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POVZETEK  
 

V diplomski nalogi smo preučevali, ali je v Sloveniji izvajanje mobinga nad študenti prisotno 

med opravljanjem študentskega dela. Na podlagi kvalitativne analize smo si zastavili štiri 

raziskovalna vprašanja, na katera smo skozi analizo strukturiranih intervjujev z desetimi 

študenti prišli do želenih odgovorov. Analiza intervjujev je pokazala, da v veliki večini 

študent ni tisti, ki bi povzročal težave in s tem dal povod za izvajanje mobinga nad njim, 

temveč so delodajalec ali sodelavci tisti, ki pričnejo z izvajanjem mobinga. Nekatere 

organizacije se v Sloveniji že spoprijemajo s problemom (klasičnega) mobinga nad 

zaposlenimi, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in poskušajo, da v njihovih 

podjetjih do njega ne bi prihajalo, zato z njim seznanjajo ključne ljudi, svoje zaposlene, 

nekatere organizacije pa še ne vidijo velikega problema v tem, zato tudi ne iščejo rešitev, da 

do tega ne bi prihajalo. Med drugim tudi malo podjetij obravnava študente, ki pri njih 

opravljajo študentsko delo preko študentskega servisa, enakovredno kot ostale zaposlene, toda 

kljub temu so velikokrat manjvredni, zato navadno prihaja do izvajanja mobinga nad njimi.  

KLJUČNE BESEDE: izvajanje mobinga, študent, delodajalec, konflikt.  

 

ABSTRACT 

 

The diploma thesis deals with the fact that mobbing is carried out among students during their 

student work. On the basis of qualitative analysis four research questions were set. The 

answers were provided by interviews with ten students. The analysis shows that in most cases 

it is not a student who causes troubles and is responsible for mobbing being carried out, it is 

an employer or a co-worker who starts with it. Some organizations in Slovenia have already 

started contending with the problems of (classical) mobbing which is present among 

employees who have contracts of employment. They are informing the key people, their 

employees in order to prevent it. On the other hand some other organizations do not think this 

is necessary because they do not see the problems at all. Furthermore there are only a few 

companies that treat students at their student work equally as other employees. They are often 

inferior and victims of mobbing.       

KEY WORDS: implementation of mobbing, student, employer, conflict. 
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1. UVOD  

 

Študentje skozi študij širijo svoja obzorja, hkrati pa si s pomočjo rednega ali priložnostnega 

študentskega dela nabirajo delovne izkušnje in služijo potreben denar. Razlog za dodaten 

zaslužek je ravno v tem, da mnogi starši svojih otrok ne morejo finančno podpirati pri 

njihovem študiju, štipendij pa je vedno manj ali pa so zelo nizke.   

Študentsko delo z vidika konkurenčnosti na trgu delovne sile predstavlja eno izmed najbolj 

fleksibilnih oblik dela. Namenjeno je dodatnemu zaslužku študentov, s tem pa tudi 

pridobivanju delovnih izkušenj za zaposlitev po končanju študija. Zato se vedno več 

delodajalcev odloča za zaposlitev študenta, saj je le–ta bolj prilagodljiv, nima strogo 

določenega okvirja delovnega časa, plačilo dobi le za dejansko opravljeno delo, pri čemer je 

višina dohodka oziroma urne postavke odvisna od zahtevnosti in strokovnosti dela, ima več 

prostega časa in je hkrati pripravljen na spremembe.  

In ne samo ljudje, ki so v delovnem razmerju, sklenjenim s pogodbo, tudi vedno več 

študentov se na delovnem mestu srečuje s pojavom mobinga, zato je naš namen raziskati 

ravno to področje. Vzeli bomo vzorec desetih študentov in z vsakim posameznikom opravili 

delno strukturiran intervju. Iz prebrane literature ter izvlečkov intervjujev pa bomo odgovorili 

na štiri raziskovalna vprašanja:  

1. vprašanje: Ali se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga?  

2. vprašanje: Ali delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga?  

3. vprašanje: Ali možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje možnost izvajanja 

pojava mobinga na študenta?  

4. vprašanje: Ali pojav mobinga preprečuje stopnja svobodne izbire in »enostavnejša« 

prekinitev dela s strani študenta?  
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I. TEORETIČNI DEL  

 

2. DELO 

 

Človek dela, da bi sebi in tistim, ki so od njega odvisni, priskrbel sredstva za življenje 

oziroma da bi si pridobil denar, s katerim zadovoljuje svoje potrebe in želje. Potemtakem bi 

moralo obstajati pravilo, da ljudje delajo toliko več, kolikor več potreb in želja  imajo. Hkrati 

nas tudi življenje in mnogi primeri prepričujejo, da takšne logike in takšnega pravila v praksi 

ni. Obstajajo pa tudi ljudje, ki delajo zato, da bi se uveljavili v družbi. Pri delu se navadno 

uveljavljajo tisti, ki se resnično trudijo in uspevajo. Toda na žalost je takšnih, ki se 

uveljavljajo in za to dobivajo posebna priznanja okolice, mnogo manj kot tistih, ki se 

neprestano trudijo, vendar se nikoli posebno ne uveljavijo (Lipičnik in Možina 1993, str. 40).  

2.1 Fleksibilizacija trga delovne sile 
 

Trg dela je običajno kar dober pokazatelj stanja in razmer v gospodarstvu. Navadno ga 

opredeljujemo in merimo s stopnjo brezposelnosti in stopnjami zaposlenosti, hkrati pa nas 

zanima tudi vidik fleksibilizacije trga delovne sile, kar pomeni, da razmere na trgu delovne 

sile v zadnjih letih v Sloveniji in v drugih državah Evrope dobivajo novo podobo. Na novo so 

se razvile tudi prožne oblike dela, ki pa so manj stabilne in hkrati negotove.  

Študentsko delo z vidika konkurenčnosti na trgu delovne sile predstavlja eno izmed najbolj 

fleksibilnih oblik dela. Namenjeno je dodatnemu zaslužku študentov, s tem pa tudi 

pridobivanju delovnih izkušenj za zaposlitev po končanju študija. Zato se vedno več 

delodajalcev odloči za zaposlitev študenta.  

Razmere, v katerih so se znašle blaginje držav ter tudi trgi delovne sile od poznih 

sedemdesetih let naprej, so v ospredje potisnile zahteve po učinkovitejšem trgu delovne sile 

(Ignjatović 2002, str. 59). V osemdesetih ter zgodnjih devetdesetih se je Guy Standing, 

profesor socialne in ekonomske varnosti, veliko ukvarjal s fleksibilnostjo, fleksibilnost trga 

dela pa opredelil kot: »hitrost in obseg prilagajanja cen spremembam ponudbe in 

povpraševanja, hitrost in obseg prilagajanja količin spremembam cen, plač in dohodkov, 

hitrost in obseg prilagajanja kvalitete spremembam strukture povpraševanja po delovni sili« 

(Kajzer 2005, str. 2). Poleg Standingove opredelitve najdemo še nekaj različnih definicij 

pojma fleksibilnosti. Svetlik (1994, str. 125) meni, da je fleksibilnost oblika zaposlitve in 
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hkrati dela na način, ki delodajalcem omogoča najbolj legalen način prilagajanja števila 

zaposlenih tehnološkim, tržnim ter proizvodnim spremembam, saj imajo zato delodajalci 

posledično omogočeno odpuščanje delavcev brez kakršnih koli stroškov. Zato za državo 

fleksibilne oblike dela pomenijo večjo možnost zaposlovanja, s tem pa tudi zmanjšanje 

brezposelnosti. Obenem pa država s fleksibilnostjo dela pridobi veliko manj finančnih 

sredstev za državni proračun, za zaposlene pa manjšo socialno in ekonomsko varnost. In 

ravno zaradi teh vplivov je pogosto nujna pomoč države z njenimi socialnimi programi. 

Avtorja Kanjuo-Mrčela in Ignjatović (2004, str. 230) pa fleksibilizacijo dela in zaposlovanja 

označujeta kot »proces spreminjanja pogojev zaposlovanja in načina organiziranja dela v 

smeri vse večje raznovrstnosti«.  

Redefinicija dela dandanes je povezana s pojmom fleksibilizacije, ki pojem dela razširja od 

modela zaposlitve s polnim delovnim časom za nedoločen čas do neformalnih, manj 

formalnih in tudi neplačanih oblik dela. Destandardizacija načinov zaposlovanja in 

organizacije dela pa so posledica ekonomskih ter družbenih sprememb pozne (post)moderne 

družbe (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2004, str. 231). 

Irena Svetin in Katja Rutar (v Svetin in Rutar 2005, str. 2) izraz »fleksibilna (prožna) 

zaposlitev« opredeljujeta kot »hitrost, s katero se oba, delodajalec in delojemalec, odzivata 

na spremembe v različnih delovnih razmerah«. Opredelita tudi štiri kategorije delovne 

fleksibilnosti (prožnosti). In to so: 

- Funkcionalna fleksibilnost, kjer gre za zmožnost delodajalca, da se le–ta prilagodi 

različnim vrstam dela.  

- Finančna ali plačna fleksibilnost, kjer gre za sposobnost plačilnega sistema, ki 

nagrajuje dobro opravljeno delo. 

- Delovna mobilnost, kjer gre za premeščanje delavcev z enega delovnega mesta na 

drugo, iz enega poklica v drugega, hkrati pa pomeni tudi geografsko mobilnost. 

- Fleksibilnost v modelih in organizacije dela:  

o številčna fleksibilnost oziroma prilagajanje števila delavcev ali delovnih ur 

glede na trenutne potrebe, 

o delovni čas ali časovna fleksibilnost, 

o geografska fleksibilnost: delo, ki poteka drugje kot v prostorih delodajalca 

(Svetin in Rutar 2005, str. 2). 

Sam pomen in razvitost oblik fleksibilnega zaposlovanja sta v razvitih družbah zelo različna. 

Tako so nekatere oblike fleksibilnega zaposlovanja bolj pogoste kot druge. Tri najpogostejše 
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oblike fleksibilnega dela v razvitih državah Evropske unije so: skrajšani delovni čas, delo za 

določen čas in samozaposlenost (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2004, str. 235).  

 

3. MOBING 
 

3.1 Definicija mobinga  
 

Psihična zloraba na delovnem mestu oziroma mobing ni nov pojem, obstaja že, odkar obstaja 

človeštvo in želja posameznika po oblasti ter potreba po poniževanju drugih, hkrati pa se 

pojavljajo tudi čustva ljubosumja, zavisti in sovraštva (Kostelić - Martić 2007, str. 26). 

Mobing je postal najbolj opazen od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje, ko so podjetja 

prešla v nov način gospodarjenja, kar je imelo za posledico povečano konkurenco med 

podjetji na globalnih trgih in predvsem pospešeno notranjo konkurenčnost in tekmovalnost 

med sodelavci (Brečko 2006, str. 10). Med nekateri slovenskimi avtorji (Cvetko 2003a, str. 

895; Cvetko 2003b, str. 434; Tkalec 2001, str. 908–909; Brečko 2003, str. 62; Mlinarič 

2006b, str. 34) lahko zaznamo uporabo besede šikaniranje namesto mobing, a je tudi to tujka, 

privzeta iz nemškega jezika francoskega izvora (Mlinarič 2007, str. 34). Kot pravi Brečko 

(2010, str. 1), izraz trpinčenje ne odraža v celoti pravilne definicije čustvenega in psihičnega 

nasilja v delovnih okoljih, zato v Sloveniji uporabljamo izraz mobing kot poslovenjeno 

besedo angleške besede »mobbing«.  

Z opredelitvijo pojma mobing pa se srečamo tako pri različnih tujih (Susan M. Steinman v 

Cvetko 2003a, str. 897; Leymann 1996b; Einarsen 2002, str. 1, Kostelić - Martić 2007, str. 26; 

Davenport v Urdih Lazar 2008, str. 2) kot tudi slovenskih avtorjih (Cvetko 2003, str. 895; 

Cvetko 2003b, str. 433). Vsem je skupno to, da označijo mobing kot pojav, pri katerem gre za 

sistematična, dalj časa trajajoča in ponavljajoča se dejanja trpinčenja, ki na posamezniku 

puščajo duševne, psihosomatske in socialne posledice (Susan M. Steinman v Cvetko 2003a, 

str. 897; Leymann 1996b; Einarsen 2002, str. 1, Kostelić - Martić 2007, str. 26; Davenport v 

Urdih Lazar 2008, str. 2, Cvetko 2003a, str. 895; Cvetko 2003b, str. 433, Brečko 2010, str. 1).  
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3.1.1 Uporaba izraza mobing skozi čas 
 

Izraz mobing je prvi uporabil etolog Konrad Lorenz, da je z njim označeval napade manjših 

živali, ki so se združile v trop ter grozile in napadale njim večjo žival (Lorenz v Leyman 

1996b).  

Leymann (1996a, str. 167) piše, da je leta 1969 švedski psiholog Peter-Paul Heinemann izraz 

mobing uporabil pri opisu izredno uničevalnega vedenja znotraj majhnih skupin otrok proti 

(najbolj pogosto) enemu otroku. 

Pri avtorici Kostelić - Martić (2007, str. 26) smo zasledili, da je že leta 1976 ameriška 

psihiatrinja Carol Brodsky ugotovila primere psihične zlorabe na delovnem mestu, hkrati pa 

jih je tudi opredelila kot poklicne bolezni ter jih prijavila na California Worker's 

Compensation Appeals Board in Nevada Industrial Commission. 

Švedski zdravnik nemškega rodu in delovni psiholog Heinz Leymann je leta 1984 prvi 

uporabil izraz mobing za določene oblike vedenja na delovnem mestu (Leymann 1996a, str. 

167), njegova opredelitev mobinga se je v delovnem okolju neposredno nanašala na 

Lorenzovo opredelitev in je mobing označil kot: »… sovražno neetično komunikacijo enega 

ali več posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno proti enemu posamezniku. Ta 

je zaradi mobinga potisnjen v položaj nemoči, kjer nima zaščite in kjer tudi ostaja zaradi 

ponavljajočih se dejanj mobinga. Ta dejanja se pojavljajo pogosto, najmanj enkrat tedensko, 

in trajajo dlje časa, najmanj pa šest mesecev« (Česen et all 2009, str. 8). Brečko (2010, str. 2) 

pa hkrati opozarja, da gre ob bok definiciji posebej izpostaviti, da posamični primeri 

negativnega vedenja, kot ga opisuje zgornja definicija, lahko prav tako pomenijo napad na 

dostojanstvo na delovnem mestu, vendar jih kot enkratne incidente ne moremo šteti med 

trpinčenje na delovnem mestu. Tako je najobjektivnejši razločevalni faktor med enkratnim 

incidentom in psihičnim nasiljem njegovo trajanje in načrtni namen. Brečko še dodaja k 

zgornji definiciji, ki opisuje termin »in trajajo dlje časa«, dejstvo, da se očitna dejanja 

mobinga vršijo neprekinjeno v obdobju 6 mesecev od 2- do 3-krat (ali večkrat) na teden ter, 

seveda, da se ta dejanja vršijo s strani iste osebe oziroma skupine oseb in so naperjena proti 

isti osebi. 

V zadnjem času se pojavljajo tudi poskusi redefiniranja Leymanove definicije. Brečko (2006, 

str. 1) meni, da slednje vsekakor ne vzdrži, saj bi v tej luči že vsak konflikt, kjer se vselej 

prebudijo tudi čustva vpletenih v konflikt, lahko označili kot mobing. Je pa konflikt pogosto 

prva stopnja začetka mobinga. Cvetko (2003b, str. 434) meni, da je mobing bolj kot pojavnost 
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v delovnem pravu in preučevanje njihovega preprečevanja na delovnem mestu predmet 

obdelave na sociološkem in psihološkem, posledično pa tudi na zdravstvenem področju. 

Mnogi vodilni delavci ravnajo z ljudmi, kot bi bili njihova lastnina, se pravi brez spoštovanja, 

tenkočutnosti, napadalno ali kako drugače destruktivno. Napad na osebnost pa ima pogosto 

hujše posledice kot fizični napad, saj lahko izzove močan stres. Ker gre pri mobingu za 

ponavljajoče reakcije, stres preide v izgorevanje, ta pa ima lahko zelo velike in dolgoročne 

posledice za posameznika in organizacijo (Šavko 2007, str. 2). Pri sistematičnem, procesnem, 

tako imenovanem načrtnem napadu na posameznika, z namenom izrinjenja iz delovnega 

okolja, je to mobing, ki se lahko vrši na vseh ravneh in v vseh smereh. To je v največ primerih 

mobing, ki se vrši med sodelavci na isti hierarhični ravni, mobing od spodaj navzgor, kjer 

skupina sodelavcev napade vodjo in mobing inside – outside, ki se vrši na relaciji dobavitelj(i) 

oziroma stranke – zaposleni (Brečko 2010, str. 4).   

 

3.1.2 Mednarodna pravna ureditev 

 

Poleg strokovnjakov, ki se ukvarjajo z mobingom, se je na vedno bolj pereč problem odzvala 

tudi Evropska unija z zakonodajo, ki je bolje dorečena in hkrati ščiti zaposlene tudi pred 

psihičnim terorjem, prav tako pa vključuje kar nekaj direktiv in drugih dokumentov, ki se 

nanašajo na problem nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu.  

1989/391/EGS Direktiva Sveta o predstavitvi ukrepov za  vzpodbujanje izboljšav za varnost in 

zdravje delavcev pri delu, imenovana tudi Okvirna direktiva (Uradni list EU, št. L 183/1989), 

z dne 12. junij 1989, v 5. členu vsebuje vsezajemajočo določbo, da je delodajalec dolžan 

poskrbeti za varnost in zdravje delavcev na vseh področjih, ki so v zvezi z delom. 
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Še bolj jasna je Evropska socialna listina, ki daje neposredno pravno podlago za poseg v to 

področje, konkretno v 26. členu, kjer govori o pravici do dostojanstva pri delu (Mlinarič 

2006a, str. 4):  

 

 

 

 

II. del 
V skladu s III. delom se pogodbenice zavezujejo, da bodo spoštovale obveznosti, navedene v 

naslednjih členih in odstavkih.  

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.  

ODDELEK II 
OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

Člen 5 

 

Splošna določba 

1. Delodajalec je dolžan v vseh pogledih zagotoviti varnost in zdravje delavcev  v zvezi z delom. 

2. Če delodajalec v skladu s členom 7(3) najame strokovne zunanje službe ali osebe, ga to ne 

odvezuje njegovih odgovornosti s tega področja. 

3. Obveznosti delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ne vplivajo na načelo odgovornosti 

delodajalca. 

4. Ta direktiva ne omejuje možnosti države članice, da izključi ali omeji odgovornost delodajalcev, 

kjer do pojavov prihaja zaradi nenavadnih in nepredvidljivih okoliščin, ki niso pod nadzorom 

delodajalcev, ali zaradi izjemnih dogodkov, katerih posledicam se kljub vsej potrebni skrbi ne bi 

bilo mogoče izogniti. 

Države članice niso dolžne izvajati možnosti iz prvega pododstavka. 
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Evropski parlament je sprejel Resolucijo o nadlegovanju na delovnem mestu (Resolucija A5-

0283/2001) (ang. European Parliament resolution on harassment at the workplace 

(2001/2339(INI))), s katero zahteva, da države članice Evropske unije pregledajo in dopolnijo 

svoje zakonodajne sisteme v zvezi z ukrepi reševanja mobinga in spolnega nadlegovanja ter 

dosežejo usklajeno opredelitev mobinga.  

Konec aprila 2007 so socialni partnerji podpisali okvirni sporazum o duševnem trpinčenju in 

nasilju pri delu (ang. Framework agreement on harassment and violence at work). Sporazum 

predstavlja šesti okvirni sporazum, podpisan s strani socialnih partnerjev od začetka 

evropskega socialnega dialoga izpred dvajsetih let. Določa ukrepe, o katerih so se socialni 

partnerji dogovorili, da v skupnem cilju odpravijo nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu. 

26. aprila 2007 je bil podpisan novi okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem 

mestu, in sicer s strani generalnih sekretarjev evropskih organizacij socialnih partnerjev: 

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC, ang. European Trade Union Confederation), 

Zveza industrijskih in delodajalskih konfederacij Evrope (BUSINESSEUROPE), Evropska 

zveza obrtnih, majhnih in srednjih podjetij (UEAPME, ang. European Association of Craft, 

Small and Medium-sized Enterprises) in Evropski center podjetij v javnem solastništvu in 

podjetij v splošnem gospodarskem interesu (CEEP, ang. European Centre of Employers and 

Enterprises providing Public services). To je bil šesti okvirni sporazum, podpisan s strani 

socialnih partnerjev od začetka evropskega socialnega dialoga izpred dvajsetih leti (McKay 

2008). 

 

3.2 Raziskave  

 

Na temo mobinga na delovnem mestu je na voljo kar nekaj raziskav. Na spletni strani Čili za 

delo (n. d.), ki je pripravljena s finančno pomočjo Evropske unije, menijo, da se predvsem 

mobing pojavlja v organizacijah, kjer kultura dopušča takšna vedenja in izvaja avtoritativen 

način vodenja. Z raziskavo na Jamajki v zdravstvenem sektorju je bilo dokazano, da je več 

ljudi žrtev psihičnega nasilja kot pa fizičnega. Pri psihičnem nasilju je z 38,6 odstotkov 

prevladalo verbalno nasilje, z 12,4 odstotke zastrahovanje, manj kot 8 odstotkov zaposlenih je 

doživelo fizično nasilje, nekoliko bolj so bili nasilju izpostavljeni moški (9,7 odstotkov) kot 

ženske (7,1 odstotek). Izmed 832 anketirancev je doživelo fizično nasilje 64 zaposlenih (7,7 

odstotkov) (Jackson in Ashley 2005).  
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V obsežni raziskavi, narejeni na Irskem, so ugotovili ravno nasprotno, in sicer da je med 

žrtvami ustrahovanja več žensk kot moških, da ustrahovanje traja približno šest mesecev, da 

je veliko bolj prisotno pri zaposlenih v organizacijah kot pa pri samozaposlenih in da se na 

Irskem pojavlja največ verbalnega nasilja, in sicer več kot 81 odstotkov (Dobbins 2001). Tudi 

po Dunnovi (2003) raziskavi so na splošno žrtve mobinga pogosteje ženske. Zraven pa 

spadajo še tisti, ki se ne upirajo oziroma se ne znajo upirati, ljudje, ki so skoraj v popolnosti 

usmerjeni v delo, »nepolitiki« ali ljudje, ki niso iznajdljivi z besedami, ljudje, ki po navadi ne 

nasprotujejo, sposobni ljudje, ki lahko predstavljajo hudo konkurenco ter samostojni ljudje, ki 

jih imajo ostali v podjetju radi.  

Zelo obširen raziskovalni projekt so v zvezi z mobingom izvedli na Švedskem, v katerem je 

sodelovalo 2400 zaposlenih, ki so predstavljali reprezentativni vzorec celotne švedske 

delovne aktivne populacije. Prišli so do naslednjih rezultatov: 3,5 odstotkov delovne sile 

izmed populacije 4,4 milijona zaposlenih, kar znaša 154.000 ljudi, je bilo izpostavljenih 

mobingu, katerega povprečna doba je trajala kar 15 mesecev. Razlika med napadenima 

spoloma ni bila tako očitna. Vendar še vedno prednjačijo ženske s 55 odstotkov in moški s 45 

odstotki. Pri starosti ni bilo velikih odstopanj, pri približno eni tretjini nadlegovanih je bil 

izveden mobing s strani enega nadlegovalca, več kot 40 odstotkov pa je bilo nadlegovanih s 

strani dveh ali štirih nadlegovalcev (Leymann 1996b).  

Zadnje poročilo agencije Evropske unije, konkretneje Evropske agencije za varnost in zdravje 

pri delu (n. d.) (EU-OSHA, ang. European Agency for Safety and Health at Work), 

»Workplace Violence and Harassment: a European Picture«, katere osrednji  vlogi sta 

prispevati k izboljšanju poklicnega življenja v Evropski uniji ter analizirati nove znanstvene 

raziskave in statistike o tveganjih na delovnem mestu, trdi, da so nasilje, ustrahovanje in 

nadlegovanje vse pogostejše značilnosti evropskih delovnih mest. Avtorji poročila ocenjujejo, 

da je od 5  do 20 odstotkov evropskih delavcev izpostavljenih nasilju in nadlegovanju s strani 

tretjih oseb, odvisno od države, gospodarske dejavnosti in uporabljene metodologije.  

Evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER, ang.  European 

survey of enterprises on new and emerging risks) preučuje poglede vodilnih delavcev in 

predstavnikov delavcev glede na to, kako se tveganja za varnost in zdravje upravljajo na 

njihovih delovnih mestih. Raziskava se posebej osredotoča na nastajajoče in relativno novo 

področje različnih tveganj na delovnem mestu: psihosocialna tveganja. Ta tveganja, ki so 

povezana s pripravo, organizacijo in upravljanjem dela ter z ekonomskim in socialnim 
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vidikom dela, lahko povzročijo povišano raven stresa ter resno poslabšanje duševnega in 

fizičnega zdravja.  

Rezultati raziskave iz leta 2009 kažejo, da je kar 40 odstotkov evropskih managerjev 

zaskrbljenih zaradi nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu, vendar jih je le 25 odstotkov 

uvedlo ustrezne ukrepe in postopke za njuno obvladovanje, v nekaterih državah pa je to 

storilo le 10 odstotkov managerjev. Problem je najbolj pereč v dejavnosti zdravstva in 

socialnega varstva ter v dejavnosti izobraževanja, kjer ga več kot 50 odstotkov managerjev 

izpostavlja kot problem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Tako marsikaterega 

zaposlenega stalna prisotnost nadlegovanja na delovnem mestu vodi v stres, daljše odsotnosti 

z dela zaradi bolezni, lahko pa celo v samomor. Kažejo pa se tudi ekonomske posledice 

takšnega stanja, kot so nižja produktivnost, daljše odsotnosti z dela zaradi bolezni, večja 

fluktuacija zaposlenih ter porast invalidskih upokojitev (Evropska komisija za varnost in 

zdravje pri delu, n. d.). 

Na podlagi raziskave "5th European Working Conditions Survey" je Evropska fundacija za 

izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound, ang. European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions) poročala, da so bili 4 odstotki delavcev v 

zadnjih 12 mesecih izpostavljeni ustrahovanju ali nadlegovanju. 2 odstotka delavcev poročata, 

da so bili deležni fizičnega nasilja, 1 odstotek pa jih je bilo izpostavljenih spolnemu 

nadlegovanju (Eurofound 2012, str. 57). 

 

3.3 Vzroki za nastajanje mobinga  
 

Glede na to, da se današnja družba označuje kot tekmovalna z individualistično naravnanimi 

vrednotami, ne preseneča, da se pojavlja drugačna, bolj skrita oblika nasilja. Zato imamo 

opraviti z nezdravimi ambicijami posameznikov, ki izvajajo psihično nasilje z namenom, da si 

priborijo boljši položaj v organizaciji, včasih pa je vzrok za pojav psihičnega nasilja tudi tako 

imenovana potreba po »črni ovci«, torej potiskanje krivde za, na primer, slab položaj podjetja 

zgolj na enega posameznika ali skupino posameznikov, velikokrat pa se v mobing sprevržejo 

tudi  dlje časa nerazrešeni konflikti (Brečko 2010, str. 2). Le redko je za začetek mobinga kriv 

en sam vzrok. Med najpogostejše organizacijske vzroke nastanka mobinga uvrščamo 

neustrezno organizacijo dela, nejasne pristojnosti in nejasno vodenje, preobilico dela oziroma 

veliko intenzivnost dela, ki s seboj prinese velike  obveznosti, in tudi podzaposlenost. Mnogi 

so še danes prepričani, da je mobing predvsem problem posameznika in niso pripravljeni 
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videti vloge organizacije, ki je pri pravočasnem prepoznavanju tega neljubega pojava zelo 

pomembna (Brečko 2010, str. 2–3). 

Tabela 3.1: Vzroki za nastanek mobinga  
 
  Organizacija dela Način vodenja Socialni položaj 

žrtve mobinga 
Moralni nivo 
posameznikov 

Vzrok 
(Pomanj- 

kljivosti) 

Nezasedena delovna 
mesta 

Časovni pritisk in 
velika intenzivnost 
dela 

Toga hierarhija in 
enosmerna 
komunikacija 

Visoka odgovornost 

Nizka stopnja 
odločanja 

Podcenjevanje 
sposobnosti zaposlenih 

Podcenjevanje dela 
zaposlenih 

Preveč dela z nizko 
stopnjo miselnih 
operacij 

Nezadostna 
komunikacija 

Toleriranje očitnih 
znakov mobinga  

Avtoritarni način 
vodenja 

Kulturna in nacionalna 
pripadnost 

Posebne osebnostne 
lastnosti 

Spol 

Barva kože 

Invalidnost 

Socialni položaj 
(matere samohranilke 
itd.) 

Ventil za sproščanje 
agresij 

Uveljavljanje moči 

Krepitev občutka 
povezanosti znotraj 
skupine 

Strah pred izgubo 
delovnega mesta 

Nezadovoljstvo na 
delovnem mestu  

Vir: Brečko 2010, str. 3. 

V povezavi s tem pa seveda obstajajo tudi raziskave, iz katerih je razvidno, kdo je 

najpogosteje pobudnik mobinga. To so po večini sodelavci (44 odstotkov), nekoliko manj 

pogosto nadrejeni (37 odstotkov), sodelavci in podrejeni skupaj (10 odstotkov), najmanjši 

delež (9 odstotkov) pa pripada podrejenim. Toda praktiki, ki delujejo na področju mobinga, 

ocenjujejo, da nadrejeni, kot pobudniki mobinga, zavzemajo bistveno večji delež, kar 70 

odstotkov, saj se pogosto poslužujejo mobinga kot sredstva, da se znebijo zaposlenega, ki je v 

po njihovem mnenju nezaželen in predstavlja presežno delovno silo. S psihičnim nasiljem na 

delovnem mestu pa skušajo doseči njegovo odpoved in s tem zmanjšati stroške podjetja 

(Tkalec 2006, str. 9). Spet druga raziskava kaže drugačne rezultate in meni, da se med 

povzročitelje psihičnega nasilja, v katerih je močno zakoreninjeno agresivno vedenje, štejejo 

predvsem psihopatski managerji (Čili za delo, n. d.). Raziskave Kostelić - Martićeve (2007, 

str. 28) so pokazale, kakšne so značilnosti izvajalcev mobinga, in sicer je najpogostejša 
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lastnost napadalcev egocentričnost. Takšne osebe so nesposobne za empatijo, kar pomeni, da 

se ne morejo vživeti v čustva drugega človeka, hkrati pa menijo, da so žrtve želele napasti 

njih, zato se le branijo. Imajo tudi izkoriščevalski odnos do drugih in za napake ali težave 

vedno krivijo druge.  

 

3.3.1 Nastanek problema  
 

Kljub temu da ima problem mnogo značilnosti, se zdi, da ljudje neko situacijo navadno 

označujejo kot problem pod pogojem, če situacijo doživljajo običajno neprijetno in jo hočejo 

spremeniti. Situacij, ki ne ustrezajo tem pogojem, pa ljudje ne označujejo kot problem. Z 

vidika človeka in njegovega doživljanja bi lahko problem definirali kot stanje v človeku, ki 

mu povzroča neprijeten občutek in ga sili to stanje spremeniti ali se mu izogniti (Lipičnik 

1996, str. 34–35).  

Se pravi, da še preden se pojavi mobing, nastane nek problem, ki ljudi potisne v neugodno 

stanje, hkrati pa predstavlja nekaj povsem naravnega. Zato se ljudje izogibajo le tistih 

problemov, ki jih ne znajo rešiti. Posledica le-tega pa je, da postane njihov svet črn ter njihove 

reakcije popolnoma neustrezne (Lipičnik 1991, str. 8). Tako situacija, ki jo človek doživlja, 

zanj ni problem, če lahko svojo namero uresniči ali pa te namere nima. Iz tega lahko 

sklepamo, da neka situacija človeku predstavlja problem takrat, ko jo hoče spremeniti, 

izboljšati ali se ji izogniti (Lipičnik, 1996: 34).  

 

3.3.2 Proces komuniciranja v podjetju  
 

Bistven pomen v podjetju predstavlja tudi komuniciranje. Saj je le-ta drugi dejavnik poleg 

problema, da pride do konflikta. Kreps (1990, str. 25) meni, da se človeško komuniciranje 

zgodi, ko neka oseba odgovori na sporočilo in mu pripiše nek pomen. Daniels in Spiker 

(1994, str. 27) definirata komuniciranje kot: »skupen pomen, ki se oblikuje med dvema ali več 

osebami s pomočjo verbalne ali neverbalne transakcije. Temeljni material oziroma surovina 

za komuniciranje je verbalna ali neverbalna informacija. Dve ali več oseb, vključenih v 

verbalno ali neverbalno transakcijo, je s tem vpleteno v oblikovanje, sprejemanje in 

interpretacijo take informacije. Pri tem se komuniciranje zgodi do te mere, do katere je 

rezultat tega procesa skupen pomen ali interpretacija«. Za Harolda Laswella (v Berlogar 
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1999, str. 51) je komuniciranje proces, ki ga lahko uporabljamo za celoto prenašanja vsebine 

ali pa ga delimo v dele – komunikator, vsebina, medij, prejemnik in učinek. Ne glede na 

pristop pa ima po Laswellu komuniciranje tri temeljne funkcije, to pa so: nadzor nad okoljem, 

korelacija med deli družbe ter prenos družbene dediščine.  

 

3.3.3 Konflikt  
 

Brečko (2010, str. 3) meni, da vsak konflikt še ni mobing. V sedanjem turbulentnem 

družbenem okolju in razmerah pa je vsekakor konfliktov več kot prej, toda če so pravočasno 

in ustrezno razrešeni, to pomeni veliko priložnosti za napredek.  

In ravno tako kot živali tudi ljudje izražamo jezo s telesno govorico, katere posledica so, da se 

razširijo zenice, koža se segreje, kretnje pa postanejo sovražne. Takšno vedenje izzove v 

domnevnem sovražniku enak odziv, hkrati pa se konflikt stopnjuje (Anderson 2007, str. 21). 

Mortan Deutsch (v Brajša 1994, str. 251) opisuje konflikt kot »spopad nezdružljivih teženj in 

učinkov v posamezniku, skupini in narodu ali med posamezniki, skupinami in narodi v 

konkurenčnih ali kooperacijskih položajih«. Anderson (2007, str. 17) pa meni, da se konflikt 

pojavi, kadar imata dva ali več ljudi različna in nasprotujoča stališča v situaciji, ki se izraža v 

besedah ali dejanjih. Fritz Fischalek (v Brajša 1994, str. 251) definira konflikte kot 

»medsebojno nasprotovanje različnih potreb, želja, interesov, čustev in ravnanja«. Tako 

ločimo notranje, zunanje, latentne, lažne in mešane konflikte ter konflikte zaradi sprejemanje 

konfrontacije ali ogibanja konfrontaciji.  

 

3.3.3.1 Neizbežnost konfliktov 

 

V vsaki družbi, kjer se pojavljata dve osebi, so konflikti neizbežni. Dve osebi pa načeloma 

nista pogoj za nastanek konflikta, saj se ta lahko pojavi že pri eni sami. Konflikt tako nastane 

na različne načine, kar je povsem razumljivo, saj ga povzročajo različne situacije. Pogosto 

nastane kot nesporazum v osebi sami, še večkrat pa med dvema ali več udeleženci, med 

posamezniki ali skupinami. Konflikt torej ne nastane tam, kjer nimajo hotenj ali pa le-te 

neovirano rešujejo. Prav tako pa konflikti ne povzročajo težav ljudem, ki se do njih vedejo 

ravnodušno (Lipičnik 1991, str. 34–35).  
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Najbolj sprejemljiva rešitev konflikta je, če od ljudi ne terja sprememb v njihovem življenju. 

Toda v tem primeru ne moremo govoriti o rešitvi, saj se ni nič spremenilo (Lipičnik 1991, str. 

39).  

 

3.3.3.2 Prepir  

 

Prepir lahko označimo kot močnejši in ostrejši konflikt, katerega lahko ali pa tudi ne 

spremljajo izrazito negativna čustva. Je neogiben sestavni del vsakdanjega življenja, ki je 

lahko dober ali slab in katerega lahko najdemo v vseh človeških interpersonalnih sistemih. 

Problem torej ne tiči v tem, naj se prepiramo ali ne, temveč v tem, za kakšen način prepiranja 

se odločimo. Problem ni nič drugega kot posebna oblika medsebojne komunikacije v 

specifičnih okoliščinah (Brajša 1994, , str. 275–277).  

 

3.3.3.3 Agresivnost  

 

Beseda agresiven prihaja iz latinskega glagola agredior, agressus sum, kar pomeni pristopiti k 

nekomu ali kot pritisniti na nekoga, nekoga napasti. Miomir Žužul pravi, da je agresivnost kot 

»fizična in verbalna reakcija, izpeljana z namenom, da nekomu naredimo škodo ali poškodbo 

katerekoli vrste, ne glede na to ali je namera do konca uresničena«. Po Lorenzu je agresija 

nepopačen instinkt, po Freudu nagon smrti, po Schultz - Henckeu nagon po izkazovanju, 

Dollard vidi vzrok agresije v frustraciji, Ulrich najde vzrok agresije v bolečini, Portmann v 

kulturi in družbi, Adler v izoliranosti in defetizmu, Sallivan v tesnobi, Kuntz v popačeni 

potrebi po nežnosti in Sartre v poskusu, da bi drugemu odvzeli njegovo subjektivnost (Brajša 

1994, str. 296–302).  

 

3.4 Preventivno delovanje organizacije 
 

Za določitev preventivnih strategij se mora organizacija najprej ozreti po vzrokih in jih že v 

predhodni fazi skušati odpraviti oziroma vse dejavnike tveganja vzeti pod drobnogled in jih v 

največji možni meri izboljšati.  
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Tako med najpogostejše preventivne oblike delovanja sodijo:  

1. Izboljšanje stila vodenja: ljudi ni več mogoče voditi na temelju zastraševanja. V primeru 

takšnega stila vodenja se v organizaciji zagotovo pojavi mobing. Vodenje mora temeljiti 

na pozitivnih psiholoških osnovah in graditi zaupanje med ljudmi. Za to so potrebni 

pravi vodje. Njihovo nenehno usposabljanje za vodstvene naloge je prioritetno ne le za 

preventivno preprečevanje mobinga, ampak tudi za doseganje uspešnosti organizacije.  

Vodje pa je potrebno usposobiti tudi za ustrezno medsebojno komuniciranje na relaciji 

nadrejeni – podrejeni ter za spodbujanje ustrezne pozitivne komunikacije med 

zaposlenimi znotraj organizacije.  

2. Sprememba organizacije dela: delo se spreminja zelo hitro ter z njim delovni procesi in 

organizacija dela. Te spremembe je potrebno nenehno spremljati in iskati učinkovitejše 

vzorce, kjer bo delavci delo opravijo hitreje in z manjšo izgubo energije. Za pojav 

mobinga so še zlasti nevarne tako imenovane povratne zanke, torej delo, organizirano 

na način, da se vrača nekomu v »popravilo«. Takšnih povratnih zank naj bi bilo čim 

manj. Po drugi strani pa je pri organizaciji dela tudi pomembno, da se sledi potrebam 

»delavcev znanja«, ki zahtevajo več miselnih ter manj rutinskih nalog. Praviloma velja, 

da se mobing v večji meri pojavlja v okoljih, kjer zaposleni niso dovolj miselno 

»obremenjeni« oziroma delo ne zapolnjuje njihovih kognitivnih zmogljivosti v zadostni 

meri. 

3. Jasno podajanje informacij: je zelo povezano s samim vodenjem, to pa posledično 

pomeni tudi jasno podajanje pričakovanj o delu, jasno oblikovanje osebnih ciljev 

posameznikov in jasno podajanje skupnih informacij, kar je ukrep, ki preprečuje 

nastanek govoric v podjetju.  

4. Odprta komunikacija: organizacije, ki spodbujajo odprte komunikacije, so precej manj 

dovzetne za nastanek mobinga.   

5. Organizacijska kultura: pretirana individualnost in tekmovalnost zelo hitro pripeljeta 

organizacijo do nastanka mobinga, spodbujanje timskega dela pa ga blaži. Najhitreje in 

najučinkovitejše zgradimo timsko organizacijsko kulturo z oblikovanjem ustreznega 

sistema nagrajevanja, ki nagrajuje timske cilje oziroma delo celotnega tima.  

6. Ukrepi in spremembe, ki bi pripomogli k izboljšanju delovne atmosfere: organizirana 

skupna druženja, interna izobraževalna srečanja, timbildingi, sistem internega 

komuniciranja … itd. (Brečko 2010, str. 4–5). 
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4 ŠTUDENTSKO DELO  
 

Vse pogosteje se srečujemo s pojavom, ko delodajalec za opravljanje določenega dela preko 

študentskega servisa »zaposli« študenta. V luči opisanega pojma mobing se nam tako 

nakazuje »pravna praznina« glede študentov. Trpinčenje in nadlegovanje izrecno ureja Zakon 

o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/2002 in spremembe), ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo predvsem Ustava Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991-I) ter Kazenski (Uradni list RS, št. 55/2008, v 

nadaljevanju: KZ-1) in Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001, v nadaljevanju: OZ), 

ki določena ravnanja inkriminirata kot kazniva dejanja (KZ-1) oziroma kot odškodninski 

delikt (OZ).  

Zato je problem, ki se kaže v tem kontekstu, da pri večini študentskih del večinoma obstajajo 

elementi delovnega razmerja v smislu 1. odstavka 4. člena ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002 

in spremembe), ki pravi:  

 

Ta člen je v povezavi s študentskim delom še posebej pomemben, saj v njem ni izrecno 

določeno, da se delovno razmerje sklene s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, opredeljeno pa je 

delovno razmerje kot dvostransko razmerje med študentom na eni in delodajalcem na drugi 

strani. Študent se prostovoljno vključi v delovni proces delodajalca. S tem pa želi 

zakonodajalec poudariti odraz prepovedi prisilnega dela, ki je eno temeljnih načel delovnega 

prava, izhajajoč iz temeljne človekove pravice do svobode ravnanja. Študent je tako le člen v 

verigi delovnega procesa, ki ga ne vodi in ne upravlja sam, hkrati pa tudi ne nosi rizikov ali 

odgovornosti za uspeh. Glede na to, da je študent upravičen do plačila za delo in da je njegova 

glavna obveznost opravljanje dela za delodajalca, potem je glavna obveznost delodajalca, da 

za opravljeno delo študenta ustrezno plača (Krašovec 2008, str. 21–22). Edini element, ki ga 

lahko izključimo iz tega člena v povezavi s študentskim delom, je, da študent nepretrgano 

4. člen 

(definicija delovnega razmerja) 

(1) Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 

prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in 

nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. 
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opravlja delo, zato ga to približuje položaju podjemnika oziroma posameznika, ki opravlja 

delo preko podjemne ali avtorske pogodbe. Za razliko od študentskega dela pa morajo za 

delovno razmerje obstajati kumulativno vsi elementi delovnega razmerja.  

Zgoraj napisano nakazuje, da tudi pri študentih pridejo v poštev naslednje določbe prvega 

odstavka 6. člena ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002 in spremembe), ki pravi:  

 

Iz tega člena lahko razberemo, da ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002 in spremembe) posebno 

pozornost namenja tudi prepovedi diskriminacije na področju delovnih razmerij.  

Pri študentih in študentskem delu bi moral priti v poštev tudi 45. člen ZDR (Uradni list RS, št. 

42/2002 in spremembe), ki pravi:  

 

45. člen 

(varovanje dostojanstva delavca pri delu) 

  

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

izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, 

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

zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem 

mestu.  

(2) Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je delodajalec 

ravnal v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je dokazno breme na strani delodajalca.  

(3) V primeru nezagotavljanja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem v 

skladu s prvim odstavkom tega člena, je delodajalec delavcu odškodninsko odgovoren po 

splošnih pravilih civilnega prava.  

6. člen 

(prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov) 

(1) Delodajalec mora iskalcu zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: kandidatu) pri zaposlovanju ali 

delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi 

zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in 

socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, 

spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno 

okoliščino v skladu s tem zakonom, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in 

predpisi o enakih možnostih žensk in moških. 
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Vsebina tega člena je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih 

(ZDR-A, Uradni list RS, št. 103/2007 in spremembe) določena na novo, saj je zadnja določba 

delavce varovala le pred spolnim nadlegovanjem, medtem ko pred drugim nadlegovanjem 

varstvo ni bilo določeno. Sedaj se prepoveduje spolno nadlegovanje ter varstvo pred 

trpinčenjem in drugimi oblikami nadlegovanja. Vsebina le-tega pa izhaja iz že prej 

omenjenega 26. člena Evropske socialne listine (Uradni list RS-MP, št. 7/1999), ki določa 

pravico do dostojanstva na delu. Ker pa je trpinčenje vedno bolj prisotno tudi pri nas, je 

sprememba ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002 in spremembe) temu posvetila posebno 

pozornost. In prav zaradi tega je dodan 6. a člen ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002 in 

spremembe): 

 

kateremu sledi Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 

zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (Uradni list RS, št. 59/2002). Tako je v 

prvem odstavku določena obveznost delodajalca po zagotavljanju oziroma vzpostavitvi 

takšnega delovnega okolja in ustreznih ukrepov, s katerimi bo preprečeval kakršnokoli nasilje 

nad zaposlenimi (Krašovec 2008, str. 21–22).  

6. a 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. 

(4) Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako 

ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, 

usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. 
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4.1 Delo študenta preko študentskega servisa  
 

Študent je oseba, vpisana na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis, izobražuje pa se 

na dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. Mnogih študentov starši ne morejo 

podpirati, državne, kadrovske ali Zoisove štipendije pa na žalost ne zadoščajo niti osnovnim 

potrebam. Zaradi tega so si mnogi študentje »prisiljeni« poiskati delo.  

Študentsko delo lahko definiramo kot občasno ali začasno delo, ki ga študent opravlja preko 

pooblaščene organizacije, kot so študentski servisi, Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje in agencije za delo, na podlagi napotnice. Slovenski sistem študentskega dela je 

tako edini v Evropi in hkrati ena izmed fleksibilnih oblik dela, ko se študentje želijo vključiti 

na trg dela (Študentska organizacija Slovenije, n. d.). Toda kljub temu da sta davčna in 

delovnopravna zakonodaja vse strožji glede študentskega dela, pa mnoga podjetja še vedno 

najraje najamejo študenta za opravljanje občasnih del. Ne nazadnje je to tudi najcenejša 

oblika dela (Inštitut za računovodstvo 2007). Za njih ni potrebno plačevati različnih 

prispevkov, kot so zdravstveno, invalidsko ter pokojninsko zavarovanje, nimajo regresa, ne 

dobijo povrnjenih stroškov za prevoz na delo in nimajo obveznosti dopusta (Delo.si 2009).  

Za delo preko študentskega servisa mora študent izpolnjevati dva pogoja:  

a) preko napotnice lahko delajo naslednje kategorije oseb:  

• osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,  

• osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na 

podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta ob začetku 

novega šolskega leta, 

• osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let 

in se izobražujejo po javnoveljavnih programih osnovnega, poklicnega, 

srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,  

• državljani Republike Slovenije s statusom študenta v tujini ter študentje 

tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo 

študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.  

b) Dodaten pogoj pri vsem tem pa je, da dijak ali študent ni zaposlen ali vpisan v evidenco 

brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (Študentska organizacija Slovenije, n. d.).  

Študentsko delo je tako postala nova kategorija zaposlitve. Stroški podjetij so visoki, zato ne 

želijo zaposlovati in najemajo študente, ki opravljajo delo zaposlenih pet dni na teden, osem 
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ur na dan. Kot smo že omenili, študentsko delo ni delovno razmerje, ampak gre za navadno 

tripartitno pogodbo med študentom, študentskim servisom in podjetjem. Če se pojavijo 

kakršnikoli problemi iz ene ali druge strani, se lahko svojo pravico išče na sodišču. Tega pa se 

študentje redko poslužujejo, saj gre razmeroma za majhne zneske v primerjavi s stroški, ki so 

potrebni za vodenje take pravde (Delo.si 2009).  

 

4.2 Raziskave o študentskem delu  
 

Leta 2005 je v Sloveniji potekala raziskava o ekonomskem, socialnem, bivalnem položaju in 

mednarodni mobilnosti študentov v Sloveniji. V to raziskavo je bilo vključenih skoraj 5000 

študentov ali 5 odstotkov študentske populacije, ki so bili izbrani po metodi enostavnega 

slučajnega vzorčenja. Rezultati so pokazali, da delež študentov, ki v času študija opravljajo 

študentsko delo, znaša 66 odstotkov. V deležu delavnih študentov med spoloma ni prišlo do 

večjih razlik, saj za 1 odstotek manj delajo študentke. Med drugim se delež delovnih 

obveznosti povečuje s starostjo, saj je med 21-letnimi študenti takšnih, ki v času predavanj 

tudi delajo, 48 odstotkov, bolj delavne pa so študentke (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost 

in tehnologijo 2005). Leta 2007 so ponovili raziskavo, v katero pa je bilo tokrat vključenih 

6280 študentov ali 6,5 odstotkov slovenske študentske populacije. Raziskava je pokazala, da 

65 odstotkov študentov opravlja plačana dela, 44 odstotkov teh študentov dela nekaj, kar 

sploh ni povezano s področjem njihovega študija, 18 odstotkov študentov pa opravlja delo, ki 

je povezano z njihovim področjem študija. Pri tem je povprečno trajanje študija še vedno 6,9 

leta, kakor že leta 2005 (Srblin 2008).  

Televizijska hiša BBC je izvedla obsežno raziskavo, kjer so bili povabljeni izredni študentje 

univerze v Staffordshiru. Raziskava je trajala 3 tedne v času od meseca marca do meseca 

aprila 1994. Izbrani študentje so živeli  in delali na območju Midlandsa, Birminghama in 

Manchestra. Anketa je bila anonimna, od respondentov pa so zahtevali podatke o delovni 

dobi, identiteti delodajalcev in študenta, anonimnost je bila zagotovljena. Vzorec je zajemal 

1137 študentov, z njim pa so dosegli dobro uravnoteženo razmerje med spoloma. In sicer je 

bilo vključenih 52 odstotkov moških ter 48 odstotkov žensk. Starostna porazdelitev je bila 

asimetrična, pri čemer je bilo 38 odstotkov mlajših od 25 let in le 13 odstotkov starejših od 40 

let. Pri začetku izvajanja raziskave se je pojavil problem glede definiranja izvajanja mobinga, 

saj do takrat v Veliki Britaniji še ni bila sprejeta uradna definicija tega pojma. Zato so 

enostavno povprašali respondente o njihovih »najhujših delovnih razmerah« ter ali so bili pri 
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delu psihično ali spolno nadlegovani. Raziskava je zahtevala tudi opis dogodka, ko je bil 

študent deležen te situacije. Rezultati so prikazali, da je kar 53 odstotkov vprašanih ocenilo, 

da so bili na svoji poklicni poti že žrtev nasilja na delovnem mestu. Presenetljivo je bil 

mobing izvajan pretežno nad moškimi, glede na odstotke pa jim z 25 odstotki sledijo ženske 

(Cooper in Ryner 1997, str. 211).   

 

Tabela 4.1: Pojav izvajanja mobinga na delovnem mestu glede na spol žrtve  

Nadlegovanje na 

delovnem mestu  

Moški (v %) Ženske (v %) Skupaj (v %) 

Da 28 25 53 

Ne 24 23 47 

Skupaj 52 48 100 

Vir: Cooper in Ryner 1997, str. 212. 

Opomba: Kar 77 odstotkov anketiranih je povedalo, da imajo pričo, da so bili deželni 

nadlegovanja na delovnem mestu. 

 

Naslednje tabele prikazujejo, da so bili moški manj pogosto deležni nadlegovanja na 

delovnem mestu s strani ženskega spola ter da so ženske podvržene izvajanju mobinga na 

delovnem mestu s strani obeh spolov. Odstotki se veliko ne razlikujejo med seboj. S strani 

moških so žrtve izvajanja mobinga v 21 odstotkih in s strani žensk s 27 odstotki. Največkrat 

pa so žrtve moški, kjer so izvajalci mobinga moški, kar v 46 odstotkih. Iz raziskave je bilo 

ugotovljeno tudi, da so v vlogah izvajalcev mobinga največkrat managerji oziroma vodje ter 

senior managerji.  

 

Tabela 4.2: Spol izvajalca mobinga glede na spol žrtve  

Spol izvajalca mobinga (v %) 
Spol žrtve 

Moški Ženske Skupaj 

Moški 46 6 52 

Ženske 21 27 48 

Skupaj 67 33 100 

Vir: Cooper in Ryner 1997, str. 212. 
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Glede na spodnjo tabelo je izvajalec mobinga v najmanj primerih (1 odstotek) moškega spola 

in v podrejenem položaju. Največkrat pa mobing izvaja vodja moškega spola (26 odstotkov), 

tesno mu sledijo senior managerji (23 odstotkov). Ženske kot izvajalke mobinga se pojavijo 

zelo redko. Zelo redko se pojavi ženska, ki je v podrejenem položaju kot izvajalka mobinga, 

največkrat pa, enako kot pri moških izvajalcih, managerka oziroma vodja (15 odstotkov). 

 

Tabela 4.3: Položaj žrtve v službi glede na spol 

Spol izvajalca mobinga (v %) Položaj izvajalca 

mobinga Moški Ženska Skupaj 

Podrejeni 1  2 3 

Enak položaj 7 6 12 

Vodja  26 15 41 

Senior manager 23 7 30 

Ostali 10 4 13 

Skupaj 67 33 100 

Vir: Cooper in Ryner 1997, str. 212. 

 

Glede na podatke, prikazane v spodnji tabeli, je izvajanje mobinga nastopilo največkrat pri 

nenadnih spremembah v službi (51 odstotkov) ali pri zamenjavi nadrejenega oziroma vodje 

(31 odstotkov), najmanjkrat ko so se žrtve vrnile z dopusta (2 odstotka).  

 

Tabela 4.4: Dogodki, ki so sovpadali z nastopom izvajanja mobinga  

Dogodek % 

Nenadne spremembe v službi 51 

Zamenjava nadrejenega 31 

Napovedane odpovedi 6 

Sprememba lastništva 9 

Vrnitev z dopusta 2 

Ostalo 10 

Skupaj 100 

Vir: Cooper in Ryner 1997, str. 212. 
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V raziskavi je presenetil podatek, da je bila visoka razširjenost mobinga v skupinah, le 19 

odstotkov ljudi se je soočilo z enim samim izvajalcem. To je prikazano v spodnji tabeli, 

skupaj z dolžino izvajanja mobinga.  

 

Tabela 4.5: Dolžina izvajanja mobinga glede na število žrtev izvajanja mobinga 

Število 

mobingiranih 

Pod 6  

mesecev     

(v %) 

6 do  

12 mesecev  

(v %) 

1 do 2 leti 

(v %) 

2 leti ali  

več (v %) 

Skupaj       

(v % ) 

Samo en 

človek 

11 4 2 1 19 

2 do 5 ljudi 18 12 5 8 43 

6 ljudi ali več 14 9 6 9 38 

Skupaj 42 25 14 18 100 

Vir: Cooper in Ryner 1997, str. 212. 

 

Iz navedenih rezultatov raziskav je torej možno sklepati, da je študentsko delo pomemben 

faktor. Študenta pri opravljanju dela, v primeru izvajanja mobinga bodisi s strani delodajalca 

bodisi drugih zaposlenih, ščiti tudi 197. člen Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 

55/2008), ki pravi: 

 

 

 

Šikaniranje na delovnem mestu 

197. člen 

(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. 
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5 RAZISKOVALNI DEL  

 

5.1 Raziskovalni problem  
 

Mobing kot termin je postal precej prepoznaven med ljudmi. Dejstvo pa je, da do sedaj noben 

zakon mobinga izrecno še ne opredeljuje in tako postavlja le-tega v manj formalne okvire. 

Avtorji ga velikokrat poistovetijo s šikaniranjem ali celo trpinčenjem, kar ZDR (Uradni list 

RS, št. 42/2002 in spremembe) opredeljuje kot ”vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje 

vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim 

delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom”. Tako lahko povzamemo, da ZDR (Uradni 

list RS, št. 42/2002 in spremembe) analogno pozna inštitut trpinčenja in nadlegovanja, ki pa 

za študente, ki niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava 

Republike Slovenije ter Kazenski (KZ-1) in Obligacijski zakonik (OZ). Toda mobing se ne 

pojavlja samo pri ljudeh, ki so v delovnem razmerju, sklenjenim s pogodbo o zaposlitvi, tudi 

vedno več študentov se na delovnem mestu srečuje ravno s pojavom mobinga.  

Izpostavljene posebnosti pri »zaposlitvi« študenta, ki se nakazujejo skozi krajši oris slovenske 

pravne zakonodaje, so: (1) parcialna pravna zaščita študenta, (2) možnost kratkotrajnejšega 

oziroma diskontinuiranega opravljanje dela pri delodajalcu in (3) »enostavnejša« prekinitev 

opravljanja dela bodisi s strani študenta bodisi s strani delodajalca. Nakazana višja stopnja 

svobodne izbire ali/in prekinitve dela s strani študenta in parcialna zakonska zaščita študenta 

pri opravljanju dela (še) nista »porok«, ki bi lahko študenta zaščitila pred pojavom mobinga v 

delovnem okolju. V luči zapisanega se nam tako nakazuje »siva lisa raziskovalnega 

področja«, ki jo bomo skušali pojasniti s pomočjo štirih vprašanj:  

1. vprašanje: Ali se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga?  

2. vprašanje: Ali delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga?  

3. vprašanje: Ali možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje možnost izvajanja 

pojava mobinga na študenta?  

4. vprašanje: Ali pojav mobinga preprečuje stopnja svobodne izbire in »enostavnejša« 

prekinitev dela s strani študenta?  
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5.2 Pristopi  
 

5.2.1 Kvalitativna metodologija  
 

Da smo prišli do odgovorov na naša raziskovalna vprašanja, smo uporabili kvalitativno 

metodologijo. Kvalitativne metode so povezane s kvalitativnimi tehnikami, s katerimi 

raziskovalec zbira in analizira podatke. Določitev konkretne metode ali tehnike v raziskavi je 

odvisna od konkretnega raziskovalnega problema in namena (Roblek 2009, str. 54). V naprej 

ni bilo mogoče določiti neke določene trditve ali zbrati večjih količin podatkov, saj v našem 

primeru ne gre za veliko študentov, ki bi bili žrtve izvajanja mobinga na delovnem mestu, 

marsikdo od le-teh pa verjetno tudi ne bi želel govoriti o tej izkušnji, tako da je nek odstotek 

potencialnih kandidatov, ki naj bi bili vključeni v raziskavo, med drugim neuporabnih. Smo 

pa seveda poskušali kljub vsemu najti neko rdečo nit, ki se je vlekla skozi vse zgodbe 

intervjuvanih.  

 

5.3 Metoda raziskovanja  
 

5.3.1 Vzorčenje  
 

Izbrali smo si namenski vzorec, saj smo pri zbiranju podatkov potrebovali posameznike, ki so 

nam o preučevani zadevi dali kar se da največ podatkov (Tratnik 2002, str. 70–71). Zavedali 

smo se tudi tega, da večji vzorec kot bomo vzeli, bolje bo le-ta odslikaval problem. Zato smo 

se odločili, da intervjuvamo 10 študentov, ki so na delovnem mestu doživeli izvajanje 

mobinga.  

Prva intervjuvanka je bila stara 23 let, že od začetka srednje šole dela preko študentskega 

servisa tako, da ima kar nekaj izkušenj z delodajalci. Izkušnja z mobingom, ki jo je opisala, je 

bila edina, ki jo je doživela v času opravljanja dela preko študentskega servisa.  

Druga intervjuvanka je bila stara 22 let. Glede na to, da živi na vasi in nima prevoznega 

sredstva, s katerim bi se lahko pripeljala v drugi kraj, da bi tam opravljala študentsko delo, ji 

ne preostane drugega, kot da delo opravlja v vaški gostilni ali pa v Ljubljani, kjer študira.  

Tretja intervjuvanka je bila stara 20 let, opravljanja del preko študentskega servisa se ne 

poslužuje ravno dolgo, tako je do sedaj opravljala samo delo natakarice.  
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Četrta intervjuvanka je bila stara 23 let, del preko študentska servisa se poslužuje od 1. letnika 

dodiplomskega študija naprej, se pravi skupno 5 let. Do sedaj je opravljala najrazličnejša dela, 

vendar se je v tem času samo enkrat srečala z izvajanjem mobinga.  

Peta intervjuvanka je bila stara 21 let in tudi ona že kar nekaj let opravlja dela preko 

študentskega servisa. Za razliko od ostalih se je sama že velikokrat srečala s problemom 

mobinga.  

Šesta intervjuvanka je bila stara 21 let, dela preko študentskega servisa se poslužuje zadnjih 

nekaj let. Ker študira novinarstvo, študentsko delo najraje opravlja v tej stroki. Meni, da ji bo 

vsaka izkušnja prišla prav, hkrati pa se zaveda, da posel novinarja ni ravno lahko delo. Kljub 

vsemu takšnega odnosa s strani nadrejenega ni pričakovala.   

Sedmi intervjuvanec je bil star 25 let. Ima kar nekaj izkušenj s študentskim delom, nekaj del 

je opravljal že kot dijak v srednji šoli. Ni mu težko poprijeti za različna dela. S pojavom 

mobinga se je pri tem delu srečal prvič.  

Osma intervjuvanka je bila stara 26 let. Tako kot šesta intervjuvanka si je tudi ta 

intervjuvanka želela nabrati izkušnje za svoj poklic v stroki, za katero se je izobraževala. Ker 

je za svoje delo prejela dobro plačilo, je kljub izvajanju mobinga vztrajala pri opravljanja 

študentskega dela pri tem podjetju.    

Deveta intervjuvanka je bila stara 24 let. Pred tem je že delala v administraciji, tudi tam je 

imela podobne izkušnje, vendar je pri vsakem prejšnjem delodajalcu prekinila z delom. 

Mobing pa se je najbolj kazal pri študentskem delu, ki ga je opisala.  

Deseti, zadnji intervjuvanec je bil star 25 let. V svojem kraju mu je bilo to delo, pri katerem je 

bil žrtev izvajanja mobinga, sprva kot izziv in hkrati kot velika izkušnja za nadalje, ko si bo 

iskal redno službo. Ta izkušnja mu je bila v poduk, da bo naslednjič znal lažje prepoznati 

znake mobinga.  

 

5.4 Metoda zbiranja podatkov  
 

5.4.1 Strukturirani intervju 
 

Pojem kvalitativno raziskovanje je skupni pojem za zelo različne teoretične, metodološke in 

metodične pristope k družbeni resničnosti (Mesec 1998, str. 22). Znotraj kvalitativne 
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metodologije obstajajo različne metode, kot so opazovanje z udeležbo, poglobljeni intervjuji 

in podobno, ki raziskovalcu omogočajo vednost o empiričnem družbenem svetu iz prve roke.  

Kot metodo zbiranja podatkov smo izbrali delno strukturirani intervju. Za le-tega smo se 

odločili, ker smo le tako lahko vsem sogovornikom postavili podobna vprašanja, za vse so 

veljali enaki pogoji spraševanja. Pripravili smo vprašanja, ki smo jih želeli raziskati. 

Strukturirani intervju je objektivnejši, saj je vpliv spraševalca na spraševanca manjši. 

Odgovore lažje primerjamo med seboj, pa tudi posplošitve odgovorov so zaradi večje 

zanesljivosti in veljavnosti rezultatov bolj upravičene. Vprašanemu smo zagotovili 

anonimnost izvora podatkov in glede na to, da smo intervju snemali, smo predhodno 

vprašanega prosili za dovoljenje le-tega (Tratnik 2002, str. 56).  

 

5.5 Analiza kvalitativnih podatkov  

 

Kvalitativni podatki oziroma podatki, katerih pomen ne izhaja iz številk, pač pa iz besed, 

zahtevajo drugačne metode analize kot kvantitativni. Zato smo uporabili formalne metode, in 

sicer analizo vsebine, s katero smo formalno in na uveljavljen način strukturirali kvalitativne 

podatke (Tratnik 2002, str. 81–82). V pomoč pri analizi besedila nam je bil proces kodiranja 

besedila. Tukaj smo posameznim delom besedila pripisali pojme. Besedila, ki smo jim 

pripisali isti pojem, smo zbrali, jih ločili od besedila in tako organizirali podatke. Kodiranje 

nam je omogočilo zmanjšanje obsega podatkov in povezavo razdrobljenih pomenov 

raziskovalne tematike v vsebinsko in pomensko zaključene celote. Po končanem kodiranju 

podatkov smo na podlagi pomena kod prepoznali širšo teme, ki so imele vsebinski pomen za 

celoten skupek kod, ki so ga opredeljevale identificirane teme. Prebrali smo povzetek 

besedila, ki ga je opredeljevala posamezna koda, in na podlagi vsebine združili pomensko 

povezane kode v temo (Roblek 2009, str. 57–59).  

 

5.6 Rezultati raziskave  
 

V nadaljevanju so podane ugotovitve desetih delno strukturiranih intervjujev s študenti, ki so 

bili žrtve izvajanja mobinga pri opravljanju študentskega dela. Vprašanja so bila naravnana 

tako, da so se navezovala na naša štiri raziskovalna vprašanja.  
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5.6.1 Razširjenost in zavedanje mobinga 

 

Intervjuvanci, ki so bili v času študentskega dela žrtve izvajanja mobinga nad njimi, so vsi že 

slišali za besedo mobing. Poleg tega so tudi dobro seznanjeni z njenim pomenom. Kljub temu 

da niso poznali točne definicije pojma, so vsebinsko dobro povezovali svojo interpretacijo 

pojma z dejanskim pomenom te besede. V stik s tem pojmom so prišli predvsem preko 

različnih medijev (tiskanih medijev, interneta, TV). V povprečju ga povezujejo s psihičnim 

nadlegovanjem na delovnem mestu s strani nadrejenih. Eden izmed intervjuvancev povezuje 

besedo mobing s šikaniranjem in nadlegovanjem na delovnem mestu, medtem ko drugi s 

poskusom izsiljevanja in diskreditacije na delovnem mestu, pritiski in grožnjami ter 

izvajanjem psihičnega ali celo fizičnega nasilja med zaposlenimi.     

 

Vsi intervjuvanci so prepričani, da je mobing prisoten med študenti na delovnem mestu. Pojav 

le-tega povezujejo z delovnimi nalogami, saj se z večanjem odgovornosti tudi povečujejo 

pritiski na študente. Poleg tega pa je bilo tudi izraženo, da je prisotnost mobinga celo večja 

med študenti kot med redno zaposlenimi, saj gre za kratkotrajno delovno razmerje, kjer 

delodajalci po večini izkoriščajo študente. Posledično imajo študentje občutek, da so vse 

prevečkrat izkoriščeni in so jim kršene marsikatere pravice. Prepričani so tudi, da niso edini, 

ki so se srečali s tovrstnim nasiljem na delovnem mestu ter da je veliko tovrstnih primerov. 

 

Intervjuvanci so po večini imeli izkušnje z mobingom s strani nadrejenih sodelavcev, kar 

pomeni, da je prihajalo do vertikalnega mobinga. Hkrati pa se zavedajo in so prepričani, da se 

le-to pojavlja tudi med sodelavci na istem nivoju. Prvi del povezujejo predvsem s pritiski in 

uveljavljanjem »volje« z namenom izkazovanja moči in lastnih interesov. Predvsem se 

pojavlja tovrstni mobing pri podjetnikih in ostalih, ki ne znajo ceniti oseb in ravnajo z njimi 

kot z lastnino, s katero povečujejo svoj dobiček. Nastanek se povezuje tudi s čustveno 

neinteligenco. Vzrok za drugo vrsto mobinga med sodelavci pa je predvsem zaradi interesov 

napredovanja, eliminiranja konkurence, nevoščljivosti, povzpetništva in slabih medčloveških 

odnosi. Pojav mobinga povezujejo z osebami, ki se počutijo manjvredne in ogrožene. V 

nekaterih primerih so prepoznali, da gre za zavestno delovanje, medtem ko v drugih ljudje 

tako ravnajo podzavestno in se svojih dejanj niti ne zavedajo.   
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Intervjuvanci so prepričani, da sami niso bili vzrok za pojav mobinga. S svojimi dejanji in 

delom niso izzivali in pozivali k nastanku mobinga. Ena intervjuvanka je mnenja, da je bil 

vzrok za pojav mobinga v njenem atraktivnem videzu. 

 

5.6.2 Variacije pojavljanja mobinga  
 
Intervjuvanci so opravljali svoja dela na najrazličnejših področjih: največkrat je bilo 

omenjeno administrativno/pisarniško delo, delo v strežbi, delali pa so tudi kot referenti, 

novinarji in komercialisti. Konkretno pri študentih, ki so opravljali administrativno/pisarniška 

dela, je prihajalo do mobinga tako s strani nadrejenega kot s strani sodelavcev. V veliki večini 

se pojavlja poniževanje ter ozmerjanje, obtožbe in opravljanje, sumničavo obnašanje, spolna 

diskriminacija, kričanje, širjenje raznih lažnih govoric, grožnje, prelaganje odgovornosti, 

kritiziranje, odtegovanje prostih dni, ignoriranje, nadlegovanje, nadzorovanje s strani 

sodelavcev ter »metanje polen pod noge«. Pri opravljanju študentskega dela v strežbi 

intervjuvanci navajajo naslednje oblike mobinga: osladne opazke, ignoriranje, zmerjanje, 

opravljanje za hrbtom, kričanje, izkoriščanje, grožnje, spolno nadlegovanje, zbadanje zaradi 

narečja. Pri ostalih se je med drugim pojavljalo še žaljenje ter nenehno menjavanje navodil.   

 

Intervjuvanci so delali v podjetju, kjer so bili žrtve izvajanja mobinga vsaj 6 mesecev in 

največ leto in pol. 

 

Intervjuvanci so bili žrtve izvajanja mobinga nad njimi v večjem času svoje delovne dobe pri 

delodajalcu. Včasih se je mobing začel pojavljati kasneje, po nekaj mesecih dela. Večkrat pa 

že od samega pričetka dela. 

 

Mnenja o tem, ali diskontinuirano opravljanje dela zmanjšuje ali povečuje možnost izvajanja 

mobinga, so med intervjuvanci deljena. Nekateri menijo, da ta dejavnik ne vpliva na pojav 

mobinga tudi zato, ker je le-ta odvisen od pritiskov in pričakovanj nadrejenih. Po drugi strani 

pa se pojavlja tudi mnenje, da diskontinuirano delo pomeni pogostejše menjavanje 

delodajalcev in s tem tudi večjo verjetnost, da se pojavi mobing. Del študentov pa je bil 

neopredeljen in je dopuščal možnost, da gre za neko povezavo, vendar le-te niso uspeli 

definirati in identificirati. 
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5.6.3 Odziv na mobing in posledice 
 
Intervjuvanci v večini niso povezovali svojega prenehanja delovnega razmerja s prisotnostjo 

mobinga. Z delom so nadaljevali predvsem, ker so bili primorani zaslužiti denar za takšne ali 

drugačne potrebe. V veliki večni pa so denar potrebovali za zadovoljevanje svojih življenjskih 

potreb, nakupa knjig, šolnine, potovanja itd. Po drugi strani pa so z delom nadaljevali, ker so 

pričakovali, da se bodo stvari uredile in se bo izvajanje mobinga prenehalo. Torej ne glede na 

to, da študente ni obvezovala pogodba o delu, so bili pripravljeni nadaljevati v takih delovnih 

pogojih predvsem zaradi potreb po zaslužku.  

 

Mobing ima načeloma negativne posledice tako za delodajalca kot za celotno podjetje, vendar 

najbolj prizadene žrtev, nad katero je izvajan, v našem primeru študenta. Zaradi psihičnega in 

čustvenega nasilja štirje intervjuvanci niso nikoli posegli po različnih zdravilih, na primer 

pomirjevalih. Je pa zato ostalih šest intervjuvancev omenilo bolezenske znake, ki so se jim 

pojavili zaradi stresa. Omenjeno je bilo kronično zaprtje ter kri na blatu, stres, upad delovne 

samozavesti, strah pred neuspehom, usmerjenost k neopaznemu vedenju, glavoboli, nervoza, 

tesnoba, dvomi za dobro opravljeno delo, težave z želodcem, razvijanje stanja kohezije.  

 

Edini dve dobri stvari, ki so jih potegnili iz vsega skupaj, sta samozavest in trda koža za v 

prihodnje.  

 

5.6.4 Pravna zaščita 
 

Večina intervjuvanih je mnenja, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela 

povečuje možnost pojava mobinga. Zato menijo, da se tako nakazuje »pravna praznina« glede 

izvajanja mobinga nad študenti. Študentsko delo bi moralo biti enakovredno redni zaposlitvi. 

Mobing bi moral biti opredeljen v najvišjem pravnem aktu, v Ustavi Republike Slovenije. 

Med drugim je bilo tudi izpostavljeno, da je intenziteta mobinga odvisna od delovnega mesta 

ter posledično tudi od stresa na delovnem mestu, kar pomeni, da se z večanjem stresa na 

delovnem mestu povečuje izvajanje mobinga. 

 

Ostali ugotavljajo, da zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela ne povečuje možnosti 

pojava mobinga, saj je študentsko delo večkrat le začasna oblika dela. Menijo pa tudi, da se 
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pravna praznina nakazuje na splošno v tej sekciji. Kot rešitve za ta problem navajajo 

predvsem to, da bi bilo potrebno s strani vlade sprejeti zakon, ki bi pred mobingom ščitil ne 

samo osebe v rednem delovnem razmerju, toda tudi študente, s tem pa bi v pravo uvedli 

strožje zakone in sankcije za tovrstne kršitve. Med drugim bi bilo tudi potrebno seznaniti 

zaposlene o samem psihičnem nasilju in njegovih posledicah, hkrati pa uvesti postopek 

prijave psihičnega nasilja in nudenja pomoči žrtvam le-tega.  

 

Med drugim naj bi bil problem tudi v samih študentih, saj le-ti ne prepoznavajo elementov 

mobinga in se ne zavedajo, da gre pri tem za kršitve delodajalca. Študentje prekinejo delo pri 

delodajalcu in nastalo situacijo dojemajo kot neke vrste negativno izkušnjo, ne pa kot pojav 

mobinga. 

 

Pristopi k reševanju problematike so med respondenti zelo različni. Drugi menijo, da pravna 

zaščita že pri redno zaposlenih hudo peša, zato bi bilo samo dokazovanje mobinga precej 

težka stvar. In ker študentski servis ne predstavlja rešitve tega problema, bi bilo potrebno 

stvari urediti na višjih nivojih.  

 

5.6.5 Preprečitev mobinga 
 
Ključni pojav za zmanjševanje možnosti izvajanja pojava mobinga nad študentom je prav 

zagotovo najbolj pogosto omenjeno ozaveščanje zaposlenih o pojavu mobinga, možnostih in 

njegovih posledicah. Omenjeno je bilo tudi bolj pogosto komuniciranje med zaposlenimi, 

postavitev okolja za timsko in dobro delovno okolje, zmanjšanje nesoglasij med zaposlenimi, 

ohranjanje primernega poslovnega in osebnega odnosa do dela in sodelavcev, pravična 

porazdelitev nalog, nagrajevanje zaposlenih, podajanje jasnejših navodil in zahtev, zatiranje 

konfliktov že v samem začetku, bolj organizirano delo, sprejetje pravilnika o preprečevanju 

mobinga med zaposlenimi ter uvedba pomoči za tiste, ki so že bili žrtve mobinga, da bi  

zaposleni slišali njihove zgodbe tudi v javnosti, kajti le tako bi se ta problem tudi bolj 

ozavestil.   

 

V večini intervjuvani menijo, da študent zelo težko že vnaprej predvidi, da bo na določenem 

delovnem mestu bolj izpostavljen mobingu. Saj naj bi bil pojav mobinga odvisen od 
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posameznika, ki ga izvaja. Nekateri pa menijo, da je to mogoče, saj je navadno že iz samega 

pogovora s potencialnim delodajalcem razvidno, kakšna so njegova pričakovanja ali pa se 

študent vnaprej pozanima o lastnostih delodajalca. 

 

S trditvijo, da se s pojavom mobinga preprečuje tudi stopnja svobodne izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta, se strinjajo tri četrtine intervjuvanih.  Saj 

svobodna izbira dela in lahka prekinitev dela vplivata na posameznike, da si lažje izberejo 

delo, ki jih veseli, po drugi strani pa tudi ustreza želenemu delovnemu okolju. Ostali pa 

menijo, da pojav mobinga na to nima velikega vpliva. 

 

6. ZAKLJUČEK  
 

Klasičen pojem mobing, kot ga poznamo, se izvaja nad ljudmi, ki so v delovnem razmerju, 

sklenjenim s pogodbo. Nikjer pa nismo zasledili izvajanja mobinga nad študenti, ki ravno 

tako opravljajo delo, toda preko študentskega servisa. Tudi študentje so v delovnem razmerju 

z delodajalcem, toda preko študentske napotnice, ki jo izda študentski servis, zato lahko tudi 

to štejemo kot neko vrsto delovnega razmerja, saj vključuje večino elementov klasičnega 

delovnega razmerja, sklenjenega s pogodbo. Posledično temu smo se odločili, da raziščemo ta 

primer, saj je od študentov slišati vedno več pritožb, da jih delodajalci ne spoštujejo, da 

izvajajo teror nad njimi oziroma takšno in drugačno psihično in čustveno nasilje nad njimi. 

Zakaj in kako sploh prihaja do tega, smo poskušali izvedeti skozi našo raziskavo, hkrati pa 

poiskati odgovore tudi na naša štiri raziskovalna vprašanja.  

Predvidevali smo, da je izvajanja mobinga nad študenti, katerih delodajalec nad njimi izvaja 

mobing več kot šest mesecev, vsaj enkrat tedensko, dokaj pogost pojav, zato so bila naša 

pričakovanja podobna temu.  

Na podlagi desetih intervjuvanih študentov seveda rezultate ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo, vendar lahko sklepamo na podlagi rezultatov intervjujev.  

Glede na to, da v vsej prebrani literaturi nismo nikjer zasledili povezave izključno samo med 

študenti in mobingom, smo le-to težko teoretično podprli. Opirali smo se na vso do sedaj 

zapisano literaturo, ki se nanaša na mobing, izvajan nad zaposlenim, ki je v delovnem 

razmerju na podlagi pogodbe, to pa smo primerjali z ugotovitvami iz intervjujev.  
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Verjamemo, da mobing obstaja že od nekdaj, le da ta dejanja takrat še niso bila točno 

definirana. In kljub temu da je nemški psiholog Heinz Leymann že leta 1984 prvi uporabil 

izraz mobing za določene oblike vedenja na delovnem mestu, se do pred nekaj leti ta izraz še 

ni pretirano uporabljal, sedaj pa se nam zdi, da ga ljudje uporabljajo že za vsak manjši 

konflikt med delodajalcem in delavcem. V naši raziskavi smo pazili, da smo se striktno držali 

znakov mobinga in po njih ugotavljali, ali je bil nad študentom resnično izveden mobing. Le 

tako je bila raziskava izvedena korektno.  

Prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Ali se študentje pri opravljanju dela v delovnem 

okolju srečujejo s pojavom mobinga?« Sprva smo predvidevali, da je to kar pogost pojav in 

da pridobiti potencialne študente ne bo večji problem. Pokazalo se je ravno nasprotno. Večina 

študentov je delala preko študentskega servisa samo kakšen teden ali dva, nikakor niso dobili 

dela za mesec ali več. Nekateri izmed potencialnih intervjuvancev so imeli probleme z 

nadrejenimi, vendar so menili, da to ne spada v termin mobing, hkrati pa so bili prisotni še 

drugi problemi. Na koncu smo našli deset študentov, ki so bili pripravljeni narediti intervju in 

vsi so bili žrtve izvajanja mobinga, od najmanj šest mesecev naprej. Iz tega lahko sklepamo, 

da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju le srečujejo s pojavom mobinga.  

Drugo raziskovalno vprašanje je bilo: »Ali delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju 

dela povečuje možnost pojava mobinga?« Vsak študent bi moral biti zakonsko zaščiten in, kot 

je omenila ena izmed intervjuvanih, bi bilo potrebno uvesti postopek prijave psihičnega 

nasilja in nudenja pomoči žrtvam. Študentski servisi niso ravno pristojni, da bi kaj veliko 

ukrepali v tej smeri, zato študent v primeru, ko je žrtev izvajanja mobinga, ne more iskati 

pravice nikjer drugje kot na sodišču. Pa tudi sicer dvomimo, da bi se študentje spuščali v 

tožbo z delodajalcem, ker je bil žrtev izvajanja mobinga, saj so že sami stroški sodišča 

previsoki. Se pravi, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga.  

Tretje raziskovalno vprašanje: »Ali možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje 

možnost izvajanja pojava mobinga na študenta?« Del intervjuvanih se je strinjalo, da 

diskontinuirano opravljanje dela zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta. 

Nekaj pa jih je menilo, da si lahko žrtev izvajanja mobinga ne glede na to, ali opravljaš delo 

diskontinuirano ali kontinuirano. Tudi sami se strinjamo, da možnost diskontinuiranega 

opravljanja dela ne zmanjšuje možnosti izvajanja pojava mobinga na študenta. Če se 

delodajalec odloči, lahko izvaja mobing nad tabo tudi, če prideš na delo samo enkrat na teden. 

Se pravi, da je odgovor na vprašanje ne.  
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Zadnje, četrto raziskovalno vprašanje: »Ali pojav mobinga preprečuje stopnja svobodne izbire 

in »enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta?« Glede na podatke pojav mobinga ne 

preprečuje nobena stvar. Tudi iz intervjujev lahko razberemo, da kljub temu da intervjuvanci 

niso imeli sklenjene nobene pogodbe z delodajalcem, da so imeli proste roke in bi lahko 

zapustili delovno mesto, se niso odločili za to. Razlog je bil predvsem denar, ki so 

potrebovali. Raje so stisnili zobe in šli skozi vse to, kot pa da bi pustili službo. V drugem 

primeru pa lahko začetke izvajanja mobinga zatre študent tako, da enostavno prekine z delom. 

Tako lahko na zgornje vprašanje odgovorimo pritrdilno.  

Vodilni oziroma nadrejeni bodo k dobri klimi in vzdušju zaposlenih v podjetju doprinesli s 

pomočjo hitrega prepoznavanja pojava mobinga v podjetju z medsebojno sprotno 

komunikacijo, nadzorom nad odnosi v podjetju ali organizaciji. Potrebno je komuniciranje z 

zaposlenimi in v primeru, če se začne nakazovati možnost pojava mobinga, ustrezno ukrepati, 

da se to v čim krajšem času odpravi. Kljub mnogim obveznostim bi bil za učinkovito 

komunikacijo potreben neposreden stik z zaposlenimi, vendar pa so vodilni tak način 

komunikacije nadomestili s komuniciranjem preko elektronske pošte.   

   

Iz zapisanega smo tako ugotovili, da se značilnosti mobinga tako kot pri zaposlenih, ki so 

zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pojavljajo tudi pri študentih pri opravljanju 

študentskega dela. Menimo, da bi morala problem pojavljanja mobinga pravno urediti tudi 

Republika Slovenija, za vzor pa bi morali vzeti nekatere evropske države, ki imajo to 

področje že pravno urejeno. Do takrat pa lahko le upamo, da mobing ne bo postal spremljajoči 

element večine delovnih razmerij.  
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PRILOGA 1: 

Intervju s študentom A 

 

V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Gre za nesoglasja med sodelavci, ki se izražajo z pritiski in grožnjami. V večini primerov gre 

za pritiske nadrejenih.  

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

V mojem primeru je šlo za lažje oblike pritiskov iz strani nadrejenih. Začelo se je z 

grožnjami, odražalo pa v prelaganju odgovornosti. Delal sem večinoma samo v pisarni ter 

opravljal administrativna dela. V podjetju sem opravljala raznovrstna pisarniška dela. 

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

Leto in pol. V začetku so se pritiski stopnjevali. Vse skupaj se je prekinilo z menjavo direktno 

nadrejenega. 

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

Z delom sem nadaljeval. Delo sem prekinil zaradi drugih razlogov. 

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

Leto in pol. 

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Ne. 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Vsekakor. Moje mnenje je, da je to pogojeno z delovnimi nalogami, ki jih delodajalec dodeli 

študentu. Večje odgovornosti prinašajo tudi večje pritiske. 

 



 

 

Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

V večini primerov gre za pritiske nadrejenih. Zaradi nesoglasji in nestrinjanj. 

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

Menim, da bi študentsko delo moglo biti obravnavano podobno kot redna zaposlitev. 

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

Da. 

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Mislim, da se pričakovanja delodajalca s časom povečujejo, ni pa nujno da so zato pritiski 

večji. Bolj kot čas opravljanja določenega dela, na pritiske vplivajo pričakovanja nadrejenega. 

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Da, do neke mere. To, da študent lahko prekine delo, je v določenem pogledu tudi prednost 

delodajalca, ki mu lahko delo kadarkoli vzame. 

 

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Vsekakor. Že iz razgovora z potencialnim delodajalcem je ponavadi razvidno kakšna so 

njegova pričakovanja. 

 

 

 



 

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Menim, da je postavitev okolja za timsko delo, iz strani delodajalca, dobra rešitev za 

zmanjšanje nesoglasji med zaposlenimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRILOGA 2: 

Intervju s študentom B 

 

V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Mobing razumem kot poskus izsiljevanja druge osebe (v istem delovnem okolju) z namenom 

diskreditacije ali celo odpustitve. 

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

V podjetju, kjer sem imela prvo izkušnjo z mobingom sem bila kot pomoč tajnici direktorja 

pri raznih pisarniških opravilih. Mobing nad menoj je izvajal direktor podjetja. Velikokrat me 

je ozmerjanjal, prelaganje odgovornost name v primeru, če bi prišlo do kakršnihkoli 

problemov in zapletov, kritiziranje, odtegovanje prostih dni kadar bi to potrebovala, 

ignoriranje, kričanje, nadlegovanje po telefonu v vseh mogočih urah in dnevih, itd. 

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

Malo manj kot eno leto.  

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

Mislila sem, da se bo stanje čez čas umirilo. S tem sem se tolažila vse dni ko sem delala v tem 

podjetju.  

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

Leto in 3 mesece.  

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Da.  Zaradi velikega stresa se mi je pojavilo kronično zaprtje in kri na blatu. 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Mislim, da se kar nekaj študentov srečuje z mobingom na delu. 



 

 

 Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

Mobing lahko izvaja katerakoli od zgoraj naštetih oseb, mogoče pa največkrat prihaja iz strani 

sodelavcev s podobnim položajem v podjetju. Mobing lahko izvajajo z namenom odstranitve 

konkurence in posledično napredovanja v podjetju. 

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

Glede na to, da je Ustava RS temeljni dokument države, menim, da je to dovolj za zaščito 

vseh državljanov. Ker pa jo obravnavata tudi kazenski in obligacijski zakonin, pa po mojem 

mnenju ni potrebno, da se jo razširi specifično na študente v ZDR. Mobing je že po sedanji 

ureditvi ob prijavi ustrezno kaznovan. 

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

Tudi študenti so državljani RS, torej tudi zanje veljajo zgoraj omenjeni dokumenti, po katerih 

je mobing kazniv. 

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Menim, da to ne vpliva posebej na pojav mobinga. 

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Ne v veliki meri. 

  

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Odvisno od specifične situacije. 

 



 

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Opravljanje svojega dela in ohranjanje primernega poslovnega in osebnega  odnosa do dela in 

sodelavcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 3: 

Intervju s študentom C 

 

V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Psihično ali fizično nasilje nad posameznikom in njegovim dostojanstvom na delovnem mestu 

s strani sodelavcev ali nadrejenih. 

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

Začelo se je z opravljanjem, nadzorovanjem s strani sodelavcev, tarnanjem nadrejenim, da ne 

komuniciram z njimi, »metanjem polen pod noge«. Delala sem kot referentka.  

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

Dobrih 7 mesecev.  

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

V tem podjetju so mi ponudili dobro plačilo, zato sem to vzela »v zakup«. 

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

Leto in pol. 

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Ne. 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Da. 

 

 

 



 

 

Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

V primeru, da je delavec v neposrednem stiku s šefom, s katerim ni v dobrih odnosih, prihaja 

mobing s strani šefa. V ostalih primerih, kjer je kolektiv, kjer naj bi si bili sodelavci 

enakovredni, pa po vsej verjetnosti prihaja do mobinga med samimi zaposlenimi. Razlogov za 

mobing je več, npr. nevoščljivost, povzpetništvo oziroma slabi medčloveški odnosi. 

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

V določeni meri. 

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

Zakonodajalec bi moral urediti celotno področje študentskega dela. 

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Nima nekega bistvenega vpliva, ker tako študent kot delavec lahko že takoj ob nastopu dela 

občuti pojav mobinga. 

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Ne. 

 

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Da, lahko se v naprej pozanima o delodajalcu. 

 

 



 

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Dobro delovno okolje, dobri odnosi med sodelavci, pravična porazdelitev nalog med 

sodelavci, tako da vsakdo ve kaj je njegova dolžnost, nagrajevanje zaposlenih (dovolj je že 

pohvala) in zatiranje konfliktov že v začetku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 4: 

Intervju s študentom D 

 

V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Da, pred tem sem že slišala za mobing in sicer v članku v časopisu. 

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

Začelo se je kakšen teden po tem ko sem začela kot administratorka delati pri znanem 

slovenskem operaterju, kasneje je sledila »odpoved«. Drug primer mobinga sem doživela pri 

opravljanju administrativnega dela pri eni izmed slovenskih bank. S strani sodelavk in šefa. 

Pri prvem delodajalcu se je začelo sprva le z namigovanji, posredno, na to kako opravljam 

svoje delo, poniževanje z obtožbami o kraji, sumničavo obnašanje do mene, ponižujoča dela, 

ki ne spadajo v opis del, ki naj bi ga opravljala, dvojna merila, spolna diskriminacija, in tako 

dalje. Pri drugem delodajalcu je šef povzdigoval glas nad mano, se obnašal superiorno, 

govoril z mano kot da sem neumna, zato ker sem ženska in manj sposobna, ponižujoča 

opravila za njega, in tako dalje. Sodelavka, ki naj bi me uvajala v delo mi ni dajala nikakršnih 

informacij sama sem se morala znajti in se naučiti stvari, pustila me je samo brez vseh 

informacij in znanja, tako da sem izpadla nesposobna pred nadrejenimi. Širjenje raznih lažnih 

govoric o meni, letele so predvsem na moj zunanji videz, veliko oprsje, dekolte, visoke pete, 

stil oblačenja.  

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

Ves čas študijskega dela. Se pravi pri prvem delodajalcu 6 mesecev, pri drugem 1 leto. 

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

So bili dnevi ko je bilo malo boljše, ko sem že mislila, da se bo stanje znormaliziralo. Imela 

sem nekako upanje, da se bodo odnosi s časoma izboljšali, vendar se na žalost niso.  

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

Pri prvem delodajalcu 6 mesecev, pri drugem 1 leto. 

 



 

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Da sem, vsekakor, in jih še vedno, saj se bojim, da ne bi naredila kaj "narobe" kar bi zmotilo 

sodelavke sodelavce, delodajalca. Privede me do pretvarjanja na delovnem mestu. In spoznala 

sem da ne smem sklepati "prijateljstev" s sodelavci, ločiti službo in družbo. 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Jaz sem se z njim srečala in menim, da nisem bila edina.  

 

Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

Konkretno v mojih primerih je prihajalo s strani nadrejenega. Verjetno je tudi pri ostalih 

primerih tako. Večino stvari, ki sem jih doživela so se po mojem mnenju dogajale zaradi 

mojega zunanjega videza, ker sem visoka, temna, imam dokaj veliko oprsje in izstopam na 

nek način. Sem samozavestna in zelo iskrena, ne hinavim in povem kar si mislim. Predvsem 

ženske ali ljudje s kompleksi se počutijo ogrožene ali manjvredne in se tako obnašajo do 

mene. Imela sem tudi veliko dobrih izkušenj in niso vsi taki, vendar iz teh dveh izkušenj vem 

da je to zaradi tega. 

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

Se.  

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

Prav zagotovo. Obravnavati bi jih morali kot zaposlene ljudi.  

 

 

 



 

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Odvisno od vsakega primera posebej.  

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Ja.  

 

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Po mojem mnenju zelo težko, razen, če že od prej ne pozna delovanja podjetja.  

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Mogoče to, da v podjetju ozaveščajo svoje zaposlene o samem pojavu, možnostih in 

posledicah, da se podajajo jasnejša navodila in zahteve, da se bolj organizira delo, itd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 5: 

Intervju s študentom E 

 

V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Mislim, da gre za nekakšen konflikt med zaposlenim in njegovim delodajalcem.  

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

Delo sem opravljala kot novinarka za lokalni mesečnik. Sprva mobinga nisem zaznala, nato 

pa se mi je vse bolj začelo dozdevati, da so vse zadolžitve in odgovornosti, ki mi jih je 

delodajalec nalagal in kasneje tudi neprimerno plačal, postale izkoriščanje s strani 

nadrejenega. V primeru, da delo ni bilo opravljeno v pravem času se je to kazalo v počutju in 

obnašanju nadrejenega. Vedno je za neopravljeno delo okrivil mene, me ozmerjal, govoril o 

tem kako sem nesposobna, me žalil in želel, da sem mu na razpolago skorajda 24 ur na dan.  

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

Celih 8 mesecev.  

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

Delo mi je priskrbel oče pri svojem sorodniku. Da se ne bi izkazalo, da ne znam opravljati 

svoje dela oziroma, da takoj obupam nad delom sem z delom nadaljevala.   

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

8 mesecev. 

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Ne, nikoli ni bilo tako hudo. 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Zagotovo, študentje smo vse prevečkrat nadlegovani in so nam kršene marsikatere pravice.  



 

 

 Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

Mislim, da gre v večini primerov za šefa, saj ima navidezno moč nad delodajalci; prav tako 

znajo to izvajati zavistni sodelavci.  

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

Da. 

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

Težko je reči, če je zakon najboljša rešitev, saj bi lahko prihajalo tudi do zlorab. 

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Mislim, da jo povečuje, saj je na ta način veliko manjše zaupanje delodajalca do študenta, ker 

v njihovi firmi ne dela stalno. Poleg tega se z rednim menjavanjem študentske zaposlitve 

poveča fluktuacija šefov in nastane veliko večji odstotek možnosti, da se med njimi najdejo 

tudi takšni primeri, ki mobingirajo. 

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Da. 

 

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Zgolj po enem razgovoru za študentsko delo gotovo ne.  

 

 



 

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Lahko bi uvedli pomoč za tiste, ki so že bili žrtve mobinga, da bi se slišale njihove zgodbe 

tudi v javnosti in se ta problem tudi bolj ozavestil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 6: 

Intervju s študentom F 

 

V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Kaj točno pomeni beseda mobing ne vem. Lahko pa povem, kaj si sam predstavljam pod tem 

pojmom. Moje videnje in razumevanja mobinga je predvsem izvajanje neke vrste psihičnega 

nasilja na delavnem mestu. Torej gre za zlorabo oz. izživljanje (po navadi) nadrejenih nad 

podrejenimi, saj so le-ti v podrejenem položaju zaradi korporativne hierarhije in na ta način 

nemalokrat v poziciji, ko mislijo, da se ne morejo braniti oz. biti enakovredni v komuniciranju 

brez negativnih posledic. 

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

Opravljal sem administrativna dela v enem izmed podjetij v mojem domačem kraju. Moja 

izkušnja je taka, da je eden od nadrejenih (sicer ne neposredno nadrejen) uporabljal zelo 

neprimerne metode komuniciranja s sodelavci (vključno z mano). Šlo je za uporabo 

neprimernih kletvic in besednega zaklada, ki je neposredno poniževal in razveljavljal moje 

delo. Šlo je za to, da je ta oseba vedno negativno pristopila k našemu delu ter ga posledično 

razveljavljala ter zaradi neprimernega tona in besed tudi poniževala mene in nekaj ostalih 

mlajših sodelavcev. Tovrsten odnos je bil očiten predvsem do študentov in nekaj zaposlenih, 

ki so bili šele kratek čas v podjetju. Ravno zaradi tega se nihče ni upal pritoževati oz. ukrepati 

zaradi prisotnosti mobinga. 

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

Trajalo je približno 7 mesecev. S to dotično osebo sem imel stike večkrat tedensko. V kolikor 

bi to bila moja neposredno nadrejena oseba in bi imel dnevne stike prav gotovo ne bi ostal v 

tej službi toliko časa, saj bi bilo to nevzdržno. 

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

Sčasoma sem prekinil z delom v tem podjetju. Ta negativna izkušnja je vplivala na moje 

dojemanje dela, delavno vnemo in splošno vzdušje na delavnem mestu. Zaradi tega sem se 

odločil, da poiščem novo službo. 



 

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

Skupno mislim, da okoli 10 mesecev. 

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Zdravniške pomoči sicer zaradi tega nisem iskal. Je pa tako, da je to izredno vplivalo na moje 

počutje. In ne samo na delavnem mestu ampak je to psihično stanje trajalo tudi po končanem 

delavniku. Večkrat so se pojavljali glavoboli, nervoza, tesnoba, dvomi za dobro opravljeno 

delo…itd. 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Mislim, da so študentje še bolj izpostavljeni mobingu kot redno zaposleni. Predvsem zato, ker 

so tam začasno in jih delodajalci nemalokrat izkoristijo do konca. Poleg tega neprimeren 

donos, poniževanje ter ostale oblike psihičnega nasilja niso redkost. Redkost je po mojem 

mnenju prijava tovrstnega dejanja. Ker študent ima dokaj enostavno možnost zamenjave dela 

se lahko enostavno odloči in preneha delo pri določenem delodajalcu. V primeru redno 

zaposlenih je to velikokrat dosti težje. 

 

Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

Po mojem prihaja to največkrat s strani nadrejenih. Predvsem zato, ker imajo nadrejeni 

položaj že po funkciji in se le-ta moč dostikrat prenese tudi na način komunikacije, 

izsiljevanje, pogojevanje, itd. Mislim, da je to vpliv ki je posledica čustveno manj 

inteligentnih ljudi, ki nimajo občutja za komunikacijo in primeren način vodenja. Velikokrat 

je čutiti ta vpliv v podjetnikih, ki so hkrati lastniki in vodje podjetja. Ljudje imajo občutek, da 

so tudi zaposleni njihova last in lahko s to lastnino počnejo kar koli pač želijo. Poleg čustvene 

inteligence ima na pojav mobinga vpliv tudi želja po doseganju kapitalskih dobičkov in stres, 

ki je prisoten pri delu oz. ljudeh ki izvajajo mobing. V nekaterih primerih gre za zavestno 

dejanje, velikokrat pa to ljudje počnejo tudi podzavestno in se neprimernosti svojega dejanja 

sploh ne zavedajo. 

 

 



 

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

Menim, da to nima velikega vpliva. Dejstvo je, da je študentsko delo večkrat začasna oblika 

dela. V tem kontekstu se študentje tudi obnašajo. To pa pomeni, da jim ni v interesu 

(največkrat) spuščati se v pravna in ostali področja, ki obravnavajo mobing. Enostavno 

zamenjajo delodajalca. Menim, da bi bilo bolj smiselno ozaveščati tako študente kot ostale 

zaposlene o pomenu in razširjenosti, konec koncev tudi o pomenu mobinga ter o tem, da 

morajo tovrstne aktivnosti tudi povedati naprej oz. jih prijaviti. Bodisi na formalen ali 

neformalen način. V vsakem primeru pa menim, da pravna podlaga nima bistvenega vpliva na 

pojav mobinga med študenti. 

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

V vsakem primeru je zaščita in pravna podlaga zaželena. Študenti bi morali biti enakovredni 

redno zaposlenem kar se tiče pravic in zakonodaje na tem področju. Poleg tega pa bi bilo 

potrebno narediti kar nekaj aktivnosti v smeri povečevanja ozaveščanja kaj mobing vse je in 

kje se pojavlja ter kako postopati v primerih ko se pojavi. Torej moje mnenje je, da maldi ne 

prepoznavajo elementov mobinga in se ne zavedajo, da gre za kršitve. Bolj sprejemajo status 

quo in ne naredijo kaj v smeri, da bi ga spremenili. Torej prijav pristojnim organom ni, 

kvečjemu zamenjave delodajalca, ker študentje dojemajo situacije kot neke vrste negativne 

izkušnje z delodajalci kot osebami oz. podjetjem in ne kot pojav mobinga. 

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Najverjetneje povečuje možnost mobinga. Predvsem zato, ker je v prvi fazi potrebno tovrstna 

diskriminacija, ki se pojavlja konstantno več kot 6 mesecev. Torej najprej prisotnost tovrstne 

diskriminacije in nato mobing. 

 

 



 

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Da. Prav gotovo svobodna izbira dela in lahko prekinitev dela vpliva na posameznike, da si 

lažje izberejo delo, ki jih veseli in po drugi strani tudi ustreza želenemu delavnemu okolju.  

 

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Po mojem zelo težko. Predvsem zato, ker je pojav mobinga odvisen od posameznika, ki ga 

izvaja. Te osebe pa so lahko takšne ali drugačne ne glede na delavno mesto. Je pa res, da 

morda so posamezni poklici bolj izpostavljeni mobingu (recimo strežba). Zanimivo bi bilo 

pogledati statistiko, saj predvidevam, da se mobing bolj pogosto pojavlja pri ženskah kot pri 

moških. 

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Predvsem pogovor oziroma izpostavljenost te teme v javnosti. Menim, da se mobing pojavlja 

v zelo različnih oblikah in se velikokrat sploh ne zavedamo, da je mobing prisoten, saj ne 

poznamo točno kaj vse ta beseda zajema. Torej ozaveščanje kaj mobing je in kakšne pravice 

imajo študentje pri tovrstnih zgodbah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 7: 

Intervju s študentom G 

 

V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Za pojem mobing sem že slišala 

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

Opravljala sem delo natakarice in bila mobingirana s strani šefa. Začelo se je z šalami, ki so 

potem postale resne. Osladne opazke, izkoriščanje, itd. Ker ni bilo odziva z moje strani se je 

začelo ignoriranje, silili so me delati stvari, ki se niso navezovale samo na strežbo, prisotne so 

bile kletvice, zmerjanje. 

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

9 mesecev. 

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

Glede na to, da nisem imela avtomobila, da bi se z njim vozila na delo v kakšen drugi kraj, mi 

je to predstavljalo edini vir zaslužka v mojem kraju.  

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

9 mesecev. 

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Ne, saj si to ne jemljem preveč k srcu in take stvari preprosto ignoriram. Če bi se nad mano 

izvajal mobing hujše oblike bi mi lahko pustil posledice. 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Ja.   

 



 

 

Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

Pri meni je prihajalo samo s strani šefa. Mogoče so kdaj za nastalo situacijo krivi tudi 

študentje sami. Lahko so tukaj tudi drugi vzroki.  

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

Da. Poskrbeti bi morali tudi za študente saj smo ravno tako delovna sila, ki pa žal ni zaščitena. 

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

Seveda.  

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Ne bi vedela.  

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Da. A v vsakem primeru ko se upreš ostaneš brez službe. 

 

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Ne.  

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Biti moraš pošten, delaven in biti predan svojemu delu. Premalo se jih zaveda, da dandanes 

dela ne najdeš na vsakem koraku. Zato je potrebno poprijeti za vsako delo, ki ti je ponujeno.  

 



 

 

PRILOGA 8: 

Intervju s študentom H 

 

V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Ne. Za izraz mobing sem izvedela prek medijev. 

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

Vse skupaj se je začelo, ko sem med poletjem začela delati v nekem gostinskem lokalu v 

Ljubljani. Ker mi je delo našla teta pri svojih "znancih" se mi je zdelo, da kaj hujšega ne bo. 

Sprva se je začelo z zbadljivkami na račun mojega narečja. Nadrejeni je pred stranko 

ponavljal vsako mojo besedo, češ da me stranka ni razumela. Vseskozi sem se počutila 

manjvredno predvsem zato, ker so mi naložili več dela kot drugim, pohvale ni dal nihče. 

Malico smo morali nekateri izpustiti, ker odmora nismo dobili. »Če je šel kakšen kilogram 

dol, pa tudi ni bilo slabo« so rekli nadrejeni. Opravljanje za hrbtom je bila stalna praksa, saj je 

šefica raje kot meni osebno najprej drugim povedala, kaj sem naredila narobe. Kolikor sem 

opazovala druge so pritiskali na tiste, ki so bili iz drugod, kmetje, kot so jim rekli. Vseskozi 

sem imela občutek, da nismo dovolj fini za njih zato so mislili, da se lahko delajo iz nas 

norca. 

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

7 mesecev. 

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

Že kot dojenček sem izgubila mamo, očeta nisem nikoli poznala, tako, da me že celo življenje 

vzgajata dedek in babica z minimalno pokojnino. Pripeljalo je do te situacije, da mi nista 

mogla omogočiti šolnine ter stanovanja v Ljubljani, kjer študiram, zato sem se morala sama 

angažirati, da sem poleg pokojnine po mami zaslužila še nekaj denarja, ki sem ga nujno 

potrebovala, tako, da sem zagrabila za vsako delo in bila pripravljena tudi na kakšno slabo 

izkušnjo. Raje sem malo potrpela kot pa, da bi ostala brez službe in tako potrebnega denarja. 

 

 



 

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

V podjetju sem opravljala študentsko delo skoraj 1 leto 

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Da. Vsak dan sem hodila z muko na delo. Pred spanjem sem razmišljala kako bo drug dan. 

Večkrat so me celo spravili v jok. To obdobje je bil zame popoln stres. Edina dobra stvar, ki 

sem jo potegnila iz vsega skupaj pa je samozavest in trdo kožo za v prihodnje. 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Mislim, da se. Vendar jih večina ne vztraja toliko časa pri istem delodajalcu kot jaz.  

 

Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

Načeloma je to nadrejeni, vendar se najde tudi kdo od podrejenih oziroma sodelavcev. 

Mogoče tistemu, ki mobingira drugo osebo karakterno druga oseba ne ustreza, mogoče je 

problem že kje v preteklosti, da se na primer poznata s to osebo že od prej in da se zamere do 

sedaj še niso umirile. Možnosti je veliko.   

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

Da, saj menim, da se študente še posebej izkorišča in trpinči. Odvisno tudi od delovnega 

mesta. Bolj stresno delo, več mobinga. No, tako je moje mnenje. 

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

Da. Takoj na začetku bi bilo potrebno seznaniti zaposlene o psihičnem nasilju in njegovih 

posledicah, prav tako bi bilo potrebno uvesti nek postopek prijave psihičnega nasilja in 

nudenja pomoči žrtvam. 



 

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Morda. Če se ne najdejo novi kanali, ki bi to dopuščali. 

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Ja.  

 

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Če že v naprej misliš na to potem je bolje, da si ne najdeš nobene službe. Drugače pa mislim, 

da ne. 

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Da se v podjetju sprejme pravilnik kateri preprečuje nastanek mobing med zaposlenimi.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 9: 

Intervju s študentom I 

 

V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Da, sem že slišala. Sicer pa mi je bil izraz šikiniranje in nadlegovanje na delovnem mestu bolj 

domač. 

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

Opravljala sem delo komercialistke. Prvi stik z nadrejenim ni bil ravno pozitiven. Tak odnos 

je »negoval« tudi naprej. Za vsako stranko posebej sem se trudila po vsej svoji moči, vendar 

nadrejenemu moj način komuniciranja ni bil všeč. Glede na to, da sem opravljala samo delo 

študentke je pričakoval od mene nemogoče. Njegovo nenehno zadovoljstvo se je kazalo v 

vseh oblikah. Redno je prihajalo do zmerjanj, ignoriranja, saj sem bila kot študentka 

»premajhna« za njega, navodila za delo so se iz minute v minuto menjala, grožnja z 

neplačilom in še veliko več. Vendar sem imela ob sebi čudovite sodelavke katere so me 

bodrile.  

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

Skoraj vseh 8 mesecev.  

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

S prijateljico sva že dolgo sanjali o malo daljšem potovanju v južno Ameriko. V podjetju, kjer 

sem delala je bilo delo zelo dobro plačano, zato sem raje malo stisnila zobe, da sem lahko 

zaslužila denar, katerega sem potrebovala za na pot.  

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

Nekaj več kot 8 mesecev. 

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Zaradi stresa sem imela veliko težav z želodcem.   



 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Po mojem mnenju se. In to kar pogosto.  

 

Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

Lahko, da si študent kdaj kaj preveč dovoli in to nadrejenemu ne ustreza. Zato naprej z njim 

dela malo bolj na trdo. Vendar s tem ne doseže veliko. Potreben je samo pogovor. S tem lahko 

rešimo problem.  

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

Ne. Pravna praznina je na splošno v tej sekciji. Da bi bil študent bolj zaščiten bi bilo potrebno 

v pravo uvesti strožje zakone in sankcije za tovrstne kršitve. 

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

Prav zagotovo. Vendar menim, da se to v naši državi še lep čas ne bo uredilo, saj so trenutno 

bolj prioritetne ostale stvari.  

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Lahko.  

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Mislim, da ne.  

 

 



 

 

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Nikakor ne.  

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Kot sem že omenila se s pogovorom da rešiti marsikaj. Vendar morata biti za to zainteresirani 

obe strani. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 10: 

Intervju s študentom J 

 
V času opravljanja dela preko študentskega servisa si bil/a na delovnem mestu 

mobingirana, zato me zanima, če veš kaj točno pojem mobing sploh pomeni? 

Takrat še ne saj je tega že dobrih 5 let nazaj in takrat se o tem še ni toliko govorilo. Sem se pa 

kasneje dokaj dobro spoznala s tem terminom. Vedno več o tem se je začelo pisati v revijah in 

različnih slovenskih portalih na internetu, tako, da sem se o tem več izvedela od tukaj. 

 

Prosim, če opišeš svojo izkušnjo z mobingom. Kako se je vse skupaj sploh začelo? 

Začelo se je kaj kmalu ko sem začela delati pri največji svetovni verigi restavracij s hitro 

prehrano. Dva tedna po začetku dela si je nek študent, ki je tudi delal tukaj, izmislil, da 

uživam mamila in, da sem na igli. Kmalu je s tem seznanil vse sodelavci nakar so se vsi začeli 

odmikati od mene, saj so mu verjeli na besedo. Človeka nisem videla še nikoli prej v 

življenju, on pa je o meni vedel vse. No, to je bilo njegovo mnenje. Čez nekaj časa me je ena 

od sodelavk povprašala o tem, če sem res na drogah in tudi zaupala kateri sodelavec je začel s 

takimi govoricami. Začelo se je s samimi govoricami enega izmed sodelavcev, po naročilu 

menedžerjev sem opravljala najbolj nemarna dela, nek menedžer je pogosto horjulsko kričal 

name pred strankami na blagajni, da nisem sposobna za delo, da sem neumna in podobno. V 

takih trenutkih oziroma njegovih izpadih name je navadno utihnila celotna restavracija in se 

zazrla vame. Tako me je bilo sram, da bi se najraje udrla v zemljo. Na začetku naj bi vsaj 

začetnik prvi mesec pomival tla ter ostalo posodo, mene so v to zanalašč silili več kot štiri 

mesece, dokler se nisem prvič uprla. Pred celo restavracijo sem bila nagnana domov z 

grožnjo, da mi ne bodo izplačali ur za pretekli mesec. Ker smo bili ravno takrat na koncu 

meseca se mi je za ta mesec nabralo kar precej ur, kar pa je pomenilo kar nekaj denarja. Prišlo 

je tudi do spolnega nadlegovanje enega od menedžerjev in ker sem se mu pri tem uprla sem 

seveda dobila udarec nazaj. O meni je začel širiti neresnice, kar je pomenilo še več 

problemov. Sama nisem bila nikoli konfliktna, vedno sem bila do vseh ena korektna, prijazna, 

jim ustregla, da sem delala namesto koga, ki ravno takrat ni uspel. Po petih mesecih sem 

imela vsega dovolj, odšla sem do glavnega šefa mu to povedala, da ne bi več delala pri njej, 

ko je začel noreti, da kaj si dovolim, da bi kar tako šla, da mi niti slučajno ne bo izplačal ur za 

prejšnji mesec, ter, da ima vsak delavec (študent) en mesec odpovednega roka. Z njimi nisem 

imela sklenjene nobene pogodbe, vedela sem, da ni prav kar počnejo, tako, da o tem nisem 

več razglabljala z nikomer. Za zadnji mesec pri njih so me pisali na najbolj nore termine, ko je 



 

 

bilo pričakovano največ ljudi ter vse vikende po cele dneve. Tudi temu se nisem uprla in 

delala vse ure. Mobingirani so bili tudi ostali študentje, ki so prišli v to restavracijo v nekje 

podobnem času kot jaz. Vsi tisti, ki so opravljali delo v tej restavraciji že prej s tem niso imeli 

problemov, saj so bili na zelo prijateljski ravni z vsemi menedžerji in ravno tako z glavnim 

šefom. Skupaj mislim, da so to bili štirje študentje in trije menedžerji. Vse ostale, ki smo prišli 

kasneje, so nas hoteli čim hitreje spraviti ven, še prej pa v hude težave. 

 

Koliko časa je trajalo izvajanje mobinga nad teboj? 

Mobing so nad mano izvajali skoraj celih 6 mesecev. 

 

Si nato prekinil/a z delom v tem podjetju, ali si še naprej ostal/a tam?  Zakaj nisi od šla 

iz podjetja že prej? Konec koncev nisi bila vezana na nobeno pogodbo, ki bi te 

obvezovala, da ostaneš pri tem delodajalcu? 

Ker doma nimamo ravno veliko denarja je bil to eden od načinov, da sem lahko prišla do 

denarja, da sem si lahko kupila osnovne stvari kot so obleke, knjige in ostale šolske 

potrebščine. Ker imata oče in mama zelo nizko plačo sem se odločila, da bom ta denar 

zaslužila sama. Nikjer drugje nisem dobila kakšnega podobnega dela tako, da sem bila 

primorana ostati tukaj, saj sem le tako lahko dobila nekaj denarja, ki sem ga nujno 

potrebovala. 

 

Koliko časa si delal/a v tem podjetju? 

Tukaj sem delala 6 mesecev. 

 

Si zaradi izvajanja psihičnega in čustvenega nasilja nad tabo kdaj posegel/la po različnih 

zdravilih, mogoče pomirjevalih? Si kdaj obiskal/a zdravnika ali psihiatra zaradi tega? 

Tisti šesti meseci so mi pomenili najbolj stresne mesece v mojem življenju. Ne malo noči sem 

prejokala in hodila z velikim strahom v službo kaj novega mi bodo tisti dan naprtili. Močno 

sem shujšala in bila nenehno pri zdravniku zaradi težav z želodcem. Dan danes bi raje videla, 

da tam ne bi nikoli delala, sem pa vseeno vesela, da sem dobila neke nove izkušnje čeprav 

negativne. Le iz teh sem se nekaj naučila. 

 

Ali se ti zdi, da se študentje pri opravljanju dela v delovnem okolju srečujejo s pojavom 

mobinga? 

Zagotovo.   



 

 

Iz čigave strani po tvojem mnenju največkrat prihaja izvajanje mobinga? Je to šef, 

mogoče ostali podrejeni, sodelavci, kdo drug? Zakaj prihaja do tega? 

Ne bi vedela zakaj prihaja do tega. Kot sem že omenila sama konkretno nisem bila konfliktna 

oseba, z nobenim se nisem spuščala v prepire, nobeni stvari se nisem upirala, vsako delo sem 

opravila brez pritoževanja, nobenega nisem obrekovala. Kot sem zasledila kasneje je imelo 

enako izkušnjo še kar nekaj študentov, tako, da predvidevam, da problem ni bil v meni. 

 

Meniš, da delna zakonska zaščita študenta pri opravljanju dela povečuje možnost 

pojava mobinga? Namreč Zakon o delovnih razmerjih, mobinga izrecno ne obravnava, 

vendar pa analogno pozna inštituta trpinčenja in nadlegovanja, ki pa za študente, ki 

niso v delovnem razmerju, ne velja. Njih pri delodajalcu ščitijo le Ustava Republike 

Slovenije ter Kazenski in Obligacijski zakonik. Ali se ti zdi, da se tako nakazuje »pravna 

praznina« glede mobingiranje študentov? 

Mislim, da se. 

 

Je pojav mobinga tako pogost pojav, da bi zakonodaja morala poskrbeti tudi za 

študente, da ne bi prihajalo do mobingiranja nad njimi? 

Absolutno. Menim, da bi moral biti vsak študent zakonsko zaščiten, se pravi, da bi morali 

sprejeti zakon, ki bi pred mobingom ščitil tudi študente. 

 

Ali po tvojem mnenju možnost diskontinuiranega opravljanja dela zmanjšuje ali 

povečuje možnost izvajanja pojava mobinga na študenta? Zakaj? 

Mogoče tudi. 

 

Meniš, da pojav mobinga preprečuje med drugim tudi stopnja svobode izbire in 

»enostavnejša« prekinitev dela s strani študenta? 

Seveda.  

 

Lahko študent že v naprej predvidi, da bo na določenem delovnem mestu bolj 

izpostavljen mobingu? 

Mislm, da to ni mogoče.  

 

 



 

 

Kateri pojavi meniš, da so še ključni, da zmanjšuje možnost izvajanja pojava mobinga 

na študenta? 

Zavedanje nadrejenih, da živimo v takih časovih ko je mobing prisoten skoraj na vsakem 

koraku. In da ozaveščajo vse svoje delavce o tem, da se o tem izobražujejo in skupaj delajo na 

tem, da do mobinga ne prihaja.  

 
 


