člen
Uvodne določbe
S tem Pravilnikom se podrobneje ureja način prepoznavanja, preprečevanja in
odpravljanja posledic spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem
mestu.
Zaščita pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu je
določena in bo uresničena v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja,
določbami zakona, ki ureja uresničevanje načela enakega obravnavanja in določbami
zakona, ki ureja enake možnosti moških in žensk.
Določbe tega Pravilnika veljajo za vse zaposlene v zgoraj navedeni družbi.
2. člen
Namen Pravilnika
Namen tega pravilnika je:
- povečati ozaveščenost in informiranje o resnosti problemov spolnega in
drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu,
- preprečiti, da bi na delovnem mestu prihajalo do spolnega in drugega
nadlegovanja in trpinčenja,
- izboljšati delovno klimo v podjetju,
- zagotoviti zaščito posamezniku pred spolnim in drugim nadlegovanjem in
trpinčenjem na delovnem mestu,
- opredeliti ukrepe za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ter
trpinčenja na delovnem mestu,
- opredeliti postopke za ugotavljanje spolnega in drugega nadlegovanja ter
trpinčenja na delovnem mestu.
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2. Opredelitev pojmov
3. člen
Splošno in drugo nadlegovanje na delovnem mestu
Spolno nadlegovanje je kakršnakoli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega in
fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti
dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega
ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.
Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katerokoli osebno okoliščino, z
učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno,
sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.
4. člen
Trpinčenje na delovnem mestu
Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno
ali očitno negativno ali žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim
delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
5. člen
Možne oblike nadlegovanja in trpinčenja
Fizično ravnanje:
- nepotrebno dotikanje ali trepljanje,
- ščipanje,
- drgnjenje ob telo sodelavke ali sodelavca,
- dotikanje sodelavkinih/sodelavčevih oblačil, las, telesa, masaže vratu, ramen,
- objemanje, poljubljanje,
- ponavljajoči se telesni stik po koncu razmerja,
- spolni napad ali vsiljeni spolni odnos.
Verbalno ravnanje:
- 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, bejbika, srček, miška, cukrček, mucek
in podobno,
- uporaba obscenega jezika ali gest (npr. žvižganje),
- spreminjanje poslovnih tem v spolne,
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-

zgodbe, šale ali sugestivni komentarji s spolno vsebino,
bahanje s spolnimi podvigi,
postavljanje osebnih vprašanj v zvezi z družabnim ali spolnim življenjem
sodelavke/sodelavca.

Neverbalno ravnanje:
- razpošiljanje elektronskih sporočil, pisem telefaksov in drugih materialov s
spolno vsebino,
- kazanje pornografskih ali spolno sugestivnih slik ali besedil,
- pohotni pogledi ali žaljivo spogledovanje,
- spolno sugestivne geste ali strmenje v dele telesa sodelavke/sodelavca,
- tesno približevanje sodelavki/sodelavca, kadar govorimo (npr. nagibanje čez
hrbet sedeče osebe).
Drugo na spolu temelječe ravnanje:
- posmehovanje ali poniževanje,
- zastraševanje,
- fizična napadalnost,
- sramotilno obrekovanje ali črnjenje,
- žaljenje zaradi njenega ali njegovega spola,
- pripovedovanje laži ali razširjanje govoric
sodelavke/sodelavca.

o

spolnem

življenju

Napadi na možnost komuniciranja:
- omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega,
- večkratno prekinjanje govora in jemanje besed,
- onemogočanje izražanja mnenja,
- omejevanje možnosti oz. velja prepoved sodelavcem komunicirati z žrtvijo,
- kričanje oz. glasno zmerjanje,
- konstantno kritiziranje dela,
- konstantno kritiziranje osebnega življenja, videza ali obnašanja,
- verbalne grožnje in žalitve,
- pisne grožnje,
- nadlegovanje po telefonu,
- šikaniranje preko elektronskega medija,
- itd …
Napadi na socialne stike:
- sodelavcem je prepovedano pogovarjati se s posamezno osebo,
- splošno ignoriranje v družbi,
- druge oblike ustvarjanja popolne izoliranosti od okolja pri delu.
Napadi na kakovost delovne in življenjske situacije
- izključevanje iz vseh aktivnosti, ki potekajo na delovnem mestu in v delovnem
okolju,
- dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo,
- »pošiljanje v pokoj« ali grožnje z odpustom …
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Napadi na zdravje:
- siljenje k opravljanju zdravju škodljivih nalog,
- grožnje s fizičnim nasiljem,
- uporaba lažjega fizičnega nasilja, da se nekoga »disciplinira«,
- fizično zlorabljanje,
- namerno povzročanje škode ali nepotrebnih stroškov posamezniku,
- namerno povzročanje psihične škode,
- itd ...
6. člen
Presoja ravnanja
Za spolno in drugo nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu se šteje vsako
ravnanje ene ali več oseb na delovnem mestu ali v zvezi z delom, na vseh hierarhičnih
ravneh za katerega posameznik presodi, da je zanj nedopustno oziroma
nesprejemljivo.
3. Postopek ugotavljanja spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na
delovnem mestu in sankcioniranje
7. člen
Predpostopek v primeru nadlegovanja oz. trpinčenja
Oseba, ki meni, da je spolno ali kako drugače nadlegovana oz. trpinčena na delovnem
mestu, naj poskuša problem rešiti v predpostopku na način, da sama zahteva od osebe,
ki jo nadleguje oz. trpinči, naj s takim ravnanjem preneha.
V kolikor oseba, ki je nadlegovana meni, da se nadlegovanje kljub njenemu opozorilu
nadaljuje oz. meni, da predpostopek zanjo ni ustrezen, se je dolžna obrniti na
pooblaščenca za sprejem prijav.
8. člen
Pooblaščenec za sprejem prijav
Za sprejem prijav domnevnega spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na
delovnem mestu je zadolžena kadrovska služba delodajalca.
Za izvedbo pravnih ukrepov in sankcij je zadolžen delodajalec.
9. člen
Postopek reševanja prijav nadlegovanja
Vsakdo, ki meni, da je spolno ali kako drugače nadlegovan ali trpinčen na delovnem
mestu in problema ne more rešiti v predpostopku, je dolžan domnevnega storilca
dejanja in obliko dejanja pisno prijaviti pooblaščencu za sprejem prijav. Kadar je kršitelj
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delodajalec in bi lahko bilo odločanje pristransko, lahko le-ta poda pisno prijavo na
zunanjih pristojnih organih.
Pooblaščenec za sprejem prijav je dolžan na podlagi pisne prijave napisati zapisnik o
prijavi in nemudoma obvestiti delodajalca.
Pooblaščenec za sprejem prijav je dolžan, najkasneje v roku 3 dni od prijave, povabiti
domnevnega storilca in žrtev na razgovor, ki bo potekal pred delodajalcem. Namen
razgovora je v tem, da se opravi notranja preiskava in čim bolj natančno razišče
dejansko stanje. O razgovoru se sestavi zapisnik.
Na podlagi izvedenega razgovora, z domnevnim storilcem in žrtvijo, delodajalec odloči,
ali je do nadlegovanja oz. trpinčenja prišlo ter določi vrsto ukrepa, ki ga bo zoper
storilca sprožil.
Delodajalec je v roku 3 dni po izvedenem razgovoru dolžan domnevnega storilca in
prijavitelja obvestiti kakšen ukrep bo zoper domnevnega storilca sprožil.
V kolikor se domnevni storilec ne odzove povabilu na razgovor, delodajalec sam
presodi utemeljenost kršitve in se samostojno odloči o nadaljnjih ukrepih.
10. člen
Vrste ukrepov
Delodajalec lahko, v kolikor ugotovi, da je do nadlegovanja oz. trpinčenja prišlo, uvede
disciplinski postopek ali začne s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redna
odpoved iz krivdnih razlogov, izredna odpoved).
Delodajalec se bo o vrsti ukrepa odločil samostojno, upoštevaje težo in naravo kršitve.
Na ukrep se v primeru bistvenega odstopanja ali nestrinjanja rešitvijo žrtev ─ delavec
lahko tudi pritoži ali se loti reševanja težav še po drugih formalnih poteh.
11. člen
Seznanitev prijavitelja o poteku postopka
Pooblaščenec za sprejem prijav je ves čas postopka dolžan obveščati prijavitelja o
samem poteku postopka in o morebitnih ukrepih, ki jih je oz. bo delodajalec sprožil
zoper domnevnega storilca.
12. člen
Varstvo zasebnosti
Delodajalec je dolžan skrbeti za to, da bo postopek ugotavljanja nadlegovanja oz.
trpinčenja zaupne narave ter da bo v celoti varovala osebno dostojanstvo in zasebnost
žrtve in domnevnega storilca.
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13. člen
Načelo zaslišanja
Delodajalec je dolžan vsem vpletenim zagotoviti pošteno zaslišanje in obravnavo.
4. Končne določbe
14. člen
Pravilnik se objavi v družbi na običajen način (na oglasni deski) in se hrani v kadrovski
službi, delavci pa imajo možnost vpogleda v Pravilnik ves čas njegove veljavnosti.

15. člen
Ta pravilnik se prične uporabljati naslednji dan po objavi na oglasni deski.

DRUŽBA XY
__________________________

Vir: (Zaupno).
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