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POVZETEK 

Mobing je dalj časa trajajoča sovražna in neetična komunikacija enega ali več sodelavcev. 

Negativne posledice občuti tako žrtev kot njegova okolica oz. podjetje, kjer se to dogaja. 

Področje me zanima, ker sem bila tudi že sama priča mobingu v svojem delovnem okolju. Za 

namen raziskave sem naredila deset ločenih Polstrukturirani intervjujev z zaposlenimi v 

slovenskih podjetjih. Vsem anketiranim sem postavila ista usmeritvena vprašanja. Temeljni 

raziskovalni problem magistrske naloge je bil pojavnost mobinga med zaposlenimi, poiskati 

zanj vzroke in posledice, ugotoviti kam se obrniti za pomoč in poiskati predloge za 

zmanjšanje mobinga. Ker pa magistrsko delo pišem v času vpliva gospodarske krize na 

poslovanje podjetij, me je še dodatno zanimalo, ali je v uspešnih podjetjih manj mobinga kot 

v podjetjih, kjer je vpliv krize na poslovanje večji. Odgovore sem razdelila v dve skupini in 

naredila primerjavo. Odgovori anketirancev so potrdili, da mobing v slovenskih podjetjih 

obstaja ter ima močan vpliv na delo posameznika. Zadovoljstvo zaposlenih pa je poglaviten 

pogoj za uspešno poslovanje in doseganje zadanih ciljev vsakega podjetja. Odgovori 

anketiranih so bili podobni, ne glede na to v kako uspešnem podjetju so zaposleni. Slaba 

komunikacija in pomanjkanje empatije sta dva izmed glavnih razlogov za nastanek mobinga. 

Tako za posameznika kot za podjetje sta najpomembnejša preventiva in izobraževanje. 

 

Ključne besede: delo, delovni pogoji, diskriminacija, grožnje, komunikacija, nadlegovanje, 

nasilje (čustveno, psihično, fizično), priča, spolno nadlegovanje, šikaniranje (mobing, 

bullying, bossing, staffing), zastraševanje, žrtev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KLJUČNE BESEDE:  

 Delo – Je zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin. 

 (SSKJ, 2008) 

 Delovni pogoji – Se nanaša na delovno okolje in vse obstoječe okoliščine, ki 

vplivajo na delo na delovnem mestu, pravne pravice in odgovornosti. 

 Diskriminacija – Neenako obravnavanje posameznika oz. posameznice v primerjavi 

z nekom drugim zaradi narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega 

stanja, invalidnosti, jezika, verskega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, 

izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ali katerekoli druge osebne 

okoliščine. (http://www.varuh-rs.si, 2006) 

 Grožnje – Obljuba, napoved komu česa neprijetnega, hudega. 

 Komunikacija – Sporazumevanje, ko ljudje med seboj prenašajo sporočila s 

pomočjo različnih simbolov (besed, kretenj, govorice telesa, slik…). 

 Nadlegovanje – Nadlegovanje je nezaželeno ravnanje, temelječe na kateri koli 

osebni okoliščini, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali 

žaljivo okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo. (www.uradni-list.si, 2004) 

 Nasilje (čustveno, psihično, fizično) – Ko se v odnosu do koga uporablja silo, 

pritisk za uresničevanje svoje volje, zahteve. 

 Priča – Oseba, ki je navzoča ob dogodku. 

 Spolno nadlegovanje – Nezaželena spolna pozornost. 

 Šikaniranje – Mobing – ustrahovanje, trpinčenje 

 Bullying – Brutalno šikaniranje, od zgoraj navzdol (šef nad podrejenimi).  

 Bossing – Intenzivno šikaniranje, nadrejenega nad zaposlenimi.  

 Staffing – Šikaniranje podrejenega nad nadrejenim. (Bakovnik, 2006: 4)  

 Zastraševanje – Vzbujati, povzročati strah, da se koga odvrne od kakega dejanja, 

dela, zastraševati nasprotnika. 

 Žrtev – Oseba, ki je doživela mobing na delovnem mestu. 
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SUMMARY 

Mobbing (or bullying) in a workplace is defined as continuously hostile and unethical 

communication between one or more co-workers over an extended period of time. Its negative 

effects can be felt by the victim and it can affect the environment or the company where 

mobbing takes place. Having witnessed mobbing in the past, I am interested in this issue. As 

part of my research, I conducted 10 separate half-structured interviews among employees in 

Slovenian companies. I asked the interviewees similar questions, addressing in particular: the 

presence of mobbing among employees; its causes and consequences; where to turn in order 

to get help; and finding suggestions for reducing the occurrence of mobbing. Considering the 

fact that my research was being written at a time when the economic crisis impacted 

companies' businesses, I was also interested in whether successful companies have less 

mobbing than companies experiencing economic difficulties. To this end, I separated the 

answers into two groups and later compared them. The interviewees' answers confirmed the 

existence of mobbing in Slovenian companies, and they also confirmed its strong impact on 

one's work. Employee satisfaction is an important part of any company that wishes to be 

successful and reach its set goals. No matter the level of the company's success, the 

interviewees' answers were similar. Lack of communication and lack of empathy are some of 

the main reasons for the rise of mobbing. 

Prevention and education are the best tools towards reducing mobbing, for both individuals 

and companies. 

 

Keywords: work, working conditions, discrimination, threat, communication, harassment, 

violence (emotional, psychological, physical), witness, sexual harassment, victimisation, 

mobbing, bullying, bossing, staffing, intimidation, victim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KEYWORDS: 

Work – A conscious use of physical and mental powers in order to obtain goods. (SSKJ, 

2008) 

Working Conditions – Working conditions refer to: working environment; existing 

circumstances influencing work in the workplace; legal rights and responsibilities. 

Discrimination – Discrimination happens when one is treated unequally on the grounds of 

nationality, race, ethnical background, gender, health situation, disability, language, religion, 

age, sexual orientation, education, financial status, social status or any other personal 

circumstance.  (http://www.varuh-rs.si, 2006) 

Threat – A threat happens when one person expresses that 

something bad will happen to another person. 

Communication – Communication is an activity in which people exchange messages through 

different symbols (words, gestures, body language, pictures, …) 

Harassment – Harassment is unwanted behaviour which creates a frightening, hostile, 

intimidating, humiliating or offensive environment for a person and offends their dignity at 

the same time. (www.uradni-list.si, 2004) 

Violence (emotional, psychological, physical) – Violence happens when one person in 

relation to another uses force or pressure in order to achieve their own wishes or demands. 

Witness – A witness is a person present at some event. 

Sexual harassment – unwanted sexual attention. 

Victimisation, Mobbing – Threatening, maltreatment. 

Bullying – Brutal victimisation from higher positions towards lower ones (boss towards 

subordinate employees) 

Bossing – Happens when superiors intensively victimise employees. 

Staffing – When subordinate employee victimises a superior one. (Bakovnik, 2006: 4)  

Intimidation – Raising and causing fear in order to turn someone away from doing a 

particular task. It is about frightening one's opponent. 

Victim – A person who has experienced mobbing in his/her workplace. 
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UVOD  

Mobing v delovnem okolju je sovražna in neetična komunikacija enega ali več sodelavcev, ki 

je pogosto usmerjena proti posamezniku in se dogaja najmanj enkrat tedensko v obdobju vsaj 

šestih mesecev. Posledice mobinga so pogoste in dolgotrajne ter na žrtvah puščajo telesne, 

duševne in socialne posledice. Mobing nima negativnih posledic le za posameznika temveč 

tudi za celotno podjetje, zato morajo biti o problemu mobinga seznanjeni tako zaposleni kot 

vodstvo podjetja. (Leymann, 1996: 168)  

 

Temeljni namen magistrske naloge je v teoretičnem delu predstaviti pojem mobing, 

predstaviti pojave mobinga, dejavnike za njegov nastanek v podjetju in pojasniti njegove 

vzroke ter posledice. V teoretičnem delu se bom oprla predvsem na Heinza Leymanna, ki je 

prvi postavil definicijo mobinga in že leta 1993 prvi opredelil 45 različnih tipičnih načinov 

obnašanja, značilnih za psihično nasilje, in jih razvrstil v pet skupin, ki so odvisne od 

posledic, ki jih nosijo žrtve. Pomembno je, da so zaposleni seznanjeni, kako preprečiti, 

oziroma kaj storiti, kadar postanejo žrtev mobinga. Pojasnila bom zakonsko ureditev tega 

področja v Sloveniji in v Evropski uniji. Predstavila bom nekaj evropskih in slovenskih 

raziskav ter njihovih izsledkov. Mobing postaja predmet razprav in raziskav mednarodnih 

inštitucij ter javnosti. Šele številčni podatki o mobingu lahko potrdijo njegovo prisotnost v 

podjetjih po Evropi in pri nas.  

 

V praktičnem delu želim raziskati pojav mobinga v slovenskih gospodarskih družbah, zato 

sem zaposlene v večjih gospodarskih družbah povabila k sodelovanju v polstrukturiranem 

intervjuju. Ugotavljala bom, ali so zaposleni seznanjeni, kaj je mobing, ali je prisoten v 

izbranih slovenskih podjetjih, kdo ga izvaja, spraševala bom o vzrokih, o vplivih gospodarske 

krize na njegovo pojavnost, o posledicah, kako se pred njim zavarovati in kako ga zmanjšati. 

Polstrukturirani intervju bom naredila z dvema različnima skupinama zaposlenih glede na 

finančno stanje podjetja v sedanji gospodarski krizi. Primerjala bom odgovore obeh skupin ter 

ugotavljala morebitne stične točke. Želim priti do odgovora, ali je v uspešnem podjetju manj 

mobinga kot v podjetju, ki je zaradi krize njihovih odjemalcev tudi samo zašlo v finančne 

težave oz. v krizo poslovanja. 
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2 OPREDELITEV POJMA MOBING 

Beseda mobbing izhaja iz angleške besede mob, ki v slovenskem prevodu pomeni planiti na 

koga, napasti, lotiti se koga, navaliti na koga, zbrati se. Kot samostalnik pa pomeni tudi 

sodrgo, drhal. Izraz je skoval etolog Konrad Lorenz, ki je pri opazovanju živali prišel do 

zanimivih izsledkov. Preučeval je, na kakšne načine skupina živali prežene ali izloči vsiljivca 

ali konkurenta in kako pri tem posamezne živali sodelujejo. Enake pojave v delovnem okolju 

pa je v začetku osemdesetih let začel raziskovati Heinz Leymann, profesor nemškega rodu, ki 

je tudi prvi postavil definicijo: Mobing v delovnem okolju vključuje sovražno in neetično 

komunikacijo enega ali več posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno proti 

enemu posamezniku, ki je zaradi mobinga porinjen v nemočen položaj, kjer nima zaščite in 

kjer tudi ostaja zaradi stalnih dejanj mobinga. Ta dejanja so zelo pogosta, najmanj enkrat na 

teden in v daljšem obdobju, najmanj šest mesecev. Zaradi visoke pogostosti in dolgega 

trajanja sovražnega obnašanja se mobing kaže v znatnih duševnih, psihosomatskih in 

socialnih problemih.  (Leymannn, 1990) 

 

V Evropi se uporabljajo različni izrazi za sovražno obnašanje na delovnem mestu. Odražanje 

razlik v razumevanju bolj prefinjenih oblik nadlegovanja in nasilja na delu se kaže z uporabo 

različnih izrazov, kot so moralno ali čustveno trpinčenje, nadlegovanje, s tujkami mobbing, 

bullying, harassment, violence, ... 

Po mnenju nacionalnih študij so v Evropi precejšnje razlike v naravi mobinga. Vse različice 

pa niso povezane v enoten izraz.  

 

Najbolj pogosta izraza, ki ju srečamo v literaturi sta »bullying« in »mobbing«. Mobbing 

izhaja iz angleškega glagola »to mob«, kar pomeni brez reda stiskati se, prerivati se, 

nakopičiti si, predvsem z namenom nekomu škodovati ali mu storiti krivico oziroma ga 

napasti, navaliti nanj. (Veliki angleško-slovenski slovar, 1997) 

 

To poimenovanje so pozneje prevzele nemško govoreče države, Nizozemska in nekatere 

sredozemske države, medtem ko se je bullying uveljavil v evropskih angleško govorečih in 

skandinavskih državah. (Kostelić-Martić, 2005: 12)  
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Dr. Monika Kalin Golob je predlagala, da se mobing poimenuje s slovensko besedo 

šikanirati, kar pomeni namerno povzročiti neprijetnosti, nevšečnosti. Če ne drugače, pa bi se 

morala pisava prilagoditi slovenskem izgovoru, torej mobing. (Kalin, 2001)  

 

Pogosto se uporabljata tudi izraza čustveno ali psihično nasilje ter trpinčenje in šikaniranje. 

Na podlagi zbranih pojmov je skupina strokovnjakov skupaj s Kliničnim inštitutom za 

medicino dela, prometa in športa, Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana uskladila in 

oblikovala predlog slovenske definicije: Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče 

se ali sistematično in dolgotrajno graje vredno ali očitno negativno, neetično in žaljivo 

verbalno ali neverbalno dejanje ene ali več oseb na delovnem mestu ali v zvezi z delom, 

usmerjeno proti drugi osebi ali več osebam, ki povzroča socialno izključevanje in ogroža 

psihično, fizično in socialno zdravje in varnost ter ga žrtve razumejo kot zatiranje, 

poniževanje, ogrožanje in žaljenje dostojanstva pri delu. Posamični primeri negativnega 

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

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

delovnem mestu.  (Verbajs, 2010) 

 

2.2 Vzroki za nastanek mobinga 

Pogosta nesoglasja v podjetju povzročijo slabosti v delovanju delovnega procesa, kar se lahko 

razvije in vodi v mobing. Nejasna navodila za delo, preveč dela, premalo zaposlenih, pritiski 

od zunaj, kratki roki, pomanjkanje informacij, zahtevnost pod ali nad zmožnostjo 

zaposlenega, preobremenjenost,vse to lahko povzroči nezadovoljstvo med zaposlenimi. 

Vodilni delavci velikokrat niso sposobni teh konfliktov reševati sproti. Žrtve mobinga so 

lahko posamezniki, ki so pokazali izjemne dosežke, predanost delu, inovativnost, poštenost, 

sposobnost in znanje. (Duffy in Sperry, 2007) 

 

Tudi osebe, ki so hitro ranljive, kot so mladi, starejši ljudje, višek delovne sile, ženske, 

pripadniki manjšinskih skupin in osebe, ki so pogosto odsotne zaradi bolezni, so lahko 

njegove žrtve. 

 

Vsi delodajalci morajo sprejeti politiko preprečevanja diskriminacije in nadlegovanja. Tudi 

najboljši delodajalec ni imun na pojav diskriminacije in nadlegovanja. Razlika med dobrim in 

slabim delodajalcem ni v tem, da pri dobrem teh primerov ni, ampak v tem, da dober 
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delodajalec take primere razišče in obravnava v zgodnji fazi, v skladu z zakonom in z 

internimi postopki. (http://www.selfgrowth.com)   

 

Vzroki za nastanek mobinga so različni. Lahko so posledica osebnostnih lastnosti 

posameznika, ki izvaja mobing, ali pa posledica dejavnikov na samem delovnem mestu, ki 

posledično pripeljejo do mobinga. Le-ta se pogosto pojavlja v organizaciji, v kateri se njegov 

pomen podcenjuje ali ga sploh ne prepozna. Prav tako se pojavlja v času nenadnih sprememb 

znotraj organizacije, ko so delovna mesta negotova. V času sprememb je običajno slabo 

vzdušje med zaposlenimi in vodstvom, prav tako je nezdravo vzdušje tudi med sodelavci. 

Spremembe zahtevajo dodatno delo in prilagoditve. V takšnih situacijah se s strani vodstva 

pojavijo zelo visoke zahteve pri delu ob običajno slabi kadrovski politiki, ki ustvari dodatne 

stresne okoliščine za zaposlene. Dodatna trenja povzročajo nesporazumi zaradi zasedbe 

položajev v organizaciji. (Cvetko, 2011) 

Pri razlaganju vzrokov za nastanek mobinga je tako treba upoštevati kulturo organizacije, 

značilnosti organizacije dela, značilnosti napadalca in značilnosti žrtve. (Tkalec, 2001) 

Vzroki so tudi v nejasnih pristojnostih in razdelitvi nalog, kar pomeni, da je organizacija dela 

in obveščenost zaposlenih slaba in negativno vpliva na potek in delo samo. Kjer so merila 

jasna, kjer se natančno ve, kaj kdo dela in kakšne so pristojnosti ter pravice posameznika, je 

manj možnosti za konflikte in pritiske.   

 

Najmočnejši dejavnik za preprečevanje mobinga je učinkovit način vodenja, ki mora do 

zaposlenih razviti prijateljsko avtoritativen odnos. Vodja sodelavcem predstavlja osebo, ki naj 

bi ji sledili, jo poslušali in ji verjeli. Torej mora izžarevati karizmo, samozavest, mora vedeti, 

kaj želi doseči in na kakšen način ter znati sprejemati kritiko lastnih napak in se iz njih učiti. 

V nasprotnem primeru, ko se v podjetju pojavi prisilno vodenje, ko neposlušnost pomeni 

izgubo ali zamenjavo delovnega mesta in se zaposleni bojijo za zaposlitev, pa tako vodenje 

najpogosteje pripelje do psihičnega nasilja. Najbolj pogosta napaka nadrejenih je ravno ta, da 

si zatiskajo oči pred temi pojavi in še sami postanejo napadalci ter v žrtvi vidijo le slabega 

delavca in s tem še dodatno poglobijo problem. Zaradi lastne nesposobnosti in strahu 

spregledajo ali celo podpirajo psihično nasilje, ki se dogaja v njihovi organizaciji. 

(Mlinarič, 2006) 

 

Mobing lahko sprožijo tudi osebne značilnosti zaposlenih, predvsem kulturna in socialna 

pripadnost, spol, barva kože, ali kaj drugega (npr. telesna hiba ali morda izrazita nadarjenost, 
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ustvarjalnost). Zlasti nadarjenost, ustvarjalnost in storilnost so v veliki meri lahko močan 

vzrok za mobing, saj se nekateri zaposleni, ki teh lastnosti nimajo, počutijo ogrožene. To 

svoje sovraštvo navadno usmerjajo na tiste, zaradi katerih se zavedo lastnih slabosti. Mobing 

se tako dogaja predvsem med delavci v intelektualnih poklicih, v navidezno urejenih okoljih. 

Iz izsledkov evropskih raziskav je razvidno, da je več mobinga med visoko izobraženimi 

ljudmi in v znanstvenem okolju. Bolj ko se pomikamo k elementarnim dejavnostim, manj je 

bilo zaznanih primerov. (Brečko, 2010)  

 

Mobing med sodelavci je predvsem posledica tega, ker napadalec ne razmišlja o posledicah 

svojih dejanj. Poleg samega izvajalca v procesu sodeluje še precej ljudi, ki mobing sploh 

omogočajo. Gre za osebe, ki zaradi nepremišljenosti ali malomarnosti sodelujejo pri 

mobiranju ali pa ga le opazujejo in ne posredujejo. Mobing se pogosto razvije prav zato, ker 

okolje to dopušča.  (Tkalec, 2006) 

 

2.3 Pet glavnih pojavov mobinga  

Leymann (1993) je opredelil 45 različnih tipičnih načinov vedenja, značilnih za psihično 

nasilje, ki jih je razvrstil v pet skupin. 

 

2.3.1 Napadi na izražanje in komuniciranje 

Gre za verbalno nasilje s ciljem nekoga podrediti, pokoriti. Žrtev je verbalno napadena, 

omejuje se ji komunikacija in stiki z nadrejenimi in sodelavci, stalno se jo kritizira, ji grozi. 

Psihično nasilje lahko bolj boleče kot fizično in je po posledicah izenačeno z njim. 

 

2.3.2 Ogrožanje socialnih stikov 

Človek je socialno bitje, ki za preživetje potrebuje stike z drugimi ljudmi, zato je ta oblika 

mobinga ena izmed najhujših. Znano je, da je za zapornike najhujša kazen izolacija v samici. 

Z žrtvijo se v podjetju ne pogovarjajo več, jo ignorirajo, premestijo v delovne prostore 

oddaljene od sodelavcev. 

 

2.3.3 Ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Namen je predvsem razvrednotiti, diskreditirati in uničiti ugled žrtve. Gre za obrekovanje, 

norčevanje iz žrtvine osebnosti in njenih vrednot, dvom v njene psihofizične in delovne 

sposobnosti, poskusi spolnega nadlegovanja. 
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2.3.4 Napadi na kakovost  dela 

Napadi na žrtvino znanje in opravljanja dela, dodelitev preveč delovnih nalog ali odvzem 

dela, naloge so preveč ali premalo zahtevne, nesmiselne, ali žalijo delavčevo osebno 

dostojanstvo. 

 

2.3.5 Napadi na zdravje 

Pomeni neposreden napad na fizično in psihično zdravje žrtve z dodeljevanjem zdravju 

škodljivih nalog, grožnje in uporaba fizičnega nasilja, povzročanje psihične škode, spolni 

napad in podobno. (Pogum, 2009)   

 

2.3.6 Druge oblike 

Obstajajo še druge neustrezne oblike vedenja, ki predstavljajo diskriminatorno ravnanje in 

lahko vodijo v mobing. Tudi te oblike nadlegovanja je potrebno ozavestiti in preprečevati. 

Razvrščamo jih v pet skupin:  

 Nadlegovanje zaradi spola  

 Tako moški kot ženske so lahko na delovnem mestu deležni nadlegovanja izključno 

zaradi svojega spola. To se izvaja predvsem v podjetjih z neuravnoteženo spolno 

strukturo, žrtve pa so tisti, ki so v manjšini. Gre za fizično napadalnost in 

zastraševalno vedenje, sramotilno obrekovanje, širjenje laži o spolnem življenju, 

blatenje ali žaljenje zaradi spola, spolno nadlegovanje ženske ali moškega. 

 Nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti 

 Nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti izraža nizko stopnjo tolerantnosti 

posameznika, družbe in organizacije do spolno drugače usmerjenih. Gre za podobna 

dejanja kot pri nadlegovanju zaradi spola.  

 Nadlegovanje zaradi starosti 

 Prebivalstvo Evrope se stara, daljša se delovna doba in viša starostna meja za 

upokojitev, tako se tudi povečuje nadlegovanje zaradi starosti. Sem prištevamo 

posmehovanje in poniževanje zaradi starosti, neumestne šale, zgodbe ter tudi fizična 

napadalnost zaradi starosti.  

 Nadlegovanje zaradi izobrazbe 
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 Nadlegovanje zaradi drugačne stopnje izobrazbe kot jo ima nadlegovalec, je precej 

pogost pojav, še zlasti pa vključuje posmehovanje ali poniževanje zaradi slabše ali 

nižje izobrazbe. 

 Spolno nadlegovanje 

 Posebno vrsto nadlegovanja predstavlja spolno nadlegovanje. Ločimo verbalno, 

neverbalno, fizično in karierno spolno nadlegovanje. (Brečko, 2010)  

 

2.4 Faze mobinga 

Mobing se začne z željo posameznika ali skupine po nadvladi, tako da začne izrabljati svojo 

formalno oz. neformalno moč, položaj nad sodelavcem. Če žrtev ne najde obrambne strategije 

in se zloraba nadaljuje, se ta razvije v formalni mobing, kar pomeni, da se izvaja vsaj enkrat 

na teden najmanj šest mesecev. V razvoju procesa in prepoznavanja mobinga običajno 

sledimo štirim fazam. Opisani potek dogodkov je pri trpinčenju stalnica. Leyman namreč (po 

Davenport in drugi, 2002: 38) loči pet faz v procesu trpinčenja: 

 Konflikt/kritični dogodek, ki sam po sebi še ni mobing, lahko pa se v to razvije. 

 Mobing in stigmatizacija: Če konflikt ni bil pravočasno razrešen, postane skoraj 

vsakodneven dogodek. Žrtev ne more več normalno komunicirati v svojem delovnem 

okolju, sodelavci ga izločijo in izgublja občutek varnosti. 

 »Uradni primer«, vodstvo naredi korak naprej in žrtev postane uradni primer. 

 Zaradi pritiska žrtev začne delati napake. Po raziskavah sodeč žrtev tudi do 50 

odstotkov delovnega časa namenja obrambnim strategijam. (Brečko, 2010) Tudi če 

se do sedaj vodstvo ni vpletalo, je sedaj prisiljeno ukrepati. Proti žrtvi se uvedejo 

disciplinski ukrepi. 

 Nepravilna diagnoza, žrtev označijo kot duševnega bolnika. To vodi v resne psihične 

težave, ki ji onemogočajo vrnitev na delovno mesto oz. poklicno rehabilitacijo.   

 Izguba delovnega mesta, kar pa prinaša še dodatne posledice za žrtev, predvsem 

psihosomatske in vodi tudi v druge resnejše bolezni. Strokovnjaki njenih težav ne 

znajo pravilno diagnosticirati, zato je okrevanje dolgotrajno. (Leymann, 1990: 119-

126) 

Po raziskavah sodeč kar 66 % delavcev samo zapusti podjetje ali privoli v sporazumno 

prekinitev delovnega razmerja. (Brečko, 2010)  

Napadalec in žrtev popolnoma različno dojemata dogodke, kot je razvidno tudi iz tabele 1.1. 
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Tabela 2.1: Razlike v zaznavanju mobinga med žrtvijo in napadalcem 

ŽRTEV NAPADALEC 

Sistematično, namerno nagajanje Meni, da gre za izolirano, posamično in 

nenačrtovano dejanje 

Napadi, usmerjeni neposredno proti njej Znosno, dopustno in celo potrebno dejanje 

Mobing nekaj časa dopušča, potem se nanj 

pretirano odzove 

Presenečen je nad odzivom žrtve, zdi se mu 

pretiran in nerazumljiv 

Vir: Brečko, 2010. 

 

2.5 Vrste mobinga 

Tipično že skoraj stereotipno mnenje je, da mobing izvajajo vodje nad svojimi podrejenimi. 

Vendar se lahko mobing izvaja na vseh nivojih in v vseh smereh. Raziskave kažejo, da so 

pobudniki mobinga sodelavci, nadrejeni in podrejeni. Če pogledamo podatke o tem, kdo je 

iniciator mobinga, pridemo do naslednje porazdelitve: 44 % sodelavcev, 37 % nadrejenih, 10 

% sodelavcev in 9 % podrejenih. Sicer so podatki od države do države različni. V sosednji 

Italiji je 55 % vertikalnega mobinga, 45 % horizontalnega in v 5 % naj bi skupina zaposlenih 

izvajala mobing nad vodjem. (Brečko, 2010) 

 

Glede na smer delovanja in izvajanja mobing delimo na: 

2.5.1 Horizontalni mobing 

Izvaja se med sodelavci, zaposlenimi na istem hierarhični ravni. Ljubosumje, občutek 

ogroženosti, zavist, nezdrav karierizem lahko pri posamezniku vzbudijo željo, da odstrani 

konkurenco iz svojega delovnega okolja. Tako želi posameznik ali skupina dokazati, da je 

boljši od tistega, ki ga izberejo za žrtev. Raziskave kažejo, da je največ prav horizontalnega 

mobinga, ki se izvaja med sodelavci.  

 

2.5.2 Vertikalni mobing 

O navpičnem oz. vertikalnem mobingu govorimo, kadar se nasilna dejanja izvajajo med 

zaposlenimi na različnih hierarhičnih ravneh. V večini primerov gre za izvrševanje mobinga 

nadrejenih nad podrejenimi. Izvaja ga lahko nad enim podrejenim ali nad več zaposlenimi, 

dokler ne uniči vse skupine. Za to uporabljamo izraz bossing ali strateški mobing. 

(Kostelić-Martič, 2007: 27-28) 
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Strokovnjaki, ki delujejo na področju svetovanja o mobingu, ocenjujejo, da se v 70 % mobing 

izvaja s strani nadrejenih. Nadrejeni mobing vse bolj pogosto uporabljajo (ali vsaj tolerirajo) 

za zmanjševanje števila zaposlenih, pri čemer se tako izognejo plačevanju odpravnin, saj 

prizadeti sami dajo odpoved, ker na delovnem mestu ne zdržijo več. Med storilci so pogosto 

tisti, ki čutijo, da je njihov položaj ali ugled v podjetju ogrožen. 

 

Pri berlinski raziskavi je 66 % vseh žrtev s srednje stopnje hierarhične lestvice, slabih 30 % 

mobiranih je z višjih položajev (zdravniki, inženirji, arhitekti in drugi). Najmanj mobinga so 

odkrili med nekvalificirano delovno silo (kurirji, čistilke, vratarji in podobno), in sicer 

približno 5 %. Edini poklic, pri katerem tudi po dveh letih trajanja raziskave niso odkrili niti 

enega primera mobinga, so bili pravniki. (www.rtvslo.si, 23.2.2007) 

 

Pri mobingu med sodelavci lahko ločimo tri podvrste. 

 Posameznik proti posamezniku na isti hierarhični ravni. Tu gre za dejanje, ko 

sodelavec z mobingom odstrani drugega sodelavci, ki mu je po položaju enakopraven. 

Izvajalec mobinga se počuti ogroženega zaradi uspešnejšega sodelavca. Ogroženo je 

njegovo napredovanje ali razvoj njegove kariere v organizaciji. (Kostelić-Martić, 

2007: 27-28) 

 Mobing skupine proti skupini je izraz strahu posameznikov, ki se močne počutijo le v 

skupini ter delujejo kot »tolpe« v prvotnem pomenu mobinga. 

 Tudi ko skupina izvaja mobing proti posamezniku, gre za podobne vzgibe kot 

posameznik proti posamezniku. Skupaj se počutijo še močnejši in z nasilnimi dejanji 

želijo uničiti žrtev. Svoje frustracije poskušajo izživeti preko druge osebe. 

  

34 % vprašanih je mobirala ena oseba, približno 40 % mobiranih so napadale dve do štiri 

osebe in 27 % oseb so mobirale več kot štiri osebe. (Leymann, 2011) 

Iz podatkov lahko razberemo, da se mora žrtev boriti proti večjemu številu napadalcev. Toda 

tudi ko je napadalec le eden, se žrtev počuti enako, saj ostali sodelavci mobing namerno 

spregledajo ali ga celo podpirajo. Tako s svojo tiho držo lajšajo delo napadalcu in mobing tudi 

omogočajo. Običajno se jim zdi izolacija žrtve celo pozitivna, saj pripomore k notranji 

povezanosti skupine. V takšni situaciji postane najbolj očitno, zakaj ukrepi, usmerjeni le na 

žrtev mobinga, niso učinkoviti. (Tkalec, 2006) 

 

http://www.rtvslo.si/
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2.5.3 Zunanji mobing 

Napadalec lahko prihaja tudi izven podjetja. Ta vrsta mobinga je pogostejša v poklicih, kjer 

imajo zaposleni pogoste stike z zunanjimi partnerji, strankami, dobavitelji. Predvsem se to 

dogaja v zdravstvu, šolstvu, sodstvu in javni upravi. 

 

2.5.4 e-mobing 

Vse bolj pogost pojav pa je tudi e-mobing. Raven digitalne pismenosti je različna in lahko 

prihaja do:  

 podreditev osebe na osnovi poznavanja in upravljanja novih tehnologij. Gre za 

pošiljanje okuženih datotek, spreminjanje gesel brez obvestila, spremembe osebnih 

nastavitev in podobno. Predvsem so ogrožene osebe, ki ne zmorejo slediti napredku 

informacijske tehnologije (zaradi daljše odsotnosti, bolezni, starosti ...). 

 Sem sodi neprimerno komuniciranje med prejemniki e-sporočil, ki so v isti skupini, 

na primer podajanje povratnega sporočila ne le pošiljateljem, temveč tudi ostalim 

sodelavcem z namenom diskreditirati pošiljatelja osnovnega sporočila. Sem sodi tudi 

delegiranje nujnih delovnih nalog brez prehodnega dogovora po e-pošti, oddane že 

po izteku delovnega časa, ki morajo biti opravljene v zelo kratkem roku, isti dan ali 

preko vikenda. Napadalec ne predvideva, da bo žrtev e-pošto prebrala, njegov namen 

je predvsem v dodatnem psihičnem pritisku na žrtev.  (Brečko, 2010)  

 

2.6 Žrtve mobinga 

Obstaja veliko teorij, kakšna je tipična žrtev mobinga. Toda še nobena raziskava doslej ni 

potrdila oz. povezala vzroka mobinga z osebnostjo žrtve. Najpogosteje ima konflikt korenine 

v organizaciji dela. Konflikt se nato preseli na osebno raven in tako se razvije spor med 

zaposlenimi, ki je v osnovi posledica slabe organizacije dela. Ko je spor dosegel to stopnjo, je 

zanj nesmiselno kriviti osebnosti vpletenih. Ko se kot posledica mobinga razvije post 

travmatski sindrom, žrtev doživlja osebnostne spremembe, ki jih psihiatri, ki ne poznajo 

dovolj posledic mobinga, napačno razlagajo in te spremenjene osebnostne lastnosti razlagajo 

kot nekaj, kar je posameznik prinesel v podjetje že ob samem prihodu. (Leymann in 

Gustafsson, 1996: 251-275) Izvajalci mobinga najdejo pri žrtvi določeno lastnost, ki sproži 

mobing. Ta pogosto prizadene socialno šibkejše in osebe, katerih kariera je odvisna od 

nadrejene osebe. 
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Zanimivo je bilo prebrskati tudi podatke, ki govorijo o tem, kakšna je karakteristična žrtev 

mobinga oziroma, kdo je to. To so poštenjaki, osebe, ki so opazile in prijavile nepravilnosti 

pri delu, telesni invalidi in mlade osebe, ki so se komajda zaposlile, ter starejši tik pred 

upokojitvijo. V tej skupini najdemo še osebe, ki zahtevajo več samostojnosti ali boljše pogoje 

dela, kot tudi osebe, ki po letih prekomernega dela zahtevajo priznanje ter povečanje plače. 

Ne nazadnje so tukaj še osebe, ki predstavljajo presežek delovne sile in pripadniki 

manjšinskih skupin (pripadniki muslimanske veroizpovedi, pripadniki drugega etničnega 

izvora, pripadniki nasprotnega spola, pripadniki drugačnih spolnih usmeritev, visoko 

ustvarjalni posamezniki) in osebe, ki so pogosto na bolniškem dopustu. (Kostelič–Martič, 

2007) 

 

2.6.1 Posledice za žrtve 

Mobing na delovnem mestu predvsem pušča posledice na delovni učinkovitosti in žrtvinem 

vedenju. Pade motiviranost, zmanjša se storilnost, pogoste so odsotnosti zaradi bolezni. Kaže 

pa se tudi v čustvenem odzivu, ki se lahko pojavi kot depresivnost, anksioznost, občutek 

praznine, apatija, motnje v socialnih stikih, tesnoba in strah, stalna zaskrbljenost, izguba 

motivacije in podobno. (Petančič, 2010) 

Mobing na delovnem mestu žrtvi prinaša številne posledice. Te so poslabšanje psihičnega in 

fizičnega zdravja in težja vključitev v socialno okolje. Učinek, ki ga povzroča trpinčenje, je 

pogosto povezan s posttravmatskim stresnim sindromom. Običajni simptomi so: trajno 

podoživljanje travme, ponavljajoče se neprijetne nočne more, težave s spanjem ter stres in 

nemirnost. Dodatni simptomi so še: občutki, da stresni dogodek še vedno traja, slaba 

koncentracija, razdražljivost, povečana občutljivost in nerazpoloženost ter občutek krivde 

skupaj z agresivnostjo in nedružabnostjo. Sledijo jim še dvomi v lastno sposobnost, 

negotovost (posledično upad storilnosti), nemotiviranost in občutek izčrpanosti. (Seigne et al., 

2000) 

Tovrstne težave postopoma privedejo do težjih oblik motenj, kot so: paranoidnost, 

anksioznost, občutki obupanosti, samomorilne misli, depresije, odvisnost od alkohola, tablet 

in podobno. Dolgotrajne vedenjske in psihične zdravstvene težave se pogosto poznajo tudi na 

telesnem zdravju: povišan krvni tlak, bolezni srca in ožilja, dermatološke bolezni, 

avtoimunske bolezni, rak. Ena najbolj drastičnih, a kljub temu zelo pogostih posledic 

doživljanja trpinčenja na delovnem mestu je samomor. Švedi ocenjujejo, da je približno 10 do 

20 % samomorov na letni ravni posledica mobinga na delovnem mestu. (Robnik in 

Milovanovič, 2008: 35)  
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Posledic pa ne čutijo le žrtve temveč tudi okolje, v katerem živijo. Zaradi nevzdržnega 

pritiska se prostovoljno odločijo zamenjati delovno okolje, niso več sposobni opravljati 

svojega dela in imajo težave pri iskanju nove zaposlitve. Spoprijeti se morajo z izgubo 

samozavesti in dosedanje družbene vloge zaposlenega, starša in partnerja. Izguba službe lahko 

vpliva na zakon ali zvezo, zaradi zmanjšanih prihodkov pa se žrtev znajde v hudi finančni 

stiski, ki lahko traja tudi več mesecev ali celo let. (Maureen in Len, 2007) 

 

2.6.2 Posledice za delodajalce 

Glavna posledica mobinga je spremenjena delovna klima v podjetju. Zmanjšana storilnost, 

slabše opravljeno delo, povečana bolniška odsotnost, fluktuacija delovne sile, nezadovoljstvo 

zaposlenih z delom, zmanjšanje motivacije za delo in pripadnost delodajalcu, okrnjen ugled 

organizacije v javnosti so le nekatere za posledice, o katerih bi morali razmišljati delodajalci. 

V kolektivu, kjer se izvaja mobing, se pri sodelavcih in nadrejenih pojavljajo občutki krivde 

zaradi nezmožnosti pomagati žrtvi. Strah jih je namreč, da bodo še sami kaznovani ali celo 

postali žrtev. V takšni delovni klimi pa ljudje težko uspešno delujejo. Vse skupaj pa 

posledično vodi k zmanjševanju dobička za podjetje. 

 

Leymann o posledicah trpinčenja pravi, da moramo domnevati, da so ekonomske posledice, 

ravno tako kot psihosocialne, upoštevanja vredne. Oseba lahko prejema plačo, ne da bi 

(sploh) imela kaj delati. To lahko traja leta. Pojavljajo se dolga obdobja bolniške odsotnosti, 

katastrofalen upad storilnosti cele skupine, nujnost rednega interveniranja kadrovskega 

osebja, osebnih svetovalk/svetovalcev, vodstvenega in vodilnega kadra, zdravstvenega osebja, 

zunanjih svetovalk/svetovalcev, organizacijskih zdravstvenih enot itd.  

 

Organizacijam, v katerih »uspevajo« osebe, ki izvajajo mobing, je povzročena velika škoda.   

 

V nekaterih državah so izdelali študije, ki posledice vrednotijo tudi finančno. Na primer 

študija ameriškega Urada za notranje zadeve (1990) je nazorno prikazala, da je vsako leto 

izgubljenih med 5 do 6 bilijonov $ zaradi zmanjšanja učinkovitosti, ki je posledica resnične 

ali zaznane zlorabe zaposlenih (Brady-Wilson v Randall 2005: 51). Stroški trpinčenja na 

delovnih mestih v Nemčiji znašajo na 1.000 zaposlenih 112.000 $ letno, znesku pa je treba 

prišteti še 56.000 $ posrednih stroškov (Di Martino v McCarthy in Mayhew 2004: 40). 

Leymann (1990: 123) pravi, da znašajo stroški od 30.000 do 100.000 $ na zaposleno osebo, ki 

je izpostavljena trpinčenju.  
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Mobing je vseobsegajoč problem, zato so tudi stroški visoki in se pojavljajo na zelo različnih 

področjih (vpliv na žrtev, vpliv na kolektiv, vpliv na organizacijo, vpliv na družino žrtve, 

vpliv na ugled organizacije, vpliv na javne storitve)  

a) Nedvoumni neposredni stroški: bolniške odsotnosti žrtev, uvajanje žrtve/sodelavcev 

na novo delovno mesto, pravdni stroški v primeru tožbe, odškodnine, odpravnine. 

b) Skriti neposredni stroški: pritožbeni postopki, čas za reševanje sporov tako žrtve kot 

odgovornih v podjetju, odgovornih služb. 

c) Stroški zmanjšanja storilnosti pri žrtvah, stroški nadomestnih zaposlitev sodelavcev, 

odgovornih v podjetju, skratka pri vseh vpletenih  

d)  Stroški zaradi izgubljenih poslovnih priložnosti znotraj podjetja (zmanjšana 

produktivnost, manj ustvarjalnosti in inovativnosti, poslabšan odnos s strankami). 

(Robnik in Milanovič, 2008) 

 

2.6.3 Posledice za sodelavce 

Mobing pusti posledice pri posamezniku, ki lahko utrpi resne fizične in psihične motnje. 

Vendar je potrebno ta pojav pogledati širše, saj je takšno nasilje lahko uničujoče ne samo za 

žrtev temveč tudi za sodelavce. Posledice mobinga so: občutek krivde in strah pred 

posledicami v primeru pomoči žrtvi, povezan s strahom pred možnostjo, da tudi sami 

postanejo žrtev in na koncu sledi še razpad delovnih struktur. (Tkalec, 2001) 

 

2.6.4  Posledice za družbo 

Stroški nastajajo tudi izven podjetja (delež stroškov, ki jih ima gospodarski sektor v javnem 

sektorju, vključno s stroški javnega zdravstva in medicinskih storitev, državna nadomestila za 

nezaposlene osebe, stroški za administrativne in pravne javne storitve, izguba dobička zaradi 

oslabljene kupne moči žrtev in družin, odpuščenih z dela). (Robnik in Milanovič, 2008) 

 

3 KAJ STORITI 

3.1 Kaj lahko stori podjetje 

S pravočasnimi ukrepi lahko v veliki meri preprečimo in nadzorujemo mobing v delovnem 

okolju. Strokovnjaki predlagajo področja dejavnosti, s katerimi se lahko zmanjša problem 

mobinga v podjetjih, to so predvsem: 
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3.1.1 Preventivno delovanje 

Izjemno pomembno je izobraževanje vodilnih kadrov in zaposlenih o mobingu, kot tudi 

izobraževanje na področju komunikacije in stila vodenja. Sledijo jim ukrepi za izboljšanje 

delovne klime in vsakodnevni pregled nad dogajanjem med zaposlenimi in pogovori z njimi. 

Pri tem je nujno potrebno spremljati timsko delo in odnose znotraj timov ter sprejeti ustrezno 

zakonodajo in interna pravila znotraj podjetja z imenovanjem posebnih pooblaščencev v 

organizaciji za pomoč žrtvam. 

 

3.1.2 Poklicna rehabilitacija 

Ob pojavu mobinga mora menedžment zaščititi in preprečiti stigmatizacijo žrtve, organizacija 

mora žrtvi povrniti nekdanji ugled, po potrebi je potrebno žrtvi odobriti dodatni dopust za 

poklicno izobraževanje, za krepitev samozavesti in podobno. (Bakovnik, 2006) 

 

3.2 Kaj lahko stori žrtev  

Lahko se zgodi, da žrtev mobinga ne zazna takoj. Morda se ga ne zaveda, ali pa poskuša 

situacijo in svoja čustva potlačiti, jih zanikati. Upa, da bo bolje, če se bo prilagodil in se bolj 

potrudil. Ko se zave posledic, že pride do hudih zdravstvenih in psihičnih problemov, ki so 

lahko tudi kronični. Pomoč lahko poišče prepozno. Redko kdo se takrat vpraša, kaj se je s tem 

človekom dogajalo v čustvenem pogledu. Zato je zelo pomembno, da so delavci seznanjeni z 

mobingom in možnimi posledicami, na katere strokovne službe, interesna združenja in 

društva se lahko obrnejo. (Brečko, 2010) 

Posameznik razvije osebne obrambne strategije, če opazi, da gre za mobing, ali to sumi. 

Vprašanje pa je, kakšne in kako učinkovite so. Če tak pristop ne pomaga, lahko posameznik 

poseže tudi po formalnih ukrepih, ki jih omogoča trenutna zakonodaja. 

 

3.2.1 Neformalni ukrepi – osebne obrambne strategije 

3.2.1.1 Zavrnimo vlogo žrtve 

Ko pride do prvega konflikta, se mora žrtev vprašati, ali je res naredila napako pri delu in od 

napadalca zahtevati podrobno obrazložitev. Še posebej če žrtev ni psihično močna, 

samozavestna, se lahko hitro postavi v vlogo žrtve in išče krivdo le pri sebi. Pomemben 

podatek je, da so žrtve mobinga pogosto psihično šibkejše osebe. Raziskave delno potrjujejo 

povezavo med žrtvami mobinga in žrtvami družinskega ali kakšnega drugega nasilja v 

mladosti, kar se kasneje prenese v delovno okolje. Okrepitev samozavesti je najboljša osebna 

obramba zoper mobing.  



 

15 
 

Torej lahko predpostavimo, da travmatična in zlorabljajoča dinamika nasilnih delovnih 

odnosov temelji na enakih razvojnih zakonitostih, ki so značilne za primarni družinski sistem, 

tudi na delovnem mestu. Posledica je trpinčenje na delovnem mestu. (Jerebič, 2010) 

 

Za posameznika, ki se počuti ogroženega, je najbolje, da se najprej poskuša pogovoriti z 

napadalcem in ga povprašati o namenu njegovih dejanj. V večini primerov se napadalec 

neposrednega vprašanja ustraši, saj ne pričakuje, da se bo žrtev uprla in preneha z nadaljnjimi 

psihičnimi pritiski na posameznika, odnos med njima pa se tudi primerno uredi. Obstaja tudi 

možnost, da se ni zavedal posledic svojih dejanj in zato z dejanji preneha.  

 

3.2.1.3 Zaupati se sodelavcu ali prijatelju 

Najbolje je, da žrtev svoje občutke zaupa čim prej sodelavcu ali več sodelavcem. Etična 

dolžnost in odgovornost sodelavca žrtve je, da mu verjame in pomaga pri iskanju ustrezne 

pomoči in informacij o tem, kam se lahko žrtev obrne po pomoč. 

 

3.2.1.4 Vodenje zapisnika/dnevnika o doživetih dejanjih  

Vodenje dnevnika pomaga žrtvi pri razjasnitvi pojavov mobinga, obenem pa ga lahko uporabi 

tudi kot dokazno gradivo pri razreševanju mobinga znotraj podjetja pri prijavi pooblaščencu 

ali na sodišču, če ni druge možnosti za razrešitev. Vodeni dnevnik o mobingu je namreč 

zanesljivejši kot mentalni zapis 

 

3.2.2 Formalni ukrepi v podjetju  

Večina podjetij v Sloveniji žal še nima pooblaščenca za mobing. Če neposredni pogovor z 

napadalcem ni uspešen, ima posameznik pravico in dolžnost, da o dogajanju obvesti 

neposredno nadrejenega, ki je odgovoren, da zagotovi varno in mirno delovno okolje. 

Obvestilo nadlegovanega naj bo pisno, če se da, dopolnjeno z dnevnikom o mobingu. Glede 

na pravilnike in akte znotraj podjetja mora nadrejeni v določenem roku (od 10 do 15 dni) 

ustrezno ukrepati. Lahko imenuje tudi posebno komisijo, ki ima ustrezno zaupanje in znanje. 

Če nadrejeni ne ukrepa, ali je on izvajalec, naj žrtev obvesti višjega na hierarhični lestvici ali 

kadrovsko službo. Sedaj, ko je mobing zakonsko priznan pojav, bi moralo vsako podjetje 

imeti posebnega pooblaščenca, ki sprejema take prijave. Če pritožba nadrejenemu ali 

pooblaščencu v organizaciji ni uspešna, se lahko posameznik obrne tudi na svet delavcev, na 

predstavnika sindikata (če je le ta včlanjen v sindikat), na pravno službo, ki mora ukrepati in 

opozoriti vodstvo na dogajanje v organizaciji. 
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3.2.3 Formalni ukrepi izven podjetja 

3.2.3.1 Inšpektorat za delo  

Posameznik lahko utemeljeno pritožbo s čim več dokaznega gradiva posreduje tudi 

inšpektoratu za delo, ki je dolžan preveriti, ali je delodajalec naredil vse, da bi posamezniku 

zagotovil dostojanstveno delovno okolje. 

 

3.2.3.2 Pravno svetovanje 

Brezplačno pravno pomoč v Sloveniji ponujajo nekatere nevladne organizacije, na katere se v 

takšnih primerih lahko obrne posameznik. Tudi nekateri odvetniki, strokovnjaki za delovno 

pravo, so se že specializirali za mobing. 

 

3.2.3.3 Iskanje psihološke pomoči   

V Sloveniji že obstaja nekaj društev in nevladnih organizacij za boj proti različnim oblikam 

nasilja in diskriminacije, ki združujejo žrtve nasilja. Pogovor z nekom, ki je to že doživel, 

lahko obvaruje posameznika pred morebitnimi napačnimi odzivi in mu pomaga do koristnih 

napotkov o tem, kaj lahko stori in kje naj išče nadaljnjo pomoč. 

 

Žrtev se lahko za izboljšanje samopodobe in samozavesti obrne za pomoč na psihološko 

posvetovalnico ali psihoterapevta. Na izbiro je veliko plačljivih ambulant, vendar je za žrtev v 

primeru izgube službe in posledično dohodka, to težko dosegljivo. Delujejo pa tudi 

brezplačne svetovalnice. Taka pomoč žrtvi pomaga okrepiti samozavest, ga nauči pozitivnega 

razmišljanja in nenasilne komunikacije. Pri mobingu žal velja načelo, da šibkejša kot je žrtev, 

močnejši postaja napadalec. 

 

3.2.3.4 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 

Posameznik lahko na podlagi 112. člena Zakona o delovnih razmerjih poda tudi izredno 

odpoved pogodbe o zaposlitvi. To lahko stori brez odpovednega roka po preteku 15 dni, odkar 

je o mobingu pisno opozoril delodajalca in inšpektorat za delo. Ob izredni odpovedi iz 

razlogov na strani delodajalca je delavec upravičen do odpravnine, določene za primer redne 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in do odškodnine v višini izgubljenega 

dela za čas odpovednega roka. Delavec lahko, če da izredno odpoved, uveljavlja tudi pravico 

iz zavarovanja za primer brezposelnosti. (Brečko, 2010)  
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4 ZAKONODAJA O MOBINGU 

Zakonodaja nalaga delodajalcu, da zagotovi delovno okolje, ki preprečuje psihično in 

čustveno nasilje ali trpinčenje na delovnem mestu. Zakonske regulative najdemo v več 

zakonih pa tudi v ustavi. Večina zakonskih določil ureja in preprečuje mobing v vseh 

organizacijah, nekateri (Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih ter z njima 

povezane uredbe) pa veljajo posebej za gospodarske družbe ali posebej za osebe javnega 

prava. V gospodarskih družbah uredbe, ki veljajo za državno upravo, nadomeščajo notranji 

akti in pravilniki o preprečevanju mobinga. (Brečko, 2010) 

 

Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/1991 s spremembami) kot najvišji pravni dokument v 34. 

členu jasno določa, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, v 35. členu 

pa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove 

zasebnosti in osebnostnih pravic. (www.uradni-list.si, 1991)   

  

Republika Slovenija je leta 1999 ratificirala Evropsko socialno listino (Uradni list RS, št. 

24/1999 – MP, št. 7/99), ki določa osnovne socialne pravice delavcev. Za pravno ureditev 

prepovedi mobinga so pomembni predvsem 3., 11. in 26. člen, v katerih je zapisana pravica 

do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravica do varstva zdravja in pravica do dostojanstva 

pri delu. (www.uradni-list.si, 1999) 

 

4.1 Evropski okvirni sporazum  

Eden najpomembnejših dokumentov, ki prispeva k zakonskemu preprečevanju mobinga na 

nacionalnih ravneh, torej tudi v Sloveniji, je Evropski okvirni sporazum o nadlegovanju in 

nasilju na delovnem mestu iz leta 2007. Že leta 2004 je Evropska komisija sklenila, da začne  

fazo posvetovanj s socialnimi partnerji v zvezi z nasiljem na delovnem mestu in njegovih 

učinkih na zdravje in varnost pri delu. Sporazum od podjetij v Evropi zahteva, da ne 

dovoljujejo takega vedenja, in natančno opredeljuje postopke za obravnavanje primerov 

nadlegovanja in nasilja, kadar se pojavijo. Postopki vključujejo neformalno fazo, v kateri 

sodeluje oseba, ki ji zaupata tako vodstvo podjetja kot zaposleni. Treba je spoštovati načela 

dostojanstva, zaupnosti, nepristranskosti in pravične obravnave. Proti storilcem se sprožijo 

ustrezni ukrepi, tudi disciplinski z odpustitvijo, žrtvi se nudi po potrebi ustrezna podpora pri 

ponovni vključitvi. (eur-lex.europa.eu, 2007) 

 

http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
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4.2 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) 

Preprečevanje mobinga je vključeno tudi v Zakon od delovnih razmerjih - ZDR (Uradni list 

RS, št. 42/02 in 103/07), kjer izstopa člen 6.a, v katerega je prvič v slovenski zakonodaji 

vključena tudi prepoved trpinčenja na delovnem mestu. Podana je tudi definicija mobinga, ki 

pravi, da je trpinčenje na delovnem mestu »vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje 

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

delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom«. Prav tako ZDR nalaga delodajalcu, da 

mora zagotavljati delovno okolje, navajam, »v katerem noben delavec ne bo izpostavljen 

spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali 

sodelavcev«, ter sprejem ustreznih ukrepov za zaščito pred temi kršitvami. Če je izražena 

domneva, da delodajalec ravna v nasprotju z določili 45. člena ZDR, je dokazno breme na 

strani delodajalca, torej je delodajalec tisti, ki mora dokazati, da domneva ni resnična. 

Če ne ravna v skladu s tem členom, je za delodajalca predpisana globa od 3.000 do 20.000 € 

(229. člen ZDR). (www.mddsz.gov.si, 2009) 

Prav tako je v zakonu predpisan postopek pred odpovedjo s strani delodajalca, ki določa 

razloge za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi izvajalcu mobinga, in tudi člen, ki določa 

izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani žrtve. Z zakonom so predpisani tudi 

disciplinski ukrepi. (Gostiša, 2011) 

 

Za javne uslužbence velja prvih dvajset določb ZDR, sicer pa njihova delovna razmerja ureja 

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), ki delodajalca zavezuje, da javnega uslužbenca varuje 

pred šikaniranjem in ravnanjem, ki ogroža opravljanje njegovega dela. Omenjena zakona tudi 

prepovedujeta vsako fizično, verbalno in neverbalno ravnanje, ki temelji na osebnih 

okoliščinah in ki ustvarja zastrašujoče, žaljivo ali sramotilno delovno okolje ter žali osebno 

dostojanstvo javnega uslužbenca. (www.mobing.si, 2011) 

 

Za zaposlene v organih državne uprave velja leta 2009 sprejeta Uredba o ukrepih za varovanje 

dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave ter poseben interni akt, Pravilnik o 

preprečevanju mobinga, nasilja na delovnem mestu. 

Tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu preprečuje trpinčenje na delovnem mestu in določa, 

da je delodajalec dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev.  

V Kazenskem zakoniku so določene sankcije za kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo 

položaja in šikaniranje ter določa zaporno kazen do treh let zoper uradno osebo, ki opusti 

http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mobing.si/
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ovadbo takega kaznivega dejanja ali ovadbo storilca. Zakon o enakih možnostih žensk in 

moških preprečuje predvsem spolno nasilje.  

Za obvladovanje in preprečevanje mobinga na delovnem mestu je pomemben tudi Zakon o 

uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNRO), ki opredeljuje preprečevanje 

diskriminacije in nadlegovanja. Določa, da je diskriminacija samostojna kršitev pravic 

posameznika in hkrati ena od najhujših oblik trpinčenja na delovnem mestu. 

Ko je nasilje povezano s korupcijo, se lahko poišče pomoč tudi pri Komisiji za preprečevanje 

korupcije. (Brečko, 2010) 

 

4.3 Interni akti in pravilniki o preprečevanju mobinga 

Gospodarske družbe in tudi pravne osebe javnega značaja morajo imeti interni pravilnik, ki je 

skladen z Zakonom o delovnih razmerjih in dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic 

spolnega in drugega nadlegovanje ter trpinčenja na delovnem mestu. Oba akta sta sklenjena 

med svetom delavcev in upravo. Vsako podjetje si mora pravilnik oblikovati glede na svoje 

posebnosti v poslovanju, na podlagi strokovne ocene tveganja za nastanek mobinga, ki jo 

opravi referenčna strokovna inštitucija in mora vsebovati osnovne predpostavke, kot so: 

opredelitev pojmov, opis postopka, pooblaščenca, sankcije, ukrepe in podobno. (Brečko, 

2010)  

 

4.4 Pooblaščenec za anti-mobing 

Posledic mobinga ne občutijo le posamezniki temveč tudi vsi zaposleni in podjetje, zato je 

nekaj organizacij določilo tako imenovanega pooblaščenca za anti-mobing. To je oseba, ki ji 

zaposleni lahko zaupajo poskuse mobinga, lahko prijavi mobing ter zadevo poda v reševanje 

pristojnim organom ter da ustrezne informacije žrtvi mobinga. Pritožbe lahko sprejema pisno 

ali osebno. Z osebo, ki je vložila pritožbo, se osebno pogovori. Če obstaja sum mobinga, 

primer evidentira na predpisanem obrazcu, doda osebno mnenje in ga odda za to sestavljeni 

komisiji v reševanje. (www.planetgv.si, 2011) 

 

5 TUJE RAZISKAVE 

5.1 Danska raziskava 

Danski raziskovalni center za delovno okolje je objavil poročilo o ustrahovanju (bullying) in 

negativnem vedenju na delovnem mestu, v kateri so sodelovali zaposleni iz 60 različnih 

podjetij. Študija potrjuje, da ustrahovanje med žrtvami povzroči težave s spanjem, pojavijo pa 

http://www.planetgv.si/
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se tudi simptomi hudega stresa. Danska študija poudarja, kako pomembno je izmeriti 

pogostnost in trajanje ustrahovanja na delovnem mestu. Ugotavlja, da je ustrahovanje: 

•  lahko nastalo zaradi slabega delovne klime/vzdušja; 

•  če se konflikti stopnjujejo; 

•  je tesno povezano s splošnim negativnim vedenjem na delovnem mestu; 

•  opisuje socialni položaj vključujoč "tirane", "žrtve" in "priče". 

 

Na splošno 10,8 % anketirancev NFA govori o izpostavljenosti ustrahovanju. Zdi se, da so 

moški nekoliko bolj kot ženske izpostavljeni ustrahovanju, ali pa so mu priča. Vendar pa 

raziskava ugotavlja tudi, da se ženske z njim soočajo težje, oz. da se bolj razburijo (je zanje 

bolj moteče). Študija potrjuje, da je stopnja ustrahovanja tesno povezana z njegovo 

pogostnostjo. 

 

Tabela 5.2: Razširjenost ustrahovanja na delovnem mestu, po spolu (v %) 

Pogostnost Ženske Moški Skupaj 

Izpostavljeni ustrahovanju – žrtve 

Dnevno ali tedensko 1,3 1,7 1,4 

Včasih 7,8 12,9 9,4 

Nikoli 90,9 85,4 89,2 

Kolegi žrtev, izpostavljenih ustrahovanju – priče 

Dnevno ali tedensko 2,8 3,7 3,1 

Včasih 21,7 27,0 23,4 

Nikoli 75,5 69,3 73,4 

Vir: www.eurofound.europa.eu, 2010.   

 

Manj kot mesec dni je bilo dnevnemu, tedenskemu ali občasnemu ustrahovanju na delovnem 

mestu izpostavljeno 38 % vprašanih, 17 % pa manj kot pol leta. Vendar pa je kar 36 % tistih, 

ki so doživljali ustrahovanje, bilo temu izpostavljeno več kot eno leto (tabela 2). 

 

 

 

 

 

http://www.eurofound.europa.eu/
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Tabela 5.3: Trajanje ustrahovanja ( %) 

Trajanje  % 

Manj kot en mesec 38 

1–6 mesecev 17 

7–12 mesecev 9 

1–2 leti 16 

3 leta ali več 20 

Vir: www.eurofound.europa.eu, 2010. 

 

Če pogledamo natančneje, študija ugotavlja, da se razširjenost ustrahovanja na delovnem 

mestu razlikuje glede na področje dela in glede na socialno-ekonomski položaj zaposlenih. 

Raziskava beleži najvišjo raven ustrahovanja med nekvalificiranimi delavci, medtem ko je 

tega manj med pisarniškimi delavci in najmanj med menedžerji. Na vprašanje z možnimi 

različnimi oz. večimi odgovori je 29,5 % vprašanih odgovorilo, da so bili žrtve nasilja s strani 

nadrejenih, medtem ko je bila večina, 77,5 % žrtev, deležna nasilja s strani sodelavcev. 6,7 % 

jih je bilo žrtev nasilja s strani podrejenih in 3,9 % s strani drugih (strank, pacientov ali 

učencev). 

 

5.1.1 Prikrito ustrahovanje - negativno vedenje na delovnem mestu 

Negativna dejanja so lahko povezana z delom, npr. če se delavcu dodeli določena naloga s 

prekratkim rokom ali pa je izpostavljen pretiranemu nadzoru pri opravljanju dela; ali pa gre za 

ignoriranje, poniževanje ali opominjanje (ukor). Čeprav taka negativna dejanja sama po sebi 

niso ustrahovanje, vendar kažejo na to, da bi do tega lahko prišlo. Negativna dejanja postanejo 

ustrahovanje, ko so usmerjena v isto osebo sistematično, se dogajajo redno in v določenem 

časovnem obdobju. 

 

Anketiranci so morali oceniti, za katerih 6 od 23 negativnih dejanj v raziskavi menijo, da so 

najhujša: 

 ignoriranje mnenj in pogledov, 

 naložene naloge z nerazumnimi cilji ali roki, 

 naložene prevelike obremenitve, 

 zadržane pomembne informacije, 

http://www.eurofound.europa.eu/
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 naloženo delo je pod nivojem znanja zaposlenega, 

 na osebo se kriči ali pa je tarča spontane jeze. 

 

5.1.2 Negativni zdravstveni izidi zaradi ustrahovanja 

Študija je raziskovala tudi vpliv ustrahovanja na posledice in psihične stresne reakcije glede 

na obseg dogodka. Ugotavlja, da največji psihološki stres povzročajo tri negativna dejanja:  

 dejanja, ki izolirajo posameznika na delovnem mestu,  

 dejanja, ki so usmerjena direktno na eno osebo in  

 dajanje nerazumnih delovnih obremenitev. 

Študija razkriva tesno povezavo med relativno slabšim zdravstvenim stanjem (po samooceni 

vprašanih), somatskimi stresnimi reakcijami in težavami s spanjem na eni strani in 

izpostavljenostjo ustrahovanju na drugi strani. Zanimivo je, da priče ustrahovanja reagirajo na 

enak način, čeprav v manjši meri (različno intenzivno), zato ustrahovanje predstavlja problem 

tako za delovno mesto (podjetje) kot tudi za posameznika (delavca). (Christiansen in Nielsen, 

2010) 

  

5.2 Poljska raziskava 

Poljska raziskava o trpinčenju na delovnem mestu prikazuje podatke o trpinčenju med učitelji 

na Poljskem. 9,7 % učiteljev vključenih v raziskavo doživlja različne oblike trpinčenja. Ta 

številka je izračunana z uporabo Leymannovega merila, po katerem se šteje, da je žrtev 

trpinčenja vsak posameznik, ki je imel vsaj eno negativno izkušnjo ali pojav vsaj enkrat na 

teden v obdobju najmanj šestih mesecev.  

 

Izraz trpinčenje ("mobbing") je opredeljen v poljskem Zakonu o delovnih razmerjih kot 

dejanje ali ravnanje, ki zadeva zaposlenega, oz. ki je usmerjeno proti njem, še posebej 

dosledno in dolgotrajno nadlegovanje in ustrahovanje, ki povzročita pri zaposlenemu nizko 

samospoštovanje in nizko poklicno vrednost. To povzroča ali naj bi povzročalo ponižanje ali 

posmehovanje zaposlenemu, izolacijo zaposlenega od drugih sodelavcev ali njegovo izločitev 

iz skupine zaposlenih. Zakon o delovnih razmerjih zavezuje delodajalce k preprečevanju 

trpinčenja. 

 

Študija ponuja vpogled v odvisnost med izkušnjo nasilja, duševnim zdravjem in 

zadovoljstvom z delom med učitelji. Anketiranih je bilo 1.098 učiteljev v petih poljskih 
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mestih. Uporabili so vprašalnik Negativna dejanja. Anketiranci so bile večinoma ženske (86 

%), redno zaposlene (92 %) v javnih šolah (96 %). Povprečna starost anketirancev je bila 39 

let. Te značilnosti so v veliki meri v skladu z demografskim profilom poljskega učitelja. 

Vprašalnik je sestavljen iz 22 opisov negativnih dejanj in pojavov, ki bi jih bili anketiranci 

lahko deležni na delovnem mestu. Treba je omeniti, da med opisi niso izrecno uporabili izraza 

trpinčenje/mobing. Učitelji, ki so sodelovali v študiji so morali oceniti, koliko časa, če sploh, 

so bili tarča takšnih dejanj v zadnjih šestih mesecih. Spodnja tabela povzema nekaj 

odgovorov. 

 

Tabela 5.4: Anketiranci o izpostavljenosti različnim oblikam trpinčenja (mobinga) v preteklih 

šestih mesecih (%) 

Način trpinčenja Pogostnost trpinčenja 

  

1 x tedensko 

(ali več), 

dnevno 

1 x mesečno 

ali manj 
Nikoli 

Neupoštevanje mnenj in pogledov zaposlenega 1,9 43,7 54,4 

Širjenje govoric in obrekovanje zaposlenih 2,8 38,3 58,9 

Prikrivanje informacij, ki vplivajo na delovne rezultate 

zaposlenega  
1,5 38,0 60,5 

Preobremenjevanje zaposlenih z delom 3,0 33,5 63,5 

Kričanje, izkazovanje jeze ali besa 1,5 30,2 68,3 

Namigi in zastraševanje s strani drugih, naj zaposleni 

zapusti službo 
0,6 10,1 89,3 

Fizično zastraševanje: kazanje s prstom, poseg v osebni 

prostor, potiskanje ali oviranje zaposlenega 

(zastavljanje poti), ko gre mimo 

(ali želi oditi) 

0,5 6,9 92,6 

Vir: www.eurofound.europa.eu, 2010. 

 

Učitelji so se s strani drugih sodelavcev najpogosteje srečevali z ignoriranjem njihovega 

mnenja, govoricami in obrekovanji ter zadržanjem informacij o njihovi uspešnosti. Najredkeje 

pa poročajo o fizični manifestaciji trpinčenja, kot je kazanje s prstom in grožnje s fizičnim 

nasiljem ali dejanska fizična zloraba. Na vprašanje o storilcih trpinčenja so učitelji 

najpogosteje odgovorili, da so to njihovi nadrejeni. Sodelavci so bili drugi najpogosteje 

imenovani storilci, sledili pa so jim podrejeni. 

 

http://www.eurofound.europa.eu/
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Kot del študije so morali učitelji odgovoriti na vrsto vprašanj, zasnovanih tako, da bi se 

ocenilo njihovo psihično zdravje. Analiza odgovorov kaže, da bolj kot so bila dejanja ali 

pojavi, ki so jih doživljali anketiranci negativni in večja kot je bila pogostost takšnih izkušenj, 

slabše je bilo njihovo psihično zdravje in bolj se je znižalo njihovo zadovoljstvo pri delu.  

Poljsko delovno pravo obvezuje delodajalce k preprečevanju trpinčenja, hkrati pa so njihovi 

nadrejeni (to je ravnatelji v šolah), največkrat vzrok za njihovo trpinčenje. Negativna dejanja 

usmerjena proti učiteljem se pojavljajo v obliki široko opredeljenega psihičnega nasilja, ne pa 

fizičnega nasilja, kar je pogosto značilno v pisarniških delovnih okoljih. Jasno je, da je treba 

trpinčenje med učitelji izkoreniniti, saj ima, tako kot je to pri vseh drugih poklicnih skupinah, 

škodljive učinke na psihično počutje in zadovoljstvo učiteljev. Vendar pa obstajajo tudi drugi 

razlogi za nujno izkoreninjenje tega pojava, ki pa niso nujno zajeti v tej študij. Eden izmed 

njih je tudi možnost škodljivega vpliva na učence. (Kuźmicz, 2010) 

 

5.3  Evropska raziskava 2005 

Fundacija Eurofound vsakih pet let izvede raziskavo za proučitev delovnih razmer v Evropi. 

To je evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS), v okviru katere se z delavci in s 

samozaposlenimi osebami opravijo razgovori o ključnih vprašanjih, povezanih z njihovim 

delom in zaposlitvijo. V prvi fazi so bili anketirani delavci iz držav EU-15 in Norveške, četrta 

pa je bila evropska raziskava o delovnih razmerah leta 2005. Sodelovale so države EU-27, 

Norveška, Hrvaška, Turčija in Švica. Podatki iz evropske raziskave o delovnih razmerah so 

ocene, ki temeljijo na reprezentativnem vzorcu evropskih delavcev in ne na celotni populaciji. 

Del raziskave vsebuje tudi področje nasilja, nadlegovanja in diskriminacije na delovnem 

mestu. 

 

Trend pojavljanja različnih oblik nasilja, nadlegovanja in diskriminacije na delovnem mestu 

je v zadnjih desetih letih ostal precej stabilen, čeprav kaže, da raven izpostavljenosti nasilju 

narašča (od 4 % do 6 % v obdobju 1995-2005, samo v EU-15). 

 

5.3.1 Fizično nasilje 

Fizično nasilje na delovnem mestu je doživel le majhen delež celotne delovne sile. Le eden na 

20 delavcev (5 %) je bil osebno žrtev nasilja s strani sodelavcev ali s strani drugih. Višji od 

povprečja je ta odstotek le na Nizozemskem (10 %), v Franciji, Veliki Britaniji (oba 9 %) in 

na Irskem (8 %). Višja je pojavnost izpostavljenosti nasilju kot tudi grožnjam z nasiljem v 

severnem delu držav članic EU in nižja v južnem delu. V EU-15 je bilo v obdobju 1995-2005 
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zaznati povečanje fizičnega nasilja (od 4 % do 6 %), kar je v skladu z ugotovitvami na 

nacionalnem nivoju. Več delavcev je bilo prizadetih zaradi nasilja ljudi izven delovnega 

mesta (4 %) kot s strani sodelavcev (2 %). Raven je podobna tisti v letu 2000 (v EU-15). 

Rahlo višji je odstotek delavcev (6 %), ki so utrpeli grožnje s fizičnim nasiljem kot pa fizično 

nasilje samo. Na izpostavljenost nasilju bistveno ne vplivajo niti spol, niti zaposlitev niti 

pogodbeni status, čeprav obstajajo precejšnje razlike glede na poklic in področje dela. Za 

razliko od standardne izpostavljenosti tveganja s fizičnim nasiljem so pisarniški delavci (beli 

ovratniki) nekoliko bolj izpostavljeni nadlegovanju in diskriminaciji, kot pa so mu 

izpostavljeni proizvodni delavci (modri vratniki). Gre za vrednosti 6 % v primerjavi s 4 %. 

 

Tabela 5.5: Izpostavljenost nasilju, po skupini držav (%) 

 

Vijolično – grožnje fizičnega nasilja, Modro - fizično nasilje  

Vir: www.eurofound.europa, 2006. 

 

5.3.2 Nadlegovanje 

V raziskavi sta pregledani dve obliki nadlegovanja: ustrahovanje in/ali nadlegovanje ter 

spolno nadlegovanje ("neželena spolna pozornost"). 

Ustrahovanje in/ali nadlegovanje 

http://www.eurofound.europa/
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V letu 2005 je bil približno eden od 20 delavcev (5 %) podvržen ustrahovanju in 

nadlegovanju na delovnem mestu. Vendar pa nizko povprečje skriva velike razlike med 

državami, vrednosti se gibljejo od 17 % na Finskem in 12 % na Nizozemskem do 2 % v Italiji 

in Bolgariji. 

Take razlike lahko odražajo različne stopnje kulturnega zavedanja in občutljivost za ta 

vprašanja, pa tudi resnično različnost pojavljanja takih dejanj. Kljub spremembam v anketnih 

vprašanjih je treba omeniti, da sta bili Finska in Nizozemska na najvišjih mestih tudi v 

raziskavah iz leta 2000 (15 % in 14 %). Ženske so večkrat predmet ustrahovanja in 

nadlegovanja (6 %) kot moški (4 %). V največji nevarnosti so mlajše ženske (8 % mlajših od 

30 let). Zaposleni (6 %) so bolj ranljivi kot samozaposlene osebe (3 %), medtem ko ni opazne 

razlike glede na status zaposlitve. 

Obstajajo velike razlike v pojavnosti trpinčenja in nadlegovanja glede na velikost podjetja. 

Tisti, ki delajo v večjih obratih (nad 250 delavcev), poročajo o najvišjih stopnjah (8 %). 

Področje dela je prav tako pomembna spremenljivka. Višji odstotki so na področjih, kot so 

izobraževanje, zdravstvo in sociala ter hotelirstvo in gostinstvo. 

 

5.3.3 Spolno nadlegovanje 

V raziskavi o pojavnosti spolnega nadlegovanja oz. neželene spolne pozornosti poroča manj 

kot 2 % vprašanih, vendar pa le-to prizadene trikrat več žensk kot moških. Najbolj so 

prizadete ženske na Češkem (10 %), na Norveškem (7 %), v Turčiji, na Hrvaškem, (6 %), na 

Danskem, na Švedskem, v Litvi in v Veliki Britaniji (5 %), medtem ko so jih v nekaterih 

južnih evropskih državah komaj zaznali. Italija, Španija, Malta in Ciper, v vseh teh državah je 

pojavnost manj kot 1 %. 

 

Torej, skupina najbolj ranljivih so mlade ženske (pod 30 let), kjer je pojavnost naraste na 6 %. 

Stopnja je višja pri zaposlenih delavkah kot pri samozaposlenih. Glede na status pogodbe pa 

je spolnega nadlegovanja več nad delavkami s pogodbami za določen čas ali delavkami, 

zaposlenimi preko agencij (5 %), kot pa med tistimi s pogodbami za nedoločen čas (2 %). 

 

5.3.4 Pojavnost nasilja in nadlegovanja po področjih dela in poklicih 

Raziskava je pokazala pomembne razlike v pojavnosti nasilja in nadlegovanja glede na 

področje dela. Na mnogih področjih, kjer so fizična tveganja visoka, npr. v kmetijstvu, 

gradbeništvu in v proizvodnih dejavnostih, poročajo o relativno nizki stopnji nasilja in 

nadlegovanja. Velja pa tudi obratno. V sektorjih, kjer so fizična tveganja nizka, poročajo o 
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visoki ravni izpostavljenosti oz. psihosocialnih dejavnikih tveganja. Kar osemkrat večja je 

verjetnost, da so doživeli grožnjo fizičnega nasilja delavci v zdravstvu, kot na primer delavci 

v proizvodnem sektorju. 

Pomembno je, da so se te razlike pokazale med vsemi odgovori na podvprašanja povezana z 

psihosocialnimi tveganji: izpostavljenost fizičnemu nasilju, grožnjami z nasiljem, 

ustrahovanju in/ali nadlegovanju in nezaželeni spolni pozornosti. 

Tveganje za pojav tako nasilja kot nadlegovanja se v največji meri pokaže na področju 

izobraževanja in zdravstva, pa tudi v javni upravi in v obrambnem sektorju. Področja dela z 

nekoliko nižjo pojavnostjo (a še vedno precej nad povprečjem) pa so promet in komunikacije 

ter hotelirstvo in gostinstvo. 

Glede na to, da je največ teh pojavov na področju zdravstva in sociale, ne preseneča tudi 

podatek, da v kategoriji poklicev poročajo o visoki stopnji izpostavljenosti nasilju 

strokovnjaki in drugi strokovni sodelavci s teh področij. Visoka raven poklicnega znanja ali 

specializacija ne nudijo nobene zaščite, saj se je izkazalo, da so strokovnjaki nekoliko bolj 

prizadeti kot drugi strokovni sodelavci (na primer zdravniki, zobozdravniki, medicinske 

sestre, zobni tehniki, itd). 

 

Če analiziramo podatke iz gornje tabele z vidika komponent nasilja na delovnem mestu 

(nasilje s strani kolegov in nasilje s strani ljudi zunaj podjetja), se zanimive razlike pokažejo 

tako na področju zdravstva kot na področju izobraževanja (šolstva). Na obeh področjih so 

strokovnjaki, torej tisti, ki so običajno na višjih položajih, zelo izpostavljeni nasilju s strani 

drugih/zunanjih oseb in razmeroma malo s strani kolegov. Ravno obratno pa velja za druge 

strokovne delavce, ki večkrat doživljajo nasilje iz vrst ljudi znotraj podjetja (organizacije) kot 

pa s strani zunanjih uporabnikov. 

V javnem sektorju poroča o ustrahovanju ali nadlegovanju na delovnem mestu 6 % delavcev, 

v zasebnem sektorju pa 4 %.Za vsako od vprašanj v zvezi z nasiljem na delovnem mestu se je 

izkazalo, da je dvakrat bolj verjetno, da so mu bili izpostavljeni delavci v javnem kot pa 

zasebnem sektorju. 

Eden od razlogov, zakaj so delavci v javnem sektorju bolj izpostavljeni nasilju ali grožnjam z 

nasiljem na delovnem mestu, je višja raven interakcije z ljudmi, ki niso sodelavci. Približno 

polovica delavcev javnega sektorja anketiranih (50 %) je poročala, da njihovo delo vključuje 

neposreden stik z ne-sodelavci vsaj tri četrtine časa (to so npr. stranke, študenti, bolniki, ipd), 

v zasebnem sektorju pa je ta odstotek manjši, le 38 %. 
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5.3.5 Diskriminacija 

Na splošno je raven diskriminacije na delovnem mestu nizka, manj kot 1 %, če upoštevamo 

vero, etnično pripadnost, spolno usmerjenost in invalidnost, in1 % glede na državljanstvo ali 

spol (čeprav vpliva le na 2 % žensk in 4 % tistih, pod 30 let starosti). Le o diskriminaciji 

glede na starost je poročalo več kot mejni odstotek anketirancev (3 %), pa še tu se podatki 

razlikujejo glede na državo, od manj kot 1 % v Španiji do 6 % na Češkem. Zanimivo pa je, da 

je o diskriminaciji glede na starost poročalo več anketirancev, ki so mlajši od 30 let (5 %) kot 

anketirancev starejših 50 let in več (4 %). Najbolj so bile izpostavljene ženske, mlajše od 30 

let. 

Če pogledamo pojavnost diskriminacije zaradi starosti po skupinah držav, se pokažejo 

zanimive razlike po spolu in starosti med najbolj prizadetimi skupinami. V skandinavskih 

državah in na Nizozemskem je malo razlike po spolu in starosti. V Veliki Britaniji in na 

Irskem ter v vzhodnoevropskih državah je ponovno višji delež med mlajšimi delavkami in ta 

delež se še poveča v državah, ki niso članice EU, na Norveškem in v Švici. 

 

5.3.6 Vpliv nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu 

Še posebej je opazen visok delež delavcev, ki so na delovnem mestu izpostavljeni nasilju ali 

nadlegovanju in imajo višje tveganje za bolezni povezane z delom. Ta je skoraj štirikrat višji 

kot pri ostalih. Obstaja razvidna soodvisnost (korelacija) med vplivi na zdravje in 

prizadetostjo zaradi nasilja in groženj z nasiljem na delovnem mestu. Med simptomi z 

najvišjim sorazmernim povečanjem so anksioznost, razdražljivost, težave s spanjem in 

bolečine v trebuhu. Poročajo tudi o višji ravni stresa, čeprav sorazmerno povečanje ni tako 

veliko, kot to velja za štiri prej navedene simptome.  

 

Pri tistih, ki so izpostavljeni psihosocialnim tveganjem, predvsem ustrahovanju in 

nadlegovanju, obstaja bistveno večja verjetnost, da bodo prijavili odsotnost z dela zaradi 

slabega zdravstvenega stanja, povezanega z delom ( 23 % v primerjavi s 7 %). Prav tako pri 

njih obstaja večja verjetnost, da bodo dlje odsotni z dela. (www.eurofound.europa, 2006) 

http://www.eurofound.europa/
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Tabela 5.6: Vpliv dela na zdravje (%) 

 

Vir: www.eurofound.europa, 2006. 

 

5.4 Evropska raziskava o delovnih pogojih 2010  

Evropska raziskava o delovnih pogojih je bila izvedena med januarjem in junijem 2010. 

Vprašalnik je zajemal sporna vprašanja glede delovnih okoliščin, delovnega časa, 

intenzivnosti dela, plačilnih pogojev, psihosocialnih dejavnikov, zdravja in dobrega počutja, 

možnosti izobraževanja in napredovanja v službi, organizacije dela, odnosov med 

zaposlenimi, zadovoljstva pri delu, usklajevanja med poklicnim in zasebnim življenjem ter 

področje nasilja, nadlegovanja in diskriminacije. Znani so že prvi rezultati. Vprašanja so bila 

zastavljena tako, da so zajemala tudi vpliv stanja v gospodarstvu na delovne pogoje. 

Anketiranih je bilo skoraj 44.000 delavcev iz 34 držav, – EU-27, Norveška, Hrvaška, 

nekdanja jugoslovanska republika Makedonije, Turčija, Albanija, Črna gora in Kosovo. 

Imamo že prve izsledke te raziskave, ki ugotavlja, da so se v zadnjih desetletjih na področju 

delovnih razmer v Evropi pojavila nekatera ključna gibanja. 

 Vzorec zaposlovanja se po Evropi še naprej spreminja, gre za stalen premik delovne 

sile iz kmetijskega in proizvodnega sektorja v storitveni sektor. 

 Medtem ko se ta sektorski vzorec zaposlovanja spreminja, pa zakoreninjeno ločevanje 

med spoloma znotraj tega vzorca ostaja nespremenjeno. 

 Vse več žensk prevzema vodilne položaje in vodi druge ženske. 

 Delež delavcev z začasno pogodbo na splošno narašča. 

http://www.eurofound.europa/
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 Število opravljenih ur dela na teden se v povprečju še naprej zmanjšuje. 

 Standardna ureditev delovnega časa, petdnevni 40-urni teden, od ponedeljka do petka, 

je še vedno norma za večino Evropejcev.  

 Skoraj petina evropskih delavcev ima težave z doseganjem zadovoljivega usklajevanja 

poklicnega in zasebnega življenja, kar pomeni rahlo zmanjšanje od leta 2000. 

 Raven usposabljanja v zadnjih dvanajstih mesecih, ki ga plača delodajalec, se je med 

letoma 2005 in 2010 močno povečala. 

 Stopnja intelektualne težavnosti dela je ostala nespremenjena ali se je malo povišala. 

 Delavci imajo pravzaprav enako stopnjo neodvisnosti kot pred desetimi leti. Poleg 

tega je monotono delo nekoliko bolj razširjeno. 

 Manj delavcev meni, da njihovo delo ogroža njihovo zdravje ali varnost. Delavci so (v 

večini) fizični nevarnosti izpostavljeni v nespremenjenem obsegu. 

 Izpostavljenost cigaretnemu dimu se je po začetku izvajanja obsežne protikadilske 

zakonodaje v zadnjih petih letih zmanjšala. 

 Stopnja delovne intenzivnosti ostaja visoka, čeprav se zdi, da se je v primerjavi s 

prejšnjima dvema desetletjema, umirila. 

 Veliko število Evropejcev ni prepričanih, da bodo lahko ostali na svojem delovnem 

mestu do starosti 60 let. 46 (www.eurofound.europa.eu, 2010) 

 

Grafično so predstavljeni tudi prvi rezultati na temo nasilje, nadlegovanje in diskriminacija na 

delovnem mestu (violence, harassment and discrimination), kjer je bilo postavljenih pet 

vprašanj. Podatke lahko razberemo za vsako državo ločeno in jih primerjamo z evropskim 

povprečjem EU-15 in EU-27. Rezultate lahko ločimo tudi po segmentih glede na spol, starost 

(pod 30, od 30 do 49, nad 50), zaposlitveni status (redno zaposlen, drugo, samozaposlen), 

dejavnost (industrija, storitve), vrsto poklica (visoko ali nizko kvalificirani uradniki oziroma 

delavci). 

  

Slovenija je po poročanju o odstotkih žrtev nasilja, nadlegovanja in diskriminacije na 

delovnem mestu v večini odgovorov malo pod povprečjem EU-15 in EU-27. Če pa 

pogledamo odgovore na posamezna vprašanja, lahko razberemo naslednje rezultate. 

 

 

 

http://www.eurofound.europa.eu/
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1. Diskriminatorna obravnava na delovnem mestu 

V Sloveniji je 4,8 % delovne populacije pritrdilno odgovorilo na zastavljeno vprašanje 

(primerjava z EU-15 6,6 % in EU-27 6,2 %) o diskriminatorni obravnavi na delovnem mestu. 

Po raziskavi so najmanj diskriminatorne obravnave deležni v Črni Gori, Makedoniji, Poljski, 

Italiji in Litvi, ter največ v Belgiji, 11 %, in v Luxemburgu ter Franciji, 10,5%. 

2. Ali ste bili v zadnjem mesecu pri delu izpostavljeni verbalnemu nasilju? 

Za Slovenijo je podatek 8,5 % (primerjava z EU-15 11,1% in EU-27 10,8 %), torej malo pod 

evropskim povprečjem. Najmanj verbalnega nasilja je na Kosovem, samo 1,1 %, v Turčiji in 

Albaniji, medtem ko ga je največ na Češkem, kar 17,5 %, v Avstriji, 17,3 %, in v Estoniji, 

15,8%. Te države močno izstopajo iz povprečja. 

3. Ali ste bili v zadnjem mesecu pri delu izpostavljeni grožnjam in 

ponižujočemu vedenju? Kar 6,6 % slovenske delovne populacije poroča o nadlegovanju 

na delovnem mestu, torej močno nad evropskim povprečjem, medtem ko je evropsko 

povprečje 5,4 %. Najbolj pa izstopajo z visokim povprečjem Velika Britanija z 7,8 %, 

Norveška Nizozemska in Francija. 

 

Tabela 5.7: Ali ste bili v zadnjem mesecu pri delu izpostavljeni grožnjam in ponižujočemu 

vedenju? 

 

Vir: www.eurofound.europa.eu, 2010. 

 

 

 

http://www.eurofound.europa.eu/
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4. Ali ste bili v zadnjem letu pri delu izpostavljeni fizičnemu nasilju? 

V Sloveniji je pritrdilno odgovorilo 1,5 % delovne populacije, medtem ko je evropsko 

povprečje v EU-15 2,1 % in EU-27 1,9 %. Najmanj izpostavljeni fizičnemu nasilju so 

zaposleni v Italiji, Albaniji in na Cipru. Medtem ko z najvišjimi odstotki ponovno izstopajo 

Francija, Norveška in Velika Britanija.  

5.  Ali ste bili v zadnjem letu pri delu izpostavljeni ustrahovanju in 

nadlegovanju?  

Ustrahovanje in nadlegovanje po podatkih raziskave doživlja 4,8 % Slovencev, kar je na 

podobni oz. za odtenek višji ravni od povprečja v EU (EU-15 4,7 % in EU-27 s 4,1 %).* 

Najmanj ustrahovanja in nadlegovanja naj bi bilo v Bolgariji, na Poljskem in v Italiji, največ 

pa v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem. 

 

Podatki kažejo, da je prisotnost nasilja, nadlegovanja in diskriminacije na delovnem mestu 

v Sloveniji primerljiva s stanjem v Evropi. Slovenija delno prekorači evropsko povprečje, 

saj so zaposleni pri delu izpostavljeni grožnjam in ponižujočemu vedenju za 1,2 odstotni 

točki (%) več, kot je povprečje v Evropi. Iz rezultatov je razvidno, da problem različnih 

oblik nasilja, nadlegovanj in diskriminacij na delovnem mestu v Evropi obstaja in da si 

pred njim ne smemo zatiskati oči. Kljub temu bi pri razlagi rezultatov morali upoštevati 

število kritičnih posameznikov in osveščenost oz. seznanjenost zaposlenih po posameznih 

državah. (www.eurofound.europa.eu, 2010) 

 

6 SLOVENSKE RAZISKAVE 

6.1 Klinični inštitut za medicino dela  

Razširjenost trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji 

Potek raziskave 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je leta 2009 naredil prvo nacionalno 

raziskava na vzorcu 1.366 polnoletnih prebivalcev Slovenije o trpinčenju na delovnem mestu 

(TDM). Na vprašanja, ki se v večini nanašajo na zadnjih šest mesecev pred raziskavo, je 

odgovarjalo 823 vprašanih (60,19 %), ki so bili v tem obdobju zaposleni. Anketiranje je 

potekalo na domu anketirancev v obliki osebnih intervjujev.  

* EU 27: AT (Avstrija), BE (Belgija), BG (Bolgarija), CY (Ciper), CZ (Češka republika), DE (Nemčija), DK 
(Danska), EE (Estonija), EL (Grčija), ES (Španija), FI (Finska), FR (Francija), HU (Madžarska), IE (Irska), IT 
(Italija), LT (Litva), LU (Luksemburg), LV (Latvija), MT (Malta), NL (Nizozemska), PL (Poljska), PT 
(Portugalska), RO (Romunija), SE (Švedska), SI (Slovenija), SK (Slovaška), UK (Združeno kraljestvo), 
Ostali: CH (Švica), NO (Norveška), HR (Hrvaška), MK (Makedonija), TR (Turčija), AL (Albanija), XK 
(Kosovo), ME (Črna Gora) 
 

http://www.eurofound.europa.eu/
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6.1.1 Zaznana izpostavljenost trpinčenju na delovnem mestu 

Da so občasno izpostavljeni trpinčenju na delovnem mestu, je pritrdilno odgovorilo 10,4 % 

vprašanih, 1,5 % vprašanih je temu izpostavljeno dnevno ali večkrat tedensko. Da so bili priče 

trpinčenju na delovnem mestu, jih je odgovorilo kar dvakrat več oz. 18,8 %, od tega je bilo 3 

% vprašanih priča TDM zelo pogosto. Iz tega podatka bi lahko sklepali, da je TDM v 

Sloveniji bolj razširjeno, kot bi lahko sklepali iz odstotkov, ki so se opredelili kot žrtve. V 

zadnjih petih letih pa je trpinčenje doživljajo kar 19,4 % vprašanih. 

  

6.1.2 Najbolj ranljive skupine ljudi 

Raziskava je tudi pokazala, da so ženske žrtve precej pogosteje kot moški (62,8 % vprašanih 

žensk in 37,2 % moških). Vendar na splošno izsledki iz različnih držav kažejo, da večjih 

razlik med spoloma skorajda ni. V nasprotju s tujimi raziskavami so bile žrtve enakomerno 

porazdeljene med zasebni in javni sektor. Največ žrtev TDM je bilo zaposlenih v velikih 

podjetjih, kar 45 %, tretjina v malih podjetjih in skoraj četrtina v srednje velikih podjetjih. 

Tisti, ki so doživeli TDM, so bili največkrat zaposleni v predelovalni industriji (28,2 %), v 

zdravstvu in socialnem varstvu (12,8 %) ter v dejavnosti finančnega posredništva in v javni 

upravi (10,3 %). Le 9,4 % vprašanih je odgovorilo, da so TDM v svojem delovnem okolju 

doživljali sami, kar 63,5 % jih je to izkušnjo delilo z več drugimi sodelavci, v 27,1 % 

primerov pa so bile trpinčene cele delovne skupine.  

Med povzročitelji prevladuje menedžerski kader. Najpogostejši povzročitelji TDM so 

nadrejeni (81 %), nato sodelavci (33 %), podrejeni (14,9 %) ter stranke, bolniki ali študentje. 

Seštevek je višji od 100 %, ker je lahko povzročiteljev več in so zaposleni na različnih 

organizacijskih nivojih. V Veliki Britaniji je med menedžerji okoli 80 % povzročiteljev, 

medtem ko se v skandinavskih državah ta stopnja giblje okoli 50 %. Posledično iz teh 

podatkov izhaja dejstvo, da je med žrtvami kar dve tretjini delavcev, 24 % srednjega 

menedžmenta in 9 % višjega menedžmenta.  

  

6.1.3 Najpogostejša negativna dejanja, ki so jih vprašani doživljali, so bila:  

 pretirana delovna obremenitev,  

 širjenje govoric, 

 opravljanje nalog pod ravnijo zmožnosti,  

 zadrževanje informacij v zvezi z delom,  

 odvzem odgovornosti na ključnih področjih,  



 

34 
 

 žaljenje in neprijetno komentiranje osebnostnih lastnosti,  

 poniževanje ali posmehovanje v zvezi z delom ter  

 ignoriranje posameznikovih mnenj in pogledov. 

Izsledki ankete dajejo smernice za ukrepanje. Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, 

prometa in športa so zato v okviru programa promocije zdravja pri delu pripravili 

oglaševalsko akcijo Čili za delo za osveščanje splošne javnosti, predvsem pa delodajalcev o 

pomenu promocije zdravja delavcev, kamor sodi tudi preprečevanje in obvladovanje TDM. 

Želijo pa tudi vzpostaviti mrežo institucij in posameznikov, ki bi v okviru skupne rešitve 

pripomogli k osveščanju o problemu na različnih ravneh odločanja in družbenega življenja. 

(KIMDPŠ, 2010) 

 

6.2 Slovensko javno mnenje 

Projekt Slovensko javno mnenje (SJM) je največja družboslovna empirična raziskava v 

Sloveniji, ki temelji na reprezentativnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Njen cilj 

je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in 

stališčih splošne populacije. Od začetka 1968 so nekatere stalne teme; ocena družbenih in 

gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Občasno se 

pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi. Ena od teh 

je tudi Mednarodna raziskava vrednot (World Values Survey - WVS), ki preučuje 

spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. (ADP, 2008) 

 

6.2.1 Psihološko nasilje na delovnem mestu 

Primerjava z ostalimi anketami o mobingu je težka, ker je bila večina anket narejena med 

zaposlenimi, medtem ko je bilo v anketi SJM med sodelujočimi v zadnje pol leta zaposlenih 

le 60,2 % anketiranih in je zaradi tega pojavnost negativnih dejanj v odgovorih bistveno manj 

prisotna. Lahko pa iz podatkov vseeno razberemo, da ta pojav v Sloveniji obstaja in je že dalj 

časa prisoten.  

 

Vprašani zaposleni so na vprašanje, katerim negativnim dejanjem na delovnem mestu bili 

največkrat izpostavljeni, največkrat odgovorili:   

 pretirana delovna obremenitev, 

 nekdo je zadrževal informacije, kar je vplivalo na opravljeno delo, 

 opravljali so naloge pod ravnjo svojih zmožnosti, 
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 opravljanje in širjenje govoric. 

Najmanjkrat pa so doživeli: 

 grožnje z fizičnim nasiljem, 

 namigovanje, da bi morali dati odpoved, 

 neželena pozornost spolne narave, 

 zastraševanje, vdiranje v zasebni prostor, odrivanje, blokiranje poti. 

 

Tabela 6.8: Kdo vas je trpinčil in koliko oseb v vašem delovnem okolju je bilo trpinčenih? 

Kdo vas je trpinčil oz.               

izpostavljal psihičnemu nasilju? Da Ne 

Se ne   

nanaša 

Ne 

vem,   

b.o. 

Koliko oseb v vašem 

delovnem okolju je bilo 

trpinčenih? 

Nadrejeni 5,2 1,2 93,1 0,4 0,6 Samo vi 

Kolega 2,1 4,2 93,2 0,4 4 

Vi in več drugih 

sodelavcev 

Podrejeni 1 5,4 93,2 0,4 1,7 

Vsi v vaši 

delovni skupini 

Stranka, študenti 1,1 5,3 93,2 0,4 93 Se ne nanaša 

     0,7 Ne vem, b.o. 

Vir: Povzeto pod ADP, 2008. 

 

Bolj zanimivi so odgovori na vprašanje, kdo je izvajal psihično nasilje nad anketiranci. 

Vidimo, da so ga izvajali predvsem nadrejeni, nato šele kolegi in v manjši meri podrejeni, 

stranke, študenti. Iz odgovorov je tudi razvidno, da se trpinčenje ne izvaja le nad posamezniki 

ampak nad skupinami. Kar 11,3 % jih je odgovorilo, da so bili žrtev nasilja v zadnjih petih 

letih, 15,8 % pa jih je bilo priča takemu dejanju. Zanimivo in iz odgovorov razvidno je, da je 

mobinga v zadnjih šestih mesecih ali 2 letih manj kot v zadnjih petih letih.  

Tabela 6.9: Ste bili priča ali žrtev trpinčenja? 

  

 Ste opazili ali bili priča 

trpinčenju oz. psihičnemu 

nasilju? 

 Ste bili žrtev trpinčenja v 

zadnjih petih letih? 

  

 Ste bili priča  trpinčenja v 

zadnjih petih letih? 

  

46,4 Ne nikoli 11,3 Da 15,8 
Da 

5,6 Da, vendr redko 47,2 Ne 42,8 
Ne 

4,1 Da, občasno 40,8 Se ne nanaša 40,8 
Se ne nanaša 

1,8 Da, pogosto 0,6 Ne vem, b.o. 0,6 
Ne vem, b.o. 

41,6 Se ne nanaša       
  

0,5 Ne vem, b.o.       
  

 

Vir: Povzeto pod ADP, 2008. 
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7 EMPIRIČNI DEL  

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Zaposleni vedno več aktivnega dne preživimo na delovnem mestu. Prav zato je še toliko 

pomembneje, kakšno okolje soustvarjamo in kako se v njem počutimo. Ključni element 

delovnega okolja so odnosi, ki jih imamo z ljudmi, s katerimi med delom prihajamo v stik. 

 

Največji vpliv na to, kakšne odnose bomo imeli v našem delovnem okolju, imamo sami. 

Posameznik s svojim ravnanjem, s svojo držo in načinom komunikacije pomembno vpliva na 

kakovost medosebnih odnosov, ki jih vzpostavlja. A žal ni tako redko, da se v delovnem 

okolju pojavi nekdo, ki želi onemogočiti sodelavca. Ta negativen namen je močno pod 

vplivom čustev, kot so jeza, strah, sovraštvo, maščevalnost in podobna občutenja. Vloga 

vodje v delovnem okolju je pri nastanku oziroma preprečevanju mobinga zelo pomembna. 

Podcenjujoč odnos vodje do zaposlenih lahko že sam po sebi vsebuje elemente mobinga, 

nedvomno pa tak odnos daje neformalno podporo mobingu v delovnem okolju. Izvajalec 

mobinga predvideva, da vodja ne bo nasprotoval njegovemu početju, ali pa ga bo celo 

podpiral. Raziskovalni problem zajema področje mobinga v slovenskih podjetjih. Z raziskavo 

smo poskušali potrditi, da je mobing v Sloveniji pogost pojav, ki ne izključuje nobene 

delovne sredine. Anketirani so zaposleni v bolj ali manj uspešnih podjetjih, na katerih 

delovanje močno vpliva trenutna recesija. Raziskava bo odgovorila tudi na vprašanje, ali 

uspešnost podjetja zagotavlja varnost zaposlenih pred mobingom. 

 

7.2 Hipoteza   

S pomočjo polstrukturiranega intervjuja sem skušala potrditi prisotnost mobinga v naših 

podjetjih in slovenski družbi. Postavila sem naslednje hipoteze: 

 Mobing lahko izvajajo tako sodelavci kot vodje nad zaposlenimi. Z mobingom se 

srečujemo tudi v privatnem življenju.  

 Tako posameznik kot vodja lahko s svojo držo in načinom komunikacije pozitivno 

vplivata na kakovost odnosov med zaposlenimi. 

 Anketirani so že seznanjeni z mobingom, vendar vsak posameznik vidi in doživlja 

mobing drugače.  

 Glavni vzroki za pojav mobinga v naših podjetjih je organiziranost dela, način 

vodenja, psiho-socialni položaj žrtve in moralne vrednote izvajalca mobinga.  
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 Posledice mobinga niso pomembne le za posameznika temveč tudi za družino in 

organizacijo, v kateri se dogaja mobing.   

 Prizadeti se za pomoč lahko obrne k sodelavcem, nadrejenim in zdravstvenim 

službam. Glavna opora pri premagovanju posledic mobinga pa je družina. 

 Kako se zaščititi pred mobingom, je predvsem stvar posameznika. 

 Mobing se dogaja v vseh delovnih okoljih, ne glede na uspešnost podjetja, kjer je 

anketiranec zaposlen. 

 

7.3 Opis vzorca  

V raziskavo sem vključila deset aktivno zaposlenih v različnih slovenskih podjetjih. Pri 

izboru anketirancev sem upoštevala, da je pet anketiranih zaposlenih v podjetjih, kjer se že 

dlje časa pozna vpliv gospodarske krize V dveh podjetjih je na poslovanje močno vplivala 

izguba trgov nekdanje Jugoslavije leta 1991. Pri treh pa je vpliv recesije močno viden v 

zadnjih dveh letih. Drugih pet zaposlenih ima redno zaposlitev v podjetjih, kjer kljub recesiji 

zelo dobro poslujejo. Ena oseba je na vodilnem delovnem mestu, dve anketirani osebi pa že 

imata izkušnje z vodenjem. Vsi opravljajo svoje delo samostojno in se pri svojem delu 

srečujejo tudi z zunanjimi izvajalci.  

 

Tabela 7.10: Osnovni podatki o anketirancih 

Anketiranec Izobrazba Delovno mesto Delovna doba Št. Služb 

1B  Samostojni referent 30 let 2 

2B  SŠ 30 let 4 

3B SŠ SŠ 30 let 5 

4B POKLICNA Samostojni referent 35 let 2 

5B VSŠ Samostojni sodelavec, vodja 17 let 2 

Anketiranec Izobrazba Delovno mesto Delovna doba Št. Služb 

1A OŠ Delavka 25 let  2 

2A SŠ Direktor, lastnik 30 let 

 

1 

3A VSŠ Samostojni referent 30 let  6 

4A SŠ Samostojni referent 20 let 2 

5A Univ.izobr. Samostojni sodelavec, vodja 20 let 1 

 

7.4 Polstrukturirani intervju  

Polstrukturirani intervju je načrtovan pogovor med dvema osebama. Uporabljamo ga takrat, 

ko z anketo ne moremo zagotoviti specifičnih odgovorov. Vprašanja so vnaprej pripravljena, 

definirane so ključne točke, ki nas vodijo skozi intervju in omogočajo veliko svobode 
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anketirancu in raziskovalcu pri vprašanjih in odgovorih. Intervjuvance anketiramo ločeno. 

Spoznamo več anketirancev in njihovih mnenj ter izkušenj in jih spodbujamo z dodatnimi 

vprašanji za širšo obravnavo vsebine intervjuja.  

 

7.4.1 Postopek izvedbe intervjuja  

Intervju zahteva čas in pripravo izpraševalca. Najprej je potrebno pripraviti temo in vprašanja 

na izbrano temo. Anketiranim sem poslala vabilo, se dogovorila za kraj srečanja in v soglasju 

z njimi določila terminski razpored intervjujev. Prostor je bil na nevtralnem terenu, izven 

delovnega okolja, izključene so bile vse morebitne motnje. Intervjuje sem snemala z 

diktafonom in nato naredila njihov prepis. Vsi intervjuvanci so bili pred tem seznanjeni s 

temo, definicijo mobinga in so imeli tudi dovolj časa za pripravo. Metoda polstrukturiranega 

intervjuja se lahko uporabi za samo identifikacijo problema, pridobitev pomembnih 

informacij, tudi ko sam problem natančno še ni poznan. 

 

7.5 Analiza pridobljenih informacij  

7.5.1 Kje ste se že srečali z mobingom? 

Sogovorniki so se srečali z mobingom predvsem v delovnem okolju. Seveda pa je skupen 

odgovor preprost: srečamo ga lahko vsepovsod. Tudi v privatnem življenju se srečujemo z 

zlorabami, žalitvami in fizičnim nasiljem. Na srečo naši intervjuvanci sami nimajo teh 

izkušenj. Določenih stvari, ki se dogajajo okoli njih, vsi še ne prepoznavajo kot mobing. Vse 

več psihičnega nasilja srečujejo tudi v izobraževalnih ustanovah. Prvo srečanje je že v vrtcu, 

ki se potem nadaljuje preko osnovne, srednje šole vse do fakultete. Anketirani imajo občutek, 

da v njihovo življenje posega tudi država s svojimi zakoni, predpisi in odnosom do 

državljanov. Zdravje je za ljudi najvišja vrednota. Zaposleni se zavedajo, kako je zdravje 

pomembno, če želijo dobro opravljati svoje delo, zato tudi odnos zdravnik – pacient postaja 

vedno bolj tema, ki jo srečujemo med aktualnimi temami družbenega življenja.  

 

7.5.2  Kaj je za vas mobing? 

Večina anketirancev še ni iskala podrobnih informacij o mobingu, so jim pa oblike in primeri 

znani iz medijev. Vprašani so poznali pojem mobing in tudi doživeli določene oblike. V 

podjetjih, kjer so zaposleni, še niso imeli izobraževanj na to temo in nimajo zaupnika, na 

katerega bi se lahko obrnili. Le ena oseba se lahko obrne za pomoč k zdravniku, ki opravlja 

zdravniške preglede za njeno podjetje. V tem primeru gre bolj za reševanje zdravstvenih 

težav, saj večina pri njih zaposlenih ne dela v pisarnah, ampak v težkih delovnih pogojih, npr. 
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v hladilnici, kot naša anketirana oseba. Menijo, da je mobing vedno obstajal in da ni nekaj 

novega. V zadnjih letih se je še razširil in zato postal aktualna tema vsakdanjega življenja. 

Anketiranci si pod izrazom mobing predstavljajo psihično, verbalno in fizično nasilje na 

delovnem mestu. Vedno bolj prepoznavajo vse oblike mobinga, od slabe komunikacije, 

ogrožanja socialnih stikov in ugleda žrtve, napad na njihovo delo, verbalno in neverbalno 

nadlegovanje. Vsi anketirani imajo veliko dela in kratke roke za dosego svojih delovnih 

ciljev, kar jih lahko pripelje do izgorelosti. Nizozemska študija, objavljena v Psychological 

Report, je pokazala, da je največji delež primerov izgorelosti med splošnimi zdravniki. Tudi 

podatki raziskave Inštituta za razvoj človeških virov 2006 so pokazali naslednje rezultate: le 

40 % oseb ni kazalo znakov izgorelosti, 30 % jih je kazalo znake preizčrpanosti (prva stopnja 

izgorelosti). 22 % jih je kazalo znake ujetosti (druga stopnja izgorelosti), 8 % pa je izgorelih, 

od teh jih je že polovica doživela adrenalni zlom. Zanimivo je tudi, da imajo ženske več 

možnosti za izgorelost. Razlogi naj bi bili predvsem v dokazovanja žensk na več področjih. 

(Pšeničny, 2008) 

Na internetni strani Inštituta za razvoj človeških virov je tudi test izgorelosti, ki določi stopnjo 

in razvrsti anketiranca v eno od kategorij. Iz odgovorov v naši anketi ne moremo sklepati, 

kako izgorelost doživljajo anketirani, lahko pa na podlagi svojih opazovanj in poznavanja dela 

oseb potrdim, da so že doživele fazo preizčrpanosti in ujetosti. (www.burnout.si, 2010) 

 

Nihče pa ni doživel nadlegovanja zaradi izobrazbe. Spolno nadlegovanje smatrajo kot 

mobing, vendar ga je le ena oseba doživela. Tudi nadlegovanje zaradi starosti je omenila le 

ena oseba, medtem ko je druga oseba opozorila na podaljšanje delovne dobe za osebo, ki dela 

v težjih delovnih pogojih. Starost je eden od vidikov mobinga, ki je vedno bolj pogost. 

Doživljajo ga osebe, ki želijo zamenjati službo oz. brezposelne osebe. Po zakonu delodajalci 

ne bi smeli svojega izbora bazirati na starosti kandidatov. S tega vidika v življenjepis ni 

potrebno vnašati letnice rojstva. Žal pa je splošno nenapisano pravilo v Sloveniji, da so osebe 

po 40. letu težje zaposljive. Raziskave kažejo, da ni bistvenih razlik v pojavljanju med 

starostnimi skupinami in spolom.  

Izsledki evropske raziskave o delovnih pogojih so pokazali, da so najbolj ranljiva skupina 

mlade ženske (pod 30 let), kjer pojavnost mobinga naraste na 6 %. Stopnja je višja pri 

zaposlenih delavkah kot pri samozaposlenih. Glede na status pogodbe pa je spolnega 

nadlegovanja več nad delavkami s pogodbami za določen čas ali delavkami, zaposlenimi 

preko agencij (5 %) kot pa med tistimi, s pogodbami za nedoločen čas (2 %). (Parent-Thirion, 

2007: 37) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nizozemska
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychological_Report&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychological_Report&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Splo%C5%A1ni_zdravnik
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=In%C5%A1titutu_za_razvoj_%C4%8Dlove%C5%A1kih_virov&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Preiz%C4%8Drpanosti&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ujetosti&action=edit&redlink=1
http://www.burnout.si/
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Le ena oseba je izpostavila e-mobing. Večini zaposlenih je omogočen dostop do e-medijev oz. 

so njihovo delovno sredstvo (e-pošta, internet ...), obenem pa je s pravilniki prepovedana 

uporaba interneta, e-pošte v zasebne namene. Anketiranci so najpogosteje doživeli verbalno 

nasilje, preveč dela in prekratke roke. Pogrešajo pohvale in finančne nagrade, ki bi potrdile, 

da so dobri delavci. S strani sodelavcev pa so doživeli šikaniranje (moteči telefonski 

pogovori, prepih v pisarni, širjenje neresničnih informacij o osebi). Nekateri so dobili tudi 

premalo informacij o delu, ki so ga morali opraviti. 

 

7.5.3 Kdo lahko izvaja mobing?  

Iz raziskave je razvidno, da so intervjuvanci seznanjeni s pojmom mobing in ga prepoznavajo 

kot napade na osebno integriteto, predvsem pa kot verbalno nasilje s preveliko količino dela 

in prekratkimi roki. Mobing je vedno bolj prisoten tudi v našem vsakdanjem življenju, saj 

hiter način življenja, globalizacija in vse večja konkurenčnost ustvarjajo pogoje zanj. 

Doživljajo ga še v stiku z državo kot inštitucijo in z njenimi zaposlenimi. Občutili so ga tudi v 

času svojega izobraževanja in izobraževanja njihovih otrok od vrtca do fakultete. Najdemo ga 

lahko tudi v družinskem okolju (sami anketiranci nimajo teh izkušenj) ter kot pacienti v 

zdravstvenem sistemu. 

 

Predvsem pa ga doživljajo v delovnem okolju, kjer ga najpogosteje izvajajo nadrejeni s 

pritiski od zgoraj. Mobing je vedno obstajal in ni nekaj novega. Povečala pa se je osveščenost 

in seznanjenost ljudi. V zadnjem času je tudi recesija in z njo povezana finančna negotovost 

vplivala na porast mobinga. Ker želimo tako v svojem življenju kot v podjetju v čim krajšem 

času doseči čim več, prihaja do nezadostne komunikacije med zaposlenim ter med 

zaposlenimi in vodji. Nimamo več časa drug za drugega in v boju za preživetje se izgublja 

empatija do sočloveka. Seveda je za razvoj pojava mobinga potrebna primerna delovna klima 

oz. neka specifična situacija. Dejstvo je, da lahko vsakdo postane žrtev mobinga. Mobing je 

torej problem morale ljudi in posameznika, ki ga zanimajo le lastne potrebe. Kultura 

organizacije je tista, ki dopušča tako vedenje, ga tiho podpira, ali ga celo vodilni od svojih 

podrejenih vodij zahtevajo. Zanimivo je, da zaposleni v uspešnih podjetjih v času krize 

občutijo več mobinga, kot v podjetjih, kjer je kriza že močno vplivala na njihovo poslovanje. 

Zaposleni, ki se upravičeno bojijo izgube službe zaradi gospodarske situacije njihovega 

podjetja, imajo zgrajen obrambni sistem in so pripravljeni bistveno več potrpeti za ohranitev 

delovnega mesta. Mobing občutijo bolj kot finančni pritisk in se zavedajo morebitnih posledic 

izgube službe tudi za svoje družine. Izvajalec je že po svojem značaju oseba, ki nosi iz 
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otroštva ali iz svojega zasebnega življenja določene nerazrešene konflikte in gradi svoj ego z 

dokazovanjem premoči nad drugimi. Žrtev se običajno ne zna braniti. Iz raziskave je 

razvidno, da mobing pušča na žrtvah zdravstvene in psihične posledice, prav tako pa čutijo 

posledice tudi v njihovi okolici. Tako ne trpi le posameznik, trpi tudi njegovo delo ter 

posledično tudi produktivnost. Žal trpi posledice tudi njegovo primarno okolje, ki pa mu je 

lahko v pomoč pri premagovanju posledic. V podjetjih še nimajo pooblaščencev za anti-

mobing. Sindikat je tisti, ki bi moral prevzeti pobudo za zaščito delavcev, vendar pomoči od 

njega ne pričakujejo. Edino odvetnik je tisti, ki bi jim lahko resnično pomagal. Sami pa se 

morajo upreti izvajalcu ter poskrbeti za več samozavesti in sprostitve.  

 

Seveda je mobing pojav, ki ga ne moremo in ne smemo skrivati oz. zapirati oči pred njegovim 

pojavljanjem. Ko predlagamo rešitve, je pomembno, da vsak prizadeti čim prej skuša rešiti 

problem v svoji sredini, če pa zato ni volje in moči, naj za to poskrbi zdravstveno in pravno 

varstvo. 

Delodajalec mora poskrbeti za delovno okolje, v katerem ne bo nihče postal žrtev mobinga. 

Vodje in zaposleni morajo biti seznanjeni in ozaveščeni o mobingu in njegovih posledicah. 

Žal še v nobenem podjetju nimajo izobraževanj na temo mobinga ali izboljšanja komunikacije 

med zaposlenimi. V podjetju morajo v skladu z zakonodajo izvajati ukrepe, s katerimi 

preprečujejo pojave neustreznih odnosov med zaposlenimi. Prvi, ki mora opaziti, kdo od 

zaposlenih je žrtev, je vodja, ki mora ustrezno ukrepati. Vsak zaposleni je tudi dolžan 

opozoriti na nepravilnosti. Vse bolj je pomembno, da se zaposleni psihično pripravijo za delo 

in se zaščitijo pred vplivi mobinga. Zaposleni si želijo delati v prijetnem delovnem okolju, 

želijo si pohvale in nagrajevanja, saj je to najboljša stimulacija za dobro počutje in posledično 

bolj kvalitetno delo. 

 

Anketiranci so si enotni, da se lahko mobing izvaja v vse smeri. Pričakovali bi, da bodo 

anketiranci govorili predvsem o mobingu s strani nadrejenih. Najbolj pogost je vertikalni 

mobing, ko nadrejeni šikanira podrejenega, to obliko imenujemo bossing. Vendar so 

anketiranci mnenja, da lahko tudi podrejeni izvaja mobing nad svojim nadrejenim. Vodje 

težko priznajo svojo nemoč nad podrejenimi, saj naj bi bila njihova glavna naloga, da 

zaposlene vodijo in usmerjajo. Nekateri anketiranci so doživeli ali bili priče tudi 

horizontalnem mobingu, torej med sodelavci na isti hierarhični ravni. Izven podjetja pa je 

lahko izvajalec življenjski partner. Pogosto so se srečali z mobingom, ki so ga nad njimi 

izvajali tudi državni uradniki, zdravniki, učitelji. Hkrati pa priznavajo, da so prav ti poklici 
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deležni veliko mobinga s strani državljanov. Na drugi strani pa za naštete poklice velja, da je 

v njihovih sredinah največ mobinga. Višja, ko je izobrazba, več je mobinga. Več 

koncentracije zahteva poklic, višje so zahteve. Predvsem pa so to poklici, ki bi morali 

opozarjati na nepravilnosti v družbi, ki negativno vplivajo na zdravje. (http://www.rtvslo.si, 

2007) 

 

Študija SVIZ je pokazala, da je večina naših učiteljev, tako osnovnošolskih kot 

srednješolskih, doživljalo svoj poklic kot močno stresen. Slaba polovica naših učiteljev 

ocenjuje, da so pod močnim stresom. Ta samoocena je primerljiva tudi z drugimi 

mednarodnimi študijami, predvsem v evropskih državah. Hkrati pa ti podatki potrjujejo tezo o 

stresnosti učiteljskega poklica. Najbolj stresni dejavnik za učitelje so starši, ki jim v praksi 

rečemo problematični starši. Za otroke zahtevajo višje ocene in reševanje vzgojnih problemov 

prelagajo z družine na šolo.  (Slivar, 2009: 114) 

 

7.5.4 Kaj, menite, je vzrok za nastanek mobinga? 

Na eni strani obstajajo organizacijski in družbeni dejavniki, na drugi strani pa žrtev in 

izvajalec. Predvsem pa so težave v organizaciji in vodenju tiste, ki so glavni vzrok za mobing. 

 (Zaft, 1999) 

Vloga vodje v delovnem okolju je, da skrbi za komunikacijo med zaposlenimi, saj je dobra 

komunikacija eden od temeljev zaščite pred mobingom. Slaba komunikacija med vodjo in 

zaposlenimi lahko že sama po sebi vsebuje elemente mobinga, nedvomno pa tak odnos daje 

neformalno podporo mobingu med zaposlenimi. Izvajalec v takem okolju predvideva, da 

vodja ne bo nasprotoval njegovemu početju, ali ga bo celo podpiral. Anketiranci so kot glavni 

razlog navedli nezadostno in slabo komunikacijo ter avtoritativni slog vodenja in 

osredotočenje na povečanje dobička. To so dejavniki, s katerimi označujemo kulturo 

organizacije. Kadar pa so navedli kot vzrok organizacijo dela, so poudarjali predvsem preveč 

dela in kratke roke. Žrtve mobinga so pogosteje osebe, ki se bojijo izgube službe in so 

nemočne, medtem ko je, po mnenju anketirancev, napadalec preveč samozavesten, ima 

določene osebnostne lastnosti ter uživa v sovraštvu in morebiti na tak način zdravi 

nerazrešene situacije iz svojega zasebnega življenja. Vse to pa je v času gospodarske krize 

verjetno še dodaten razlog za povečanje mobinga, kar menijo tudi anketiranci. Mobing je 

posledica dogajanja v državi in krize vrednot. In kot je rekel eden od anketiranih: »Če ukradeš 

jabolko greš v zapor, če pa tovarno, si pa gospod«. Posledica je odtujenost, nizka stopnja 
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empatije (občutljivosti za sočloveka) in egocentričnost (vase usmerjenih) posameznikov. Če 

posameznik sprejme vlogo žrtve in se ne pogovori z izvajalcem, omogoča nadaljevanje 

mobinga. Vsa dejanja pa omogoča predvsem avtoritativni in vertikalni način vodenja, ko 

vodja želi s strahospoštovanjem utrditi svoj položaj v podjetju.  

 

7.5.5 Ali gospodarska kriza vpliva na pojav mobinga v vašem podjetju?  

Vsi anketiranci, ne glede na to v kako uspešnem podjetju so zaposleni, so enotnega mnenja, 

da kriza vpliva na povečanje pojava mobinga. V vsakem primeru spremembe v ekonomskem 

položaju vplivajo na njegov razvoj. Nekateri so mobing doživeli po osamosvojitvi leta '91, ko 

je prišlo do velikega odpuščanja delavcev in propada podjetij zaradi izgube trgov bivše 

Jugoslavije. Verjetno ni to edini razlog, saj vsaka sprememba prinese določeno negotovost na 

trgu. V tem primeru je šlo predvsem za negotovost delovnega mesta, česar do tedaj nismo 

poznali. V času krize pa je vzrok za povečanje mobinga tudi iskanje krivca za težave v 

podjetju in najlažje je okriviti nemočno žrtev. 

 

7.5.6 Ali lahko opišete posledice mobinga?  

Anketiranci se zavedajo, da za posledicami mobinga ne trpi le žrtev sama, ampak to postane 

veliko širši problem. Žrtev ima najprej predvsem psihične težave kot so stres, depresivnost, 

poslabšana samopodoba, nezadovoljstvo s samim seboj in delom. Posledično pa žrtev tudi 

zboli. Ni več sposobna svojega dela kvalitetno opraviti, kar ne prinaša posledic le zanjo 

temveč tudi za podjetje. Torej slabše opravljeno delo, višji stroški, fluktuacija delovne sile, 

zmanjšanje ugleda podjetja, uvajanje novih delavcev in posledično tudi zmanjšanje dobička. 

Tudi sodelavci žrtve postanejo nezadovoljni, saj morajo zaradi slabše opravljenega dela ali 

zaradi bolniške odsotnosti opravljati tudi njegovo delo. Poslabša se komunikacija med 

zaposlenimi, saj se tudi sami bojijo, da bi postali žrtve mobinga. Posledice za državo se 

kažejo v višjih stroških zdravstvenega in invalidskega zavarovanje ter slabših odnosih v 

družbi ter izgube vrednot. Žal so posledice tudi v primarni družini. Lahko se poveča 

agresivnost ali pa se žrtev zapre vase, kar vpliva na medosebne odnose, zmanjšajo se lahko 

tudi prihodki in posledica so hude finančne stiske. Žrtev sama ne vidi izhoda, potrebuje 

pomoč, prav tako tudi njegova družina. Žrtev psihičnega nasilja slabše opravlja svoje naloge 

tako v službi kot zunaj nje, zato potrebuje strokovno pomoč.   
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7.5.7 Koga, menite, mora žrtev obvestiti o mobingu?  

Po mnenju intervjuvancev morajo delavci, ki so izpostavljeni mobingu, pred uporabo pravnih 

možnosti opozoriti na problem v podjetju, kjer so zaposleni. Prizadeti se lahko najprej zaupa 

sodelavcu, ki mu bo v pomoč pri nadaljnjih korakih. Situacijo vidi iz drugega zornega kota 

kot žrtev sama, zato mu je lahko v pomoč pri osvetlitvi problema. Na to mora pravočasno 

obvestiti nadrejenega. Če pa napadi prihajajo od nadrejenega, se lahko žrtev obrne na 

odgovorne za zdravje in varnost pri delu, torej socialno ali kadrovsko službo. Vsi so enotnega 

mnenja, da bi morali obvestiti sindikat, vendar večina ne verjame več v njegovo moč. Mobing 

je za sindikate določen izziv, saj lahko utrdijo svojo vlogo in poslanstvo zaščite interesov 

delavcev. Pet anketirancev v svoji dejavnosti oz. podjetju nima organiziranega sindikata, štirje 

anketiranci pa so izstopili iz sindikata, ker od njega ne pričakujejo dovolj pomoči v kriznih 

situacijah. Le ena oseba je članica sindikata. Zunaj podjetja lahko prizadeti obvestijo 

osebnega zdravnika ali zaprosijo za pomoč psihologa, ki pomaga ljudem v osebnih stiskah. 

Vendar lahko pričakujejo pomoč le pri blažitvi zdravstvenih in psihičnih posledic, ne pa 

rešitve problema samega. Prepričani so, da je edina prava rešitev pomoč odvetnika, seveda če 

imajo dovolj dokazov in denarja.  

Osebne obrambne strategije so najbolj primerne za reševanje mobinga, kamor sodi tudi 

neposreden in odkrit pogovor z izvajalcem, saj se kar 70 % primerov reši na tej ravni. V 

kolikor pogovor ne razreši problema, se lahko zaposleni obrne na pooblaščenca za anti-

mobing. Žal v nobenem podjetju, kjer so zaposleni anketiranci, še nimajo pooblaščenca za 

anti-mobing, torej osebe, ki je primerno usposobljena in kot taka nudi prvo pomoč domnevni 

žrtvi. Le-ta jo seznani z neformalnimi in formalnimi ukrepi za preprečevanje mobinga ter z 

možnostmi, ki jih ima na voljo. V Sloveniji že imamo prvih 36 certificiranih pooblaščencev 

za anti-mobing, ki odlično upravljajo svoje delo in širijo dobre prakse.  (www.aktiv.si, 2011) 

 

7.5.8 Kakšni so vaši predlogi za zmanjšanje mobinga?  

Z ustreznimi preventivnimi ukrepi lahko preprečimo in obvladujemo posledice mobinga. 

Predvsem moramo ostati mirni in analizirati dogajanje skupaj z najbližjimi sodelavci. Sami 

naredimo lahko predvsem to, da svoje delovne obveznosti opravljamo odgovorno, kvalitetno 

in pravočasno. Povečati moramo samozavest in od napadalca zahtevati argumente. Mogoče 

napadalec to počne nezavedno in bo prenehal z dejanji. Ne smemo zdrsniti v vlogo žrtve. Vsi 

so enotnega mnenja, da bi bilo najbolje dati odpoved,. vendar taka odločitev le še dodatno 

ohrabri izvajalca. V novi službi se lahko situacija ponovi, zato je potrebno, da situacijo 

sprejmemo in jo razrešimo. Ugotoviti moramo, sami ali s pomočjo vodje, ali je problem v 

http://www.aktiv.si/
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organizaciji dela, načinu vodenja, slabi komunikaciji, količini dela in rokih. Pomembno pa je, 

da se za delo psihično in fizično pripravimo. Za nekatere je sprostitev šport, za druge stik z 

naravo, vsekakor naj gre za dejavnost po meri posameznika, ki krepi njegovo samozavest.  

Dolgoročno je pomembno izobraževanje in ozaveščanje o pojavu mobinga. Anketiranci s 

strani podjetij še niso dobili informacij na izbrano temo. Podali so tudi predlog o skupnem 

izobraževanju tako vodij kot delavcev, saj le tako vsi zaposleni, ne glede na položaj v 

podjetju, dobijo enotne in celovite informacije o tem pojavu in vplivih, ki jih imajo negativne 

posledice za posameznika in podjetje. Pomembno je tudi učenje nenasilne komunikacije in 

empatije, čeprav anketiranci menijo, da so osebnostne lastnosti izvajalcev mobinga tiste, ki 

definirajo takšno vedenje in jim izobraževanje ne bi pomagalo.  

Med zaposlenimi je potrebno ustvarjati odnose medsebojnega zaupanja in sodelovanja. 

Anketiranci v podjetjih pogrešajo več druženja, nagrajevanj, pohval in stimulacij, torej vsega, 

kar spodbuja pripadnost podjetju, v katerem so zaposleni. Če podjetje deluje kot družina, v 

njem ni pogojev za razvoj mobinga ter dolgoročno ustvarja boljšo delovno klimo. 

 

7.6 Povzetek analize  

Iz raziskave je razvidno, da so intervjuvanci seznanjeni s pojmom mobinga in ga 

prepoznavajo kot napade na osebno integriteto, predvsem pa kot verbalno nasilje s preveliko 

količino dela in prekratkimi roki. Mobing je mogoč v vseh okoljih Doživljajo ga v stiku z 

državo kot inštitucijo in njenimi zaposlenimi. Občutili so ga tudi v času svojega izobraževanja 

in izobraževanja njihovih otrok od vrtca do fakultete. Prepoznavajo ga lahko tudi v 

družinskem okolju (sami anketiranci nimajo teh izkušenj) ter kot pacienti v zdravstvenem 

sistemu. 

 

Predvsem pa ga doživljajo v delovnem okolju, kjer ga najpogosteje izvajajo nadrejeni s 

pritiski od zgoraj. Mobing je vedno obstajal in ni nov pojav. Povečala sta se osveščenost in 

seznanjenost ljudi. Mobing je vedno bolj prisoten tudi v našem vsakdanjem življenju, saj hiter 

način življenja, globalizacija in vse večja konkurenčnost ustvarjajo pogoje zanj. V zadnjem 

času je tudi recesija in z njo povezana finančna negotovost vplivala na porast mobinga. Ker 

želimo tako v svojem življenju kot v podjetju v čim krajšem času doseči čim več, prihaja do 

nezadostne komunikacije med zaposlenim ter med zaposlenimi in vodji v podjetju. Nimamo 

več časa drug za drugega in v boju za preživetje izgubljamo empatijo. Seveda je za razvoj 

mobinga potrebna primerna delovna klima oz. specifična situacija.  Dejstvo je, da lahko 

vsakdo postane žrtev mobinga. Mobing je torej problem morale ljudi in posameznikov, ki jih 
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zanimajo le lastne potrebe. Kultura organizacije je tista, ki dopušča tako vedenje, ga tiho 

podpira ali ga celo vodilni od svojih podrejenih vodij zahtevajo. Zanimivo je, da zaposleni v 

uspešnih podjetjih v času krize občutijo več mobinga kot zaposleni v podjetjih, kjer je kriza že 

močno vplivala na njihovo poslovanje. Zaposleni, ki se upravičeno bojijo izgube službe zaradi 

gospodarske situacije njihovega podjetja, imajo zgrajen obrambni sistem in so pripravljeni 

bistveno več potrpeti za ohranitev svojega delovnega mesta. Mobing občutijo bolj kot 

finančni pritisk in se zavedajo morebitnih posledic izgube službe tudi za svoje družine. 

Izvajalec je že po svojem značaju oseba, ki nosi iz otroštva ali iz svojega zasebnega življenja 

določene nerazrešene konflikte in gradi svoj ego z dokazovanjem premoči nad drugimi. Žrtev 

se običajno ne zna braniti. Iz raziskave je razvidno, da mobing pušča na žrtvah zdravstvene in 

psihične posledice, prav tako pa čutijo posledice tudi ljudje v njihovi okolici. Tako ne trpi le 

posameznik, trpi tudi njegovo delo ter posledično produktivnost. Žal trpi posledice tudi 

njegovo primarno okolje, ki pa mu je hkrati lahko tudi v pomoč pri njihovem premagovanju. 

V podjetjih še nimajo pooblaščencev za anti-mobing. Sindikat je tisti, ki bi moral prevzeti 

pobudo za zaščito delavcev, vendar njegove pomoči anketiranci ne pričakujejo. Menijo, da je 

le odvetnik tisti, ki bi jim lahko resnično pomagal. Sami pa se morajo izvajalcu mobinga 

upreti ter poskrbeti za višjo stopnjo samozavesti in več sprostitve.  

 

Seveda je mobing pojav, ki ga ne moremo in ne smemo skrivati oz. zapirati oči pred njegovim 

pojavljanjem. Za rešitev nastale situacije je pomembno, da vsak prizadeti čim prej skuša 

odpraviti težavo v svoji sredini, če pa zato ni volje in moči, mora poskrbeti za zdravstveno in 

pravno varstvo. 

 

Delodajalec mora poskrbeti za delovno okolje, v katerem ne bo nihče postal žrtev mobinga. 

Vodje in zaposleni morajo biti seznanjeni in ozaveščeni o mobingu in njegovih posledicah. 

Žal še v nobenem podjetju nimajo izobraževanj na temo mobinga ali izboljšanja komunikacije 

med zaposlenimi. V podjetju morajo v skladu z zakonodajo izvajati ukrepe, s katerimi 

preprečujejo pojave neustreznih odnosov med zaposlenimi. Prvi, ki mora opaziti, kdo od 

zaposlenih je žrtev, je vodja, ki mora ustrezno ukrepati. Vsak zaposleni je tudi dolžan 

opozoriti na nepravilnosti. Vse bolj je pomembno, da skrbimo za svoje psihično in fizično 

zdravje z veliko gibanja ter z delom ki nas razveseljuje v prostem času. Vse to pomirja, krepi, 

dviga samozavest in nas tako ščiti pred vplivi mobinga. Zaposleni si želijo delati v prijetnem 

delovnem okolju. Želijo si pohvale in nagrajevanja, saj je to najboljša stimulacijo za dobro 

počutje in posledično bolj kvalitetno delo. 
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8 ZAKLJUČEK 

Mobing v delovnem okolju je sovražna in neetična komunikacija enega ali več sodelavcev, ki 

se ponavlja dlje časa. Posledice mobinga so pogoste in dolgotrajne ter na žrtvi puščajo 

telesne, duševne in socialne posledice. Mobing pa ne prinaša negativnih posledic zgolj za 

posameznika, temveč tudi za celotno podjetje in družbeno okolje. Prvi je mobing definiral 

švedski raziskovalec nemškega rodu H. Leymann, ki je opredelil 45 različnih dejanj, značilnih 

za psihično nasilje. Zato morajo biti o problemu mobinga seznanjeni tako zaposleni kot 

vodstvo podjetja. Pomembno je, da žrtve mobinga ohranijo samozavest, se izognejo 

samoobtoževanju, utrjujejo socialne stike in iščejo pomoč v podjetju, v družini in med 

prijatelji brez nepotrebnega sproščanja negativnih čustev Zakonodaja delavca ne more 

zaščititi, lahko pa pomaga z ustreznimi rešitvami. Sindikati so tisti, ki morajo biti občutljivi 

do teh problemov in oblikovati prave zaupnike. Osebne in družbene probleme morajo sprejeti 

kot izziv, okoli katerega lahko utrdijo svojo reprezentativnost in poslanstvo zaščite in 

spodbujanja interesov delavcev.  

 

Preventivno delovanje naj se začne z izobraževanjem. Vsi zaposleni morajo poznati pojav in 

ga znati prepoznati. Odkrita komunikacija je ključ za reševanje medsebojnih težav, veliko pa 

je odvisno tudi od vsakega posameznika. Za nekoga bo neka opazka mobing, za drugega ne, 

pomembno je, da upoštevamo želje posameznika. Če se delavec dobro počuti v svojem 

delovnem okolju, se poveča njegova produktivnost, kreativno razmišljanje in zmanjšajo se 

stresni dejavniki. 

 

Slaba komunikacija je eden izmed osnovnih sprožilcev konfliktov med posamezniki. Dobre 

komunikacije in empatije se lahko posamezniki priučijo tudi s tem, da spoznavajo in 

sprejemajo najprej sebe in nato svoje sodelavce. Z dobrimi odnosi naredimo bistveno več za 

uspeh podjetja kot s prisilo 

 

Najboljša rešitev je neposredni pogovor z napadalcem. Povprašajmo ga o namenu njegovih 

dejanj. V konfliktu, prvi stopnji v razvoju mobinga, se najprej vprašajmo, ali smo res sami 

naredili napako ali smo res nesposobni, nato zahtevajmo tudi natančne argumente. Še posebej 

psihično šibkejše osebe hitro izgubijo samozavestno držo in zdrsnejo v vlogo žrtve in se še 

naprej samoobtožujejo. Zato si velja zapomniti, da je okrepitev samozavesti najboljša 

obramba zoper mobing.  
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Zavedati se moramo, da mobinga ne sprožajo žrtve s svojim obnašanjem ali delom, temveč 

obstaja večji sklop dejavnikov, ki to omogoča. Lahko je to delovna klima v podjetju, 

spremembe v vodenju, reorganizacija, odpuščanje, situacija, kjer želijo najti krivca za nastalo 

situacijo in ga označiti za problematičnega. Mobing je nastal kot posledica spremembe 

vrednot in morale posameznikov in države. Avtoritativno vodenje ni vedno vzrok za mobing, 

saj je velikokrat potrebno, da zdravo jedro podjetja deluje in ga ponese iz krize, ko je to 

potrebno. Mobinga ne izvajajo le vodje temveč tudi sodelavci. Problem je tudi v organizaciji 

dela, kjer vloge in pravila v podjetju niso pravilno razdeljena in jasna. Žal se določena dejanja 

tolerira ali prepozno opazi, takrat je veliko škode že narejene. Najenostavnejša rešitev za žrtev 

je, da napiše odpoved ali poišče pravno pomoč, vendar je to zadnja možnost. Žrtve so 

pogosteje tisti, ki se ne morejo ali ne znajo upreti, zato za mobiranega to ni rešitev, saj se 

enaka situacija lahko ponovi tudi v drugem okolju. Tako za posameznika kot za podjetje je 

najpomembnejša preventiva. Zaposleni morajo že ob prihodu v delovno okolje vedeti, kam 

peljejo določene oblike obnašanja in komunikacije ter kakšne bodo posledice tako za žrtev kot 

za izvajalca in za podjetje samo. Žrtev zaradi mobinga postane neučinkovita. Po raziskavah 

60 % delovnega časa porabi za oblikovanje strategij oz. zaščito pred mobingom. Podjetje 

izgubi dobrega in ustvarjalnega delavca, zmanjša se produktivnost in povečajo se stroški. 

Zaradi tega prihaja do povečane fluktuacije zaposlenih, poslabša se delovna klima in zmanjša 

dobiček. Ob naštevanju vseh teh posledic bi se moral zamisliti vsak odgovorni oziroma 

vodilni delavec v podjetju.  

 

Podjetja morajo izpolnjevati svoj del družbene odgovornosti in zagotoviti svojim zaposlenim 

delovno okolje, kjer lahko izrazijo svoj potencial. Mobing je potrebno zaustaviti na začetku, 

saj se le tako povečajo možnosti za uspeh. Z jasnimi navodili, s pravim odnosom do 

zaposlenih, z ločitvijo povzročitelja in žrtve lahko vodilni sam prepreči oziroma prekine 

mobiranje.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: Vabilo k sodelovanju v polstrukturiranemu intervjuju 

 

Terselič Nevenka,  

Belokranjska ulica 19 

1000 Ljubljana                                                                     Ljubljana, dne ____________ 

 

 

Vabilo k sodelovanju v polstrukturiranem intervjuju 

 

 

Sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za uporabne družbene študije iz Nove 

Gorice, smer Medkulturni menedžment. Vabim vas k sodelovanju v intervjuju z 

usmeritvenimi vprašanji za potrebe raziskave magistrske naloge z naslovom Mobing v 

slovenskih podjetjih. 

 

Menim, da ste z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v različnih delovnih okoljih poznavalec 

dogajanja v podjetju kjer ste bili, ali ste sedaj zaposleni.  

 

V kolikor ste pripravljeni sodelovati pri izvedbi raziskave z vašimi cenjenimi mnenji in 

stališči, vas vabim k sodelovanju. Pogovor bo potekal pri meni doma. Za termin se bomo 

dogovorili naknadno, glede na vaš prosti čas.  

 

Pošiljam vam usmeritvena vprašanja: 

1. Kje ste se že srečali z mobingom? 

2. Kaj je za vas mobing?  

3. Kdo lahko izvaja mobing?  

4. Kaj, menite, je vzrok za nastanek mobinga?  

5. Ali gospodarska kriza vpliva na pojav mobinga v vašem podjetju ?  

6. Ali lahko opišete posledice mobinga?  

7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti o mobingu?  

8. Kakšni so vaši predlogi za zmanjšanje mobinga?  

 

Definicija: 

Mobing v delovnem okolju je sovražna in neetična komunikacija enega ali več sodelavcev, ki 

je pogosto usmerjena proti posamezniku in se dogaja najmanj enkrat tedensko v obdobju vsaj 



 

 

šestih mesecev. Posledice mobinga so pogoste in dolgotrajne ter žrtvi prinašajo telesne, 

duševne in socialne posledice. Mobing pa ne prinaša negativnih posledic samo za 

posameznika temveč tudi za celotno podjetje. Zato morajo biti o problemu mobinga 

seznanjeni tako zaposleni kot vodstvo podjetja. (Vir: Leymann) 

 

Prosim, da me o svoji pripravljenosti za sodelovanje obvestite do ______________osebno, na 

e-mail sreca@siol.net ali po telefonu GSM 041 463 538. 

Glede na obravnavano temo predvidevam, da bo intervju potekal približno 45 minut. 

 

Vaša mnenja bom uporabila izključno za izvedbo raziskave in jih ne bom posredovala tretjim 

osebam brez vašega soglasja. 

 

V upanju, da ste pripravljeni za sodelovanje, vas lepo pozdravljam. 

 

                                                                                                       Nevenka Terselič 
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PRILOGA 2 

45 značilnih pojavnih oblik mobinga, razvrščenih v pet skupin (po Heinzu Leymanu): 

A. Napadi zoper izražanje oz. komuniciranje 

1. Omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega 

2. Prekinjanje govora, jemanje besede 

3. Omejevanje možnosti komuniciranja s strani sodelavcev 

4. Kričanje, zmerjanje, poniževanje 

5. Nenehno kritiziranje dela 

6. Kritiziranje osebnega življenja 

7. Nadlegovanje po telefonu 

8. Verbalne grožnje in pritiski 

9. Pisne grožnje 

10. Izmikanje neposrednim stikom, odklonilne geste in pogledi 

11. Dajanje nejasnih pripomb 

B. Ogrožanje osebnih socialnih stikov 

12. Z mobiranim se nihče več noče pogovarjati. 

13. Ignoriranje, če žrtev koga nagovori, kaj prosi. 

14. Premestitev v oddaljen delovni prostor, stran od sodelavcev 

15. Prepovedano komuniciranje z mobiranim 

16. Splošna ignoranca zaposlenih v podjetju 

C. Ogrožanje ter napadi zoper osebni ugled 

17. Obrekovanje za hrbtom 

18. Širjenje neresničnih govoric 

19. Poskusi smešenja žrtve 

20. Izražanje domnev, da je žrtev psihični bolnik. 

21. Poskusi prisile v psihiatrični pregled 

22. Norčevanje iz telesnih hib 

23. Oponašanje vedenja z namenom smešenja 

24. Napad na narodnost, politično oziroma versko prepričanje žrtve 

25. Norčevanje iz zasebnega življenja mobiranega 

26. Norčevanje iz narodnosti 

27. Dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo in slabijo samozavest. 

28. Napačno in žaljivo ocenjevanje delovnih naporov 

29. Dvom v poslovne odločitve žrtve 

30. Žrtev je pogosto deležna kletvic in prostaških izrazov. 

31. Mobirana oseba je deležna poskusov spolnega zbliževanja in različnih »spolnih ponudb«. 



 

 

D. Napadi in onemogočanje kakovostnega dela 

32. Mobiranec ne dobiva novih delovnih nalog. 

33. Odvzete so mu delovne naloge, žrtev si tudi sama ne more najti več dela. 

34. Dodeljevanje nalog, ki so daleč pod sposobnostjo žrtve. 

35. Dodeljevanje nalog, ki so pod delovno kvalifikacijo žrtve. 

36. Dodeljevanje novih nalog pogosteje kot drugim sodelavcem 

37. Dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo. 

38. Dodeljevanje nalog nad stopnjo kvalifikacije, z namenom diskreditacije 

E. Napadi zoper zdravje 

39. Dodeljevanje zdravju škodljivih nalog 

40. Grožnje s fizičnim nasiljem 

41. Uporaba lažjega fizičnega nasilja z namenom, da se žrtev »disciplinira«. 

42. Fizično zlorabljanje 

43. Namerno povzročanje škode in stroškov posamezniku 

44. Namerno povzročanje psihične škode doma ali na delovnem mestu 

45. Spolni napadi 

(www.mojmikro.si, 2009) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA3 

 

1B 1. Kje ste se že srečali z mobingom?  

Z mobingom sem se srečal največkrat v 

službi, na delovnem mestu pa tudi drugje,  

v zdravstvu, šolstvu. Nesporazumi doma 

niso mobing. Sam nisem imel težav z 

državnimi uradniki, ampak znotraj javne 

uprave je mobinga verjetno veliko. Tudi 

sam sem videl primer, ko je nadrejena našla 

napake v gradbenem dovoljenju, ampak ne 

bistvenih, teh sploh ni opazila, svojo 

podrejeno je oštevala, verjetno je to bil 

mobing. Tudi država ga izvaja nad nami s 

svojo zakonodajo. 

2B 1. Kje ste se že srečali z mobingom? 

Mobing sem srečala   službi, nad menoj ga 

je izvajal šef. Tudi država nad menoj 

izvaja mobing, ko podaljšuje delovno 

dobo in tako ne vem, kdaj bom dočakal 

upokojitev. Težave sem imel tudi z 

birokracijo. Mobing včasih izvajamo tudi 

doma, verjetno je prisoten povsod.   

3B 1. Kje ste se že srečali z mobingom? 

Z mobingom se srečujem v vsakdanjem 

življenju. Na delovnem mestu, čakalne 

vrste v trgovini, pri zdravniku, kolona na 

cesti ... Tudi zunanji izvajalci, moji 

poslovni partnerji lahko izvajajo pritisk 

name. Vse to se odraža tudi na družini in 

tako srečamo mobing tudi doma. 
4B 1. Kje ste se že srečali z mobingom? 

Mobing v službi je, žal, že postal stalna 

praksa. Tudi  doma je prisoten, kaže se v 

sporih, nestrinjanjih. Slovenija je lep 

primer mobinga. Vlada anarhija, tam kjer 

je anarhija, je nered, tam kjer je nered, je 

tudi mobing. Če je mobing prisoten v 

vladi, je prisoten povsod. Tudi mediji 

lahko izvajajo mobing. So najmočnejši, 

posameznika lahko dvignejo ali ga uničijo. 

Uporabljajo težke, napadalne besede in to je 

mobing, nasilje. Mislim, da je mobing tudi 

nasilje nad potrošniki, reklame, srečamo 

ga tudi v šolstvu. Nad enim od mojih 

sinov ga je izvajal učitelj v srednji šoli, 

lahko pa je tudi obratno, mobing učencev 

nad učitelji.  

B5 1. Kje ste se že srečali z mobingom? 

Z mobingom sem se srečala v prejšnji 
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službi. Kar se ponekod dogaja doma, se mi 

ne zdi mobing, ampak je to družinsko 

nasilje. Mobing lahko nad strankami 

izvajajo tudi državni uslužbenci, 

zdravniki, učitelji, včasih pa tudi stranke 

nad njimi. 

 

Zdravniki 

Učitelji 

 

1A 1. Kje ste se že srečali z mobingom?  

Z mobingom sem se že srečala v sedanji 

in prejšnji službi, ki sem jo prav zaradi 

tega zamenjala. Mobing je že dlje časa 

prisoten tudi v šolah in v vrtcih. Lahko ga 

izvajajo državni uradniki, včasih tudi 

bančniki. Na primer, v NLB, ko sem hčerki 

želela odpreti bančni račun, so zahtevali kup 

papirjev; potrdilo o kreditih, dolgovih pri 

prejšnji banki, vse prilive ... Raje smo 

zamenjali banko. Drugje ni bilo težav. 

Predvsem je problem pri zaposlenih v naši 

lokalni NLB. Pa tudi država s svojimi 

zakoni stalno pritiska na nas. 

2A 1. Kje ste se že srečali z mobingom? 

Z mobingom se v bistvu nisem srečal, ker 

sem na drugi strani, torej delodajalec. V 

obliki pritiskov se verjetno pojavlja v vseh 

celicah družbenega življenja, od  

mobinga v družini, med partnerji, če to 

lahko imenujemo mobing. Mobing izvajajo 

državni uradniki, kar sem že večkrat 

doživel pri svojem delu, pa tudi država, ki 

to omogoča z zakoni. Ni morale. Pri nas je 

tako, če ukradeš jabolko, greš v zapor, če 

tovarno, si gospod. 

3A 1. Kje ste se že srečali z mobingom? 

V zadnjih dveh službah sem tudi sama 

bila žrtev mobinga. Mobing je lahko 

prisoten tudi doma, izvaja ga lahko mož, 

otrok, tašča, vsakdo, če se ne znaš braniti. 

Tudi država s svojo zakonodajo, 

predvsem z davki in z birokratskim 

odnosom do strank. Srečala sem ga tudi v 

šolstvu. Tu se izvaja mobing tako s strani 

učiteljev kot učencev. Pravzaprav je 

povsod, kjer te ne jemljejo kot 

enakopravnega partnerja, ampak te želijo 

nadvladati.  

4A 1. Kje ste se že srečali z mobingom? 

Največ mobinga je v delovnem okolju. 

Srečamo ga tudi v šolstvu. Mobing je 
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lahko prisoten tudi doma, za drugod pa ne 

vem. 

5A 1. Kje ste se že srečali z mobingom? 

Mislim, da se dogaja predvsem v 

delovnem okolju. Mobing je tudi v 

šolstvu, vse od osnovne šole do univerze. 

Pa tudi v javnih zavodih, v državnih 

organih, predvsem med zaposlenimi. V 

zdravstvu pa, menim,  pacienti izvajajo 

mobing nad zdravniki, saj od njih 

pričakujejo preveč. Lahko ga izvajajo tudi 

uradne osebe za okenci nad strankami. 
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1B 2. Kaj je za vas mobing? 

Ne glede na to, kako dobro opravljam svoje 

delo, poslušam pripombe . Te sicer niso 

usmerjene neposredno na opravljeno 

delo, ampak posredno npr. kolikokrat 

grem na WC, zakaj ne naredim več, kljub 

temu da je delo opravljeno dobro in v roku. 

Nadrejeni je nad mano izvajal mobing 

dolga leta. Potreboval sem kar nekaj časa, 

preden sem to spoznal. Tak primer je  bil 

najem tiskarja. Strinjali so se, toda gradivo 

so mi oddali prepozno in želeli, da so 

materiali stiskani naslednji dan. To je 

prelaganje svoje odgovornosti na 

podrejene.  
Dogaja se, da me ne vključijo v projekt, v 

katerem bom sodeloval, na začetku in me 

ne vprašajo za mnenje. Odločijo se sami, 

jaz pa moram projekt izpeljati oz. 

reševati težave, ko do njih pride. Mislim, 

da so mobing tudi nemogoči, prekratki 

roki, opazke o nesposobnosti, o 

nezmožnosti opravljanja svojega dela. 

Sam povem, da tega v tem roku ni mogoče 

narediti in do sedaj so to vedno razumeli.  

Prejšnji nadrejeni je novi direktorici 

podal izkrivljene informacije in kljub 

rednemu oddajanju projektov, novostim, ki 

sem jih vpeljal in znanju, ki sem ga imel, 

sem naenkrat postal problem. Po mojem 

prihodu se je kvaliteta dela izboljšala, toda 

dezinformacije, ki jih je širil bivši 

direktor, so privedle do tega, da je nova 

direktorica nad menoj izvajala mobing, 

čeprav se tega ni zavedala.  

Motil jih je način mojega pozdravljanja, 

očitali so mi, da hodim preveč po 

pisarnah. Res grem h komu na kavo, ker 
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me to veseli, toda tega je morda 10 %, vse 

ostalo je službeno. Spraševali so me, zakaj 

moja žena ne vzame bolniškega dopusta 

za otroke, zakaj jaz. Povedal sem, da ima 

žena višjo plačo in se nam to izplača. 

Kontrolirali so me, kaj delam, saj naj bi 

med službo opravljal tudi privatno delo. 

Preverjali so tudi elektronsko pošto, kar 

je nezakonito. Če interni predpisi 

omogočajo pregled elektronske pošte, je to 

vrsta mobinga. Delodajalci želijo spremeniti 

delavsko zakonodajo, da bi lažje menjavali 

delavce, jih odpuščali brez odpravnine, 

ne zavedajo pa se posledic.   

 

Plač nam niso povečali že od leta 2003, 
torej osem let. Če želiš višjo plačo, rečejo, 

da lahko greš, če nisi zadovoljen. Včasih 

smo imeli tudi stimulacije za delo, zdaj 

jih ni več. Po pravilniku bi morali vsake 

dve leti napredovati, pa že dolgo ni nihče.  
 

V zadnjem času sem opazil, da so mobingu 

izpostavljeni predvsem bolni ljudje. Želijo 

se jih znebiti. Bolan človek ima težave in 

se težko ukvarja še s športom, da bi se 

sprostil. Je že tako pod stresom in opazke 

o tem, da je nesposoben, so žaljive. Cilj 

je, da bi sam odšel in ne bi bilo potrebno 

izplačati odpravnine. To je zelo 

pokvarjeno.  

  

Sodelavka je v letu dni naredila 600 

dodatnih ur, ki ji jih niso hoteli izplačati. 

Zaradi obilice dela jih ne more niti 

koristiti. Ko si je zlomila nogo, je delala 

doma. Sedaj vsi delamo manj, kar je 

posledica pritiskov, mobinga. 

Neplačevanje nadur oz. ur nezmožnost 

njihovega koriščenja je za nas mobing.  

M. je mislila, da mora narediti vse, ker je 

tako delala vsa leta. Tudi vodilni so od 

nje to pričakovali. Sedaj ne zmore več, 

psihično in fizično je izčrpana.  
 

2B 2. Kaj je za vas mobing? 

Šef ve, da grem naslednji dan na dopust, 

toda ob treh dobim direktivo, da mora 

biti določena zadeva še isti dan končana, 

sicer ne bom smel na dopust. To je zame 
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tipičen primer mobinga. Velikokrat 

dobim delo okoli 16. ure, včasih je cel dan 

dovolj časa za dokončanje dela, toda 

naročilo odda šef zadnjih pet minut, 

čeprav bi to lahko naredili preko dneva, 

moramo delovni čas podaljšati. To dela 

namerno.  

Velikokrat se zgodi, da gredo sodelavci že 

domov ali na dopust, sam pa rešujem 

zadeve, ki jih niso uredili oz. dokončali. 
Na koncu sem kriv, ker ne more stresti 

svojo jeze na tiste, ki jih ni, pač pa na tiste, 

ki ostanemo. Kljub temu pa sodelavcev šefu 

nočem tožiti.  

 

Ne dobim pravih navodil za delo, zato 

včasih izpadem kot »bebec«, ker sprašujem 

za navodila. Sicer žalitev in nasilja pri nas 

ni, grožnje pa so večkrat prisotne, 

predvsem o tem, da nam bo odtrgal del 

plače.  
 

Ženske so bolj občutljive za mobing. Šef 

jim daje čudna, nepotrebna dela in 

prekratke roke, zaradi tega ne morejo 

opraviti nujnih del, nato pa jih graja. 

Velikokrat delamo tako, kot zahteva šef, 

potem si premisli in smo krivi, ker smo 

naredili tako, kot je zahteval najprej. 

 

Tudi podaljševanje delovne dobe je 

mobing. Žena stoji vsak dan na nogah tudi 

do deset ur in namesto da bi šla v pokoj pri 

57 letih, bo šla pri 63 oz. 65 letih.  

 

Mobing je tudi slaba komunikacija oz. ne 

posredovanje informacij.  

  

3B 2. Kaj je za vas mobing? 

Pritisk, na katerega poskušaš odreagirati, 

prisila v stvari, ki jih ne maraš, 

nepotrebne in dolgotrajne naloge, ki jih 

opravljaš in ostanejo brez pravega 

rezultata, preverjanje na bolniškem 

dopustu, spolno nadlegovanje, pravila in 

prepovedi, navodila o oblačenju, pitju 

kave, malici, pripombe o stilu oblačenja. 

Ne morem si kupiti najlepših in najdražjih 

oblek, toda to, da moram biti obrit in v 

polikanih hlačah in srajci, je normalno. 
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Sam sem se že srečal z mobingom, vem pa 

tudi za druge primere. Tudi nad drugimi 

izvajajo pritiske na različne načine. Ne 

glede na postavljen načrt vedno naredim 

premalo. Ukvarjam se s prodajo, zato sem 

odvisen tudi od nabavne službe, šoferjev. 

Če ne opravijo svojih nalog, pride do 

neprijetnih situacij, saj ne morem dobaviti 

robe svoji stranki, vendar ne po svoji krivdi. 

Ko sem to povedal nadrejenemu, se je le-

ta umaknil in se s težavo ni hotel 

ukvarjati. Če si pri delu odvisen od 

sodelavcev, lahko nastane veliko težav.  
 

Novo zaposleni imajo ob prihodu težave. 

Novi sodelavci ti poskušajo dodati še del 

svojega posla, sam pa se boriš, saj želiš 

ostati na delovnem mestu. To vedo in 

izvajajo pritisk. Kmalu pride do konflikta s 

sodelavcem, ta gre do nadrejenega, ki sliši 

dve plati ene zgodbe in velikokrat verjame 

tistemu, ki je dlje časa v službi, čeprav 

nima vedno prav. Če pa nadrejeni verjame 

novo zaposlenemu, je sodelavec še bolj 

užaljen in išče še druge možnosti, kako ti 

zagreniti delo in čas v službi.  

 

Pogodbe za določen čas so močan pritisk 

na delavca, saj lahko po enem letu dobijo 

odpoved oz. jim pogodbo podaljšujejo, ne 

da bi ga zaposlili za nedoločen čas. 

 

4B 2. Kaj je za vas mobing? 

Mobing je v našem podjetju prisoten že od 

leta 1991, ko so morali začeti odpuščati 

delavce. Način je bil grozen. Povzročali so 

pravo psihozo, da bi delavci sami odšli. 

Bilo je veliko podtikanj, kar se sicer sedaj 

dogaja v veliko firmah, a pri nas je bilo zelo 

hudo.  

Mobing se lahko dogaja kjerkoli, na vsakem 

delovnem mestu. Poznam tudi primer v 

gostinstvu. Poleg našega podjetja je bila 

menza, kjer so najemali dekleta za 

opravljanje prakse. Ko bi jih morali 

plačati, so jim podtaknili krajo in tako so 

dekleta delala zastonj. 

Mobing je lahko tudi doma, to so spori, 

nestrinjanja. Mislim, da ženske tu 
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prednjačimo. Smo bolj verbalno nasilne 

in hujše od moških. Moški izstopajo 

predvsem zaradi alkohola in fizičnega 

nasilja, verbalno nasilje pa se ne vidi, je 

pa lahko še bolj boleče. 

 

Obstaja tudi mobing otrok nad starši. To 

vidimo vsak dan. Mobing je predvsem 

izsiljevanje, izkoriščanje, podtikanje. Je 

vrsta modernega suženjstva. Mobing je 

tudi neplačilo za delo. Imamo torej več 

oblik mobingov, kot so poniževanja, 

psihični pritiski, kratki roki v službi. To 

so situacije, ki jih je prinesel sodoben 

način dela, poslovanja. Mobing je 

neposredno poniževanje človeka na 

delovnem mestu.  

 

Sama sem se srečala z mobingom. Zadnjih 

nekaj let sicer ne, ker delam samostojno, 

prej pa sem bila žrtev hudega mobinga. 

Izvajala sta ga moj vodja in direktor.  Šef 

mi je očital, da nisem sposobna, da 

ničesar ne vem, ker sem pač ženska. Vse 

negativne stvari je pripisal meni. Ko je 

odšel v pokoj, se je izkazalo, da očitki o 

nesposobnosti niso resnični, da sem imela 

premajhno plačo, promet se mi je po 

njegovem odhodu zvišal, čeprav sem delala 

sama. Tudi pri plači se je poznalo, čeprav 

manj kot ostalim, ker je bila osnova nizka. 

 

B5 2. Kaj je za vas mobing? 

Mobing razumem kot nadlegovanje, tako 

verbalno kot fizično, tudi različna 

namigovanja, uporaba grdih besed, 

ogovarjanja, neprimerne opazke, 

otipavanje na delovnem mestu. Ne vem, 

ali je preveč dela in prekratek rok tudi 

mobing? Morda si ne znam dela organizirati 

oz. sem neprimerna/nesposobna za to delo. 

Tudi odvzem dela in odgovornosti je 

mobing. To se mi je že zgodilo. Predvsem 

pa kot mobing smatram verbalno in 

fizično nasilje. Poniževanja in opazke o 

neumnosti in nesposobnosti res bolijo.  

Službo sem zamenjala pred enim letom, 

toda nekaj let prej določenih situacij in 

opazk nisem zaznala kot mobing, vse sem 

vzela bolj za šalo.  Ko sem zamenjala 
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delovno mesto, sem bila nadrejena trem 

fantom in imela moškega šefa. Veliko je 

bilo neprimernih opazk podrejenih na 

račun spola. Grozno sem se počutila, ko je 

šef rekel: »Fantje, ali vi veste, kako lepo 

šefico imate?« Zaradi tega sem imela še več 

kot pol leta težave s podrejenimi. Tudi 

šikaniranje je mobing, prav tako tudi 

zadrževanje informacij. Eden izmed 

mojih bivših direktorjev je večino 

informacij zadržal zase, nato pa 

podrejene ošteval, da nismo naredili tako, 

kot je bilo dogovorjeno. Če bi še 

natančneje razmislila, bi gotovo našla še 

veliko drugih primerov. 

Mobing izvajajo z namenom, želijo, da bi 

sam dal odpoved, ker hočejo, da greš, ker te 

ne znajo ali nočejo odpustiti.  

Sodelavko sodelavec neprestano kritizira, 

ni njen nadrejeni, njuno delo pa je močno 

povezano. Sodelavka nikoli ničesar ne 

naredi prav. Čeprav je zelo mirna oseba, 

je zadnje čase zelo nervozna. Sodelavec je 

poln intrig in proti njemu je brez moči.   

Tudi sodelavci smo eno od sodelavk 

šikanirali. Vedno so letele pripombe o 

njenem videzu, nihče pa ji tega ni hotel 

povedati direktno. Morda nismo našle 

pravih besed. Na nek način smo ji želele 

pomagati, ampak nismo vedele kako. 

Zame je mobing predvsem spolno 

nadlegovanje, verjetno zato ker sem večino 

časa delala med moškimi. Šele v novi službi 

sem se zavedla, kako visok prag tolerance 

imam. Sedaj upoštevam poslovni kodeks 

oblačenja.  

 

 

DOBRI 2 

1A 2. Kaj je za vas mobing?   

Zame je mobing maltretiranje, 

šikaniranje, lahko je tudi fizično nasilje, 
vendar gre večinoma za psihično prisilo. 

Šefi nekaterih niso marali, zato so jih dali 

na drugo delovno mesto, jih izolirali. Tudi 

sama sem doživela mobing, vendar sem se 

uprla. Mislili so, da bom samo kimala in 

naredila, kar bodo rekli. Vem, kakšne so 

moje pravice in ne samo dolžnosti. 

Zaprosila sem za lažje delovno mesto zaradi 

bolezni, pa me je namesto tega hotela vodja 
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premestiti v drugo trgovino. Če bi v 

podjetju to naredili, bi poklicala inšpekcijo. 

Lahko te prestavijo drugam, če se tam 

pojavi potreba po delavcu, ampak največ za 

šest mesecev. Menjava poslovalnice pomeni 

tudi novo pogodbo. Tako je rekla delovna 

inšpektorica, ki je pri nas vsakih 14 dni. Pri 

mojem delu (v hladilnici) bi morala imeti 

vsaki  dve uri pol ure premora na toplem, 

pa mi tega niso omogočili. Na oddelku smo 

same ženske, tudi starejše, z zdravstvenimi 

težavami. V službi poznam primer, ko so 

zaradi bolezni izpodrinili osebo z delovnega 

mesta. Sodelavci se norčujejo iz osebe, ki 

je psihično bolna. Večinoma je ta oseba na 

bolniški. Ugotovila sem, da je najbolje, da 

svoje delo opraviš, sodelavce pa samo 

pozdraviš. Pri nas so zaposleni različnih 

narodnosti, Bosanci, Srbi, Muslimani, 

Makedonci ... Ločujejo se po narodnosti in 

se med seboj se zaradi tega tudi grdo 

gledajo. Eni se izgovarjajo, da jih šef ne 

mara, v resnici pa ne opravljajo svojega 

dela. Ni vse mobing. Če nekomu poveš, da 

ne dela v redu, to ni mobing. Primerov 

mobinga drugod ne poznam. Toda v 

prejšnjem podjetju, kjer sem bila  zaposlena, 

je bilo tega veliko. Teror, psihično so te 

uničili. Delala sem v pekarni. Že ob 

prihodu na delo si bil deležen plohe 

kletvic s strani šefa. Za tekočim trakom oz. 

na liniji se je bilo prepovedano 

pogovarjati. Niso me smeli videti skupaj s 

sodelavcem. Nadzornica je bila res kot 

birič. Tam je bilo hudo, zato sem odšla tudi 

iz podjetja. Odnosi so bili res zelo slabi. 

Moral si delati deset ur in z nikomer 

spregovoriti. Enkrat sem se zlomila, ker je 

bilo prehudo in sem odšla na bolniški 

dopust. Tudi direktorju sem povedala, zakaj 

sem odšla na bolniško. Nadzornica je 

zaradi napake, za katero nisem bila 

kriva, začela kričati name, me zmerjati, 

govorila mi je, da sem mongoloidna, ker 

ne znam pogledati. Nisem vzdržala. Rekla 

si ji, da 24 let stari smrklji ne dovolim, da se 

do mene obnaša tako ponižujoče, da se 

izživlja nad menoj, saj imam toliko 

delovne dobe, kot je ona stara. To sem 

povedala tudi direktorju, pa je dejal, da 
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pozna njen odnos do delavcev, ampak žal 

zanjo njima zamenjave. Rekla sem si, da na 

delo ne bom hodila objokana in z odporom, 

zato bom raje doma. Dala sem odpoved in 

zamenjala službo.  

 

Dela je preveč in ga v delovnem času 

težko opravimo. Nimamo norme, ampak 

zahtevajo enostavno preveč. Imamo 

petkrat več prometa kot na začetku, 

zaposlenih pa je pol manj. Razjezi me, da 

se znajo nekateri vedno izogniti delu. 
Kajenje je dober izgovor. Šef je sicer 

seznanjen s tem, vendar ne ve, kako to 

rešiti. 

 

2A 2. Kaj je za vas mobing? 

Predvsem težave v odnosih med moškimi 

in ženskami, spolno nadlegovanje, 

izvajanje pritiskov močnejših na 

šibkejšimi. Sam mobinga ne poznam, ker 

nisem nikoli delal v velikih podjetjih. 

Zaposlen sem v svojem podjetju kot 

delodajalec. V takem podjetju je mobing 

potisnjen malo na stran, saj je to moški 

kolektiv, kjer so zaposleni pretežno tujci. Tu 

nastane drug tip mobinga. Gre za mobing 

med sodelavci oz. med delavci, ki temelji 

na nacionalni ravni. Največkrat pride do 

tega, da ščitijo svoje sodelavce zaradi 

nacionalne pripadnosti. Oblike mobinga so 

predvsem verbalne, fizične se mi zdijo  

malo verjetne, saj bi bilo to že kaznivo 

dejanje. Verbalno nasilje pa gotovo obstaja, 

sploh sedaj ko je kriza, se te oblike še 

močneje izražajo.  

Ko začutim, da je firma prevelika, da ni več 

obvladljiva, ali da ni več dela, na delavce 

pritisnem najprej preko plač in 

poskušam z znižanjem doseči migracijo. 

Želim, da bi odšli sami, saj potem nisem 

dolžan izplačati odpravnine. Imam 

gradbeno podjetje z 32 zaposlenimi za 

nedoločen čas. Zame to ni mobing, ampak 

realnost. V zimskem obdobju, od oktobra do 

februarja, znižam plače, ker je manj dela, pa 

tudi storilnost pade.   

Če bi dajal zaposlenemu preveč dela in 

neupravičeno kratke roke, bi bil to 

mobing. Za vsa dela so postavljeni 
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normativi, ne samo v gradbenem sektorju, v 

vseh strokah. Če pa kdo grozi delavcu z 

odpovedjo ali zamenjavo, je to gotovo 

mobing.  

Na primer Geodetska uprava ni sposobna 

vrisati meja in izdati geodetskega 

poročila v šestih mesecih. Pa ne zato, ker 

bi bilo to nemogoče. Pred tremi ali štirimi  

leti so za to delo porabili dva meseca. Zadev 

na gradbenem področju je zaradi krize 

vedno manj, končane bi morale biti bistveno 

prej, v praksi pa so vsi roki daljši. 

3A 2. Kaj je za vas mobing? 

Predvsem psihično šikaniranje šefa ali 

sodelavcev. To, da šefi niso nikoli 

zadovoljni s tvojim delom, da ti ga 

nalagajo preveč, da ga ne zmoreš 

opraviti, da so roki prekratki, da te nikoli 

ne pohvalijo, da večkrat delaš popoldne... 

Mobing je tudi, če sodelavci ignorirajo 

tvoje želje po prijetnem delovnem okolju, 

egoizem, skrb za lastne interese, ni več 

empatije do sodelavcev.   
Tega izraza sicer prej nisem poznala, vendar 

sem že leta 1991 doživljala mobing. 

Čakanje na odpoved je bilo zame 

prehudo. Posledica tega je bila, da sem 

zbolela in sem sama dala odpoved.  Po treh 

mesecih sem dobila honorarno delo z 

možnostjo kasnejše zaposlitve. To je 

izkoristil šef v novi firmi. Bili smo nova 

služba, v kateri so zaposlili štiri dekleta, vse 

prej brez zaposlitve. Nismo vedele, koliko 

časa bo trajal naš delovni dan. Domov 

smo šle, ko je šef rekel, da lahko gremo, 

velikokrat je bilo to tudi ob sedmih 

zvečer. Doma so čakali možje in otroci. 

Tedaj še nisem imela doma telefona, da bi 

lahko sporočila, kje sem in kdaj pridem. 

Morda se niti ne bi upala poklicati iz službe, 

saj je imel telefon samo šef. Roki so bili 

prekratki, vsi pred nami so zamujali, 

končni rok pa je ostal isti, zato smo 

morali zamudo drugih nadoknaditi tudi 

čez vikende in praznike. Kasneje sem 

dobila novo šefinjo, ki je bila mlajša od 

mene, stara je bila 30 let, jaz pa 43. Zaradi 

starosti sem se ji zdela popolnoma  

neprimerna za to delo. V novi službi so na 

začetku izvajali name pritisk, letele so 
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neupravičene pripombe na moje delo. Toda 

imela sem že trdo kožo. Kasneje so s tem 

prenehali in se mi opravičili. Sedaj sem v 

dobrih odnosih, saj starih zamer ne nosim s 

seboj. Ko sem bila sama vodja, nisem nad 

nikomer izvajala mobinga, vsaj tako mislim. 

Res smo imeli veliko dela in veliko nadur, 

vendar smo se dogovorili z zaposlenimi 

koliko in kdaj bodo delali. Nadure so bile 

tedaj še plačane. 

Poznam primer spolnega nadlegovanja. 

Sodelavec je zaradi tega in zaradi 

zavračanja dela kasneje izgubil službo. 

Nekateri imajo manj dela kot drugi in 

običajno imajo prav ti pripombe nad 

sodelavci. Nekakšen začaran krog. 

Nekaterim nadure propadajo, ker ne 

znajo reči ne, drugi pa se znajo obraniti 

dela in še učijo tiste, ki ne izkoristijo 

nadur. To se mi zdi mobing s strani 

sodelavcev.  

Morda vodja res nad nekaterimi sodelavci 

izvaja mobing, vendar pa so res tudi malce 

neprilagodljivi, nekaterih stvari nočejo 

sprejeti. Morda nima pravega načina, ne zna 

povedati stvari na pravi način, nanje 

pritiska z grožnjami in ne s predlogi, niti 

jim ne svetuje.  

Če imam v pisarni sodelavca, ki pol 

delovnega časa klepeta po telefonu, me to 

močno moti pri delu. To je mobing s strani 

sodelavca. Stalno odpiranje okna v 

pisarni, tudi to je zame mobing.  

Nešteto pravilnikov, ki omejujejo in 

prepovedujejo. Vse deluje po sistemu 

korenčka in palice. Veliko ponudijo, zato da 

to potem lahko prepovedo. Vsako, tudi 

najmanjše, dejanje izven pravil je težja 

kršitev delovnih obveznosti, kar pomeni 

izgubo službe iz krivdnih razlogov. 

Mobing zame pomeni tudi, če te ne 

pohvalijo, če dalj časa ne dobiš 

stimulacije. Zaposleni imajo potem 

občutek, da njihovo delo ni dobro in da 

niso nič vredni. 

 

4A  2. Kaj je za vas mobing? 

Zame je mobing psihični pritisk določene 

osebe, šefa, sodelavca, podrejenega ali 

nadrejenega. Mogoče se tega ne zaveda. 
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Pritisk je lahko verbalen, lahko pa te ta 

oseba tudi popolnoma ignorira. O tebi 

širi informacije, ki niso točne. Vprašanje 

je, kako to vpliva name, na moje počutje, na 

moje zdravje, na odnos drugih sodelavcev 

do mene. Tudi veliko dela je mobing. 

Enako je tudi, če delo ni enakomerno 

razporejeno med delavci. Dajejo nam 

različno velika področja dela. Zame je 

mobing, če imam preveč dela, sodelavec 

pa ima dovolj časa za klepet in kavico. Če 

je dela preveč, je to pritisk, ki vpliva na 

psiho posameznika. Enak učinek imajo 

tudi prekratki roki. Določeni šefi ne 

posredujejo informacij, ki jih 

potrebujemo za svoje delo. Prej me bo šef 

poklical k sebi, če ne bom nečesa naredila v 

določenem roku, kot pa da bi prejela 

pohvalo. Pohval je odločno premalo. 

Lahko te preselijo v drugo pisarno. Če je 

selitev vezana na delo, je to normalno. 

Lahko pa te tudi namerno izolirajo, te 

preselijo v odmaknjeno pisarno, ali pa si 

moraš pisarno deliti z nekom, s katerim 

imaš že tako težave. Poskušajo te 

onemogočiti, da bi sam odšel, zapustil 

službo. Če delavcu odvzamejo delo, je tudi 

to mobing.   

Tudi nad menoj so sodelavci izvajali 

mobing, če pa so se tega zavedali, ne vem. 

Šef mobinga nad menoj še ni izvajal.  

 

Tudi za druge primere sem že slišala. Če 

vsak delovnik delaš osem ur, dodatno delaš 

še ob sobotah in nedeljah, nadur pa ne 

dobiš plačanih, tudi to je zame mobing.  

Ure se ti sicer štejejo, ampak jih ne moreš 

koristiti. Tega nad menoj niso izvajali, 

ampak poznam tak primer. Obstaja tudi 

čakalna lista za odpuščanje in samo 

čakaš, kdaj boš na vrsti. Vprašanje je, kdo 

je tu kriv, šefi ali sistem v državi? Mobing 

je tudi seznam vseh prepovedi, kaj smeš in 

predvsem česa ne. Na koncu ne smeš niti v 

sosednjo pisarno na kavo.  

 

Nekateri so pogosteje žrtve kot drugi. 

Poznam tak primer. Tri mesece je mir, 

potem pa spet. Težje se brani socialno 

šibkejši, saj se bolj boji za službo, ker mu je 
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ta edini vir dohodka. Tisti, ki pa ima močno 

zaledje (lahko finančno ali povezave v 

službi), se bo lažje uprl. Med nižje 

izobraženimi je po mojem mnenju več 

mobinga. Višje izobraženi se lažje branijo, 

imajo pa morda bolj prefinjene metode. Res 

pa je, da bo dober delavec lažje dobil drugo 

službo. 

 

Poznam primer, ko se je delavka vrnila s 

porodniškega dopusta in jo je čakalo 

drugo delovno mesto. Že prej so jo dvakrat 

prestavili, ji vzeli pristojnosti kljub temu, 

da je delo dobro opravljala. Hočejo se je 

znebiti, vendar ne vemo, zakaj. Novo 

delovno mesto je zelo specifično, tako da 

ne bo mogla biti uspešna in jo bodo  

lahko odpustili iz krivdnih razlogov. 

 

5A 2. Kaj je za vas mobing? 

Mobing je nefizično nasilje nad sodelavci 

v delovnem okolju. Sodelavci se med 

seboj na razne načine zatirajo. Sodelavcu 

odpirajo ali zapirajo okno, čeprav vedo, 

da ga to moti. Mobing se izvaja takrat, ko 

ljudje to počnejo namenoma. Sama ga še 

nisem doživela, morda pa določenih 

dogodkov nisem razumela kot mobing. 

Mislim, da mi namenoma še nihče ni želel 

škoditi, niti v delovnem okolju niti drugače. 

Opazila pa sem, da se nekateri ne znajo 

braniti, da se užaljeno povlečejo vase. 

Vsako nagajanje, grde opazke niso vedno 

mobing. Ko pomislim na mojo vodjo, pa 

se mi zdi, da njegova nadrejena nad njim 

vrši mobing brez pravega vzroka. Čuti, 

da se ji ne bo postavil po robu. Direktorica 

hoče ustvariti svoj red, ki ga ne zna uspešno 

predstaviti, zato njeni podrejeni ne vedo, 

kaj od njih sploh pričakuje. Morda gre le 

za slabo komunikacijo, ampak meni se to 

zdi izživljanje. Tudi mojo prijateljico so v 

podjetju prestavili v drugo prodajno enoto 

brez vprašanja in so jo tam zaradi 

prodajnih rezultatov stalno nadzorovali 

in šikanirali. Toda dosegla je, da so jo 

ponovno prestavili. Če bi ostala v tej enoti, 

bi zbolela, saj imajo šefa, ki se izživlja nad 

vsemi zaposlenimi. Mobing je tudi v 

šolstvu, od osnovne šole do univerze. Še 
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posebej na univerzi profesorji izvajajo 

mobing nad študenti. Če pa se študentje 

združijo, se profesorji med seboj zaščitijo. 

Sicer pa si med seboj stalno nagajajo. 

Slišala sem, da v državni upravi nekateri 

nič ne delajo, drugi pa ogromno. Tudi 

odnos do strank je oblika mobinga. Na 

primer na pošti zahtevajo osebni 

dokument za dvig paketa, ki ga moraš 

plačati. To je doživel moj polnoletni sin, ki 

je z mojo osebno izkaznico želel dvigniti in 

plačati paket, a ga je poštna uradnica 

obravnavala kot kriminalca, čeprav imamo 

isti priimek in naslov. To je pomanjkanje 

lepega vedenja in vzgoje.   

Tudi zdravniki doživljajo mobing. Ljudje 

iščejo zveze in poznanstva, vsi od njih 

nekaj pričakujejo. Pritisk je s strani 

pacientov. Če pri zdravniku čakaš štiri 

ure in si star 85 let, kar se je zgodilo moji 

teti, je tudi to mobing. Tudi v družini 

obstaja  mobing. Lahko je namenski ali 

nenamenski. Tudi jaz s stalnim nadzorom 

izvajam mobing nad svojim partnerjem 
. Sicer te zadeve lahko označimo tudi kot 

družinsko nasilje. Včasih smo mobing rekli 

temu, da se je ena tolpa spravila na drugo, 

sedaj pa je to bolj individualno zatiranje 

drugega. V mojem oddelku so pred 

časom zalotili osebo, ki je naredila 

majhno napako, ob tem pa se je pojavilo še 

vprašanje, ali jo je sploh naredila, oz. ali je 

bila to sploh napaka. Potem so zadevo še 

nerazumno napihnili. Niso poslušali 

zagovora, osebo so stalno diskreditirali in 

niso upoštevali nobene njene dobre 

strani.  

Zaposlovanje za določen čas z možnostjo 

podaljšanja za nedoločen čas ni mobing. 

So pa zaposleni pod stalnim pritiskom. 

Tudi pri nas ne vemo, če bomo lahko vse 

novo sprejete obdržali, čeprav so vsi 

dobri. Ni več poudarka na kvaliteti, 

ampak na iskanju napak. Če od tebe 

zahtevajo tudi negativne ocene zaposlenih, 

je to neke vrste pritisk. Mobing je tudi, če 

ti vzamejo delo. To je hud psihični 

pritisk. 
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1B 3. Kdo lahko izvaja mobing?  

Izvajajo ga lahko nadrejeni in podrejeni. 

Podrejeni lahko svoje vodje s svojim 

ravnanjem tudi zamenjajo. No, pri višjih 

pa to ne gre. Med sodelavci v našem 

podjetju ni mobinga. Vsak mora svoje delo 

opraviti, v redakciji se dobro razumemo. 

 

2B 3. Kdo lahko izvaja mobing? 

Poleg šefa v podjetju lahko izvajajo 

mobing doma žena in otroci. Stalno smo 

pod pritiskom. Država in državni organi 

pa so področje zase. To, kar se dogaja 

zadnjih nekaj let, razni davki na 

nepremičnine, tudi to je tudi mobing. Že 

nekajkrat sem bil žrtev mobinga s strani 

birokracije. Z oddajanjem dela 

nepremičnine zaslužim na leto 12 €, obrazec 

in poštnina za prijavo tega dohodka staneta 

tudi 12 €. Ker sem en dan zamujal s 

plačilom davka, sem čez 10 let prejel 

obračun zamudnih obresti. Zato je kriv 

sistem in tudi ljudje. Eni se držijo črke 

zakona in ne razmišljajo. Veliko pa je 

odvisno tudi od človeka oz. uradnika. 

Vem, da se lahko stvari uredi tudi drugače.   

Ne izvajam mobinga nad sodelavci, pa tudi 

oni ga ne nad mano. Ne vem, kako je to 

drugod. Pri nas delavci ne izvajamo 

mobinga nad šefom.  

 

3B 3. Kdo lahko izvaja mobing? 

Mobing se izvaja v vsakdanjem življenju. 

V trgovini na primer, vrsta je dolga, dela 

ena sama blagajna, ker se druge trgovke 

ukvarjajo z urejanjem polic. Problem je v 

tem, ker mora blagajničarka delati še druge 

stvari, urejati police, čistiti ... Cilji, 

ambicije, želje zakonca ali otrok so lahko 

hud pritisk, ki ga je včasih zelo težko 

zdržati in uskladiti.   

Če potrebuješ pomoč države ali 

uradnikov, to lahko dosežeš le s prijazno 

besedo in prošnjo. Sila ne daje nikakršnega 

rezultata. Največ mobinga pa izvajajo šefi 

in sodelavci v službi. 

 

4B 3. Kdo lahko izvaja mobing? 

V glavnem ga izvajajo nadrejeni nad 

podrejenimi. V času, ko je težko dobiti 

 

 

1B 

Nadrejeni 

Podrejeni 

 

 

 

 

2B 

Šef 

Žena in otroci 

Država in državni 

organi 

 

Birokracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uradnik 

 

 

 

 

 

3B 

Povsod 

Trgovec nad 

stranko 

 

 

Žena in otroci 

 

 

 

Uradniki 

 

Šef  

Sodelavec 

 

 

4B 

Nadrejeni nad 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTALNI  

Sodelavec 

Sodelavci med seboj 

 

VERTIKALNI 

Podrejeni 

Delavec nad nadrejenim 

Podrejeni 

Nadrejeni 

Šef 

Šef  

Nadrejeni nad 

podrejenim 

V VSE SMERI 

povsod 

ZUNANJI 

Žena in otroci 

Država in državni organi 

Birokracija 

UradnikN 

Trgovec nad stranko 

Žena in otroci 

Uradniki 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/kranjec/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QMFB0VFZ/DIPLOMA%202DEL%205%2010%202011.docx%23_Toc222515224
file:///C:/Documents%20and%20Settings/kranjec/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QMFB0VFZ/DIPLOMA%202DEL%205%2010%202011.docx%23_Toc222515224


 

 

delo, ko se vsak boji za svoje delovno 

mesto, je to še bolj prisotno. Tudi sodelavci 

med seboj izvajajo mobing.  

Tudi delavec lahko izvaja mobing nad 

nadrejenim. Če se to izve, delavec izgubi 

službo. Če pa je situacijo obrnjena, vodja ne 

bo izgubil službe. Dogajajo se lahko 

podtikanja, grožnje po telefonu, anonimna 

pisma ali skrivanja podatkov, toda prej ali 

slej vsak odgovarja za svoja dejanja. 

 

B5 3. Kdo lahko izvaja mobing? 

Mislim, da se mobing lahko izvaja v vseh 

smereh; od spodaj navzgor, od zgoraj 

navzdol in tudi med sodelavci.  
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Delavec nad 
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B5 

V vse smeri 

DOBRI 3 

1A 3. Kdo lahko izvaja mobing?  

Nihče ga ne bi smel izvajati. Lahko pa se 

izvaja v vse smeri, tudi podrejeni do 

nadrejenih. O tem sem že slišala.  

2A 3. Kdo lahko izvaja mobing? 

Mislim, da je v državnem aparatu 

zaposlenih bistveno preveč ljudi, zato 

uradniki zavlačujejo s postopki samo za 

to, da bi dokazali, da nekaj delajo in da jih 

država potrebuje. Tu ni vpletena človeška 

narava, danes je uradnik kot stroj. Stranpoti 

ne ubirajo več, ker se bojijo za službe in 

morajo dokazati, da so pomembni. Primer. 

Neka občina s petimi zaposlenimi je včasih 

izdala 65 gradbenih dovoljenj, danes je še 

vedno zaposlenih 5 ljudi, izdajo pa 7 

gradbenih dovoljenj. Kaj ti ljudje delajo? 

Izvajajo določeno obliko mobinga nad 

svojimi strankami, vendar jim ničesar ne 

moreš dokazati, ker je sistem tako 

postavljen. Zakon o upravnih postopkih 

nalaga upravnemu organu, da mora v 30 

dneh sporočiti ali obvestiti, kaj je še 

potrebno za dopolnitev nekega projekta. V 

praksi pa je drugače.  

Mobing izvajajo delavci med seboj na 

lokalni, nacionalni ravni in poskušajo 

nekoga izpostaviti. Nad menoj ga ne 

morejo izvajati, ker so odvisni od mene. 
Tudi odpustil sem zaposlene na svoj način, 

plačal sem jim odpravnine, saj se mi je 

zdelo, da je potrebno v podjetju nekaj 

spremeniti. Odpustil sem tista dva, ki 
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imata najnižjo plačo in je ne zaslužita, 

ker sta šibki člen. Mogoče tudi jaz vršim 

mobing, ampak gre bolj za pritisk, da bi 

zdravo jedro lahko preživelo. Mislim, da 

je to upravičeno. 

3A 3. Kdo lahko izvaja mobing? 

Mobing se izvaja lahko v vse smeri. Šef 

nad delavci, sodelavci med seboj, tudi 

podrejeni nad šefom, če ga želijo 

izpodriniti ali pridobiti kakšno drugo, morda 

finančno korist ali dodatno stimulacijo. Pri 

nas nekateri delavci dobro izkoriščajo 

svojo psihično premoč nad šefom. Pogosto 

jih videvamo v njegovi pisarni. Tudi 

zdravniki izvajajo mobing, če nam ne 

omogočijo določenih pregledov ali 

postavijo napačno diagnozo. Seveda 

moramo sami skrbeti za svoje zdravje, česar 

večina res ne počne. Nekateri bolniki 

izvajajo mobing nad zdravniki, saj od njih 

pričakujejo čudežne rešitve, sami pa za to 

ne naredijo nič. Delajo se bolne, izsiljujejo 

bolniške dopuste, zdravila ... 

Mobing se lahko izvaja tudi v družini, 

temu rečemo tudi družinsko nasilje, ki je 

lahko verbalno ali fizično. V recesiji ga je 

verjetno še več zaradi povečane 

brezposelnosti, hujših stisk in večje 

finančne odvisnosti. 

 

4A 3. Kdo lahko izvaja mobing?  

Izvajati ga je sposoben vsak; delavci med 

seboj, nadrejeni nad delavci, pa tudi 

podrejeni nad šefom. Gre lahko v vse 

smeri. Mobing je prisoten tudi doma. 

Veliko je mobinga v šolstvu na obeh 

straneh. Sedaj imajo učenci veliko pravic 

in to izkoriščajo. Učitelji si določenih 

stvari ne upajo več narediti. Prav tako 

mobing izvajajo učitelji nad učenci, jih 

zmerjajo, žalijo, govorijo, da so neumni... 
Vem, da se to dogaja v osnovnih in srednjih 

šolah.  

 

5A 3. Kdo lahko izvaja mobing? 

Pri nas je sistem vodenja vertikalen, od 

zgoraj navzdol. Sam se moraš postaviti 

zase. Na začetku, ko smo dobili novo 

vodstvo, se je zgodil incident. Nova 

direktorica je preverjala, zakaj še nismo 
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naredili nekega dela zanjo. Rekla sem ji, da 

ima absolutno prednost, ampak če želi, da 

dobro opravimo nalogo, tega pač ne 

moremo narediti v eni uri. Od takrat smo 

imeli mir. Ne vem zakaj, ampak videti je, da 

smo na začetku znali postaviti meje. Sistem 

vodenja je rahlo ustrahovalen. Naše vodje 

hitro izgubijo tla pod nogami. Če šefi delajo 

red, kjer je vse v redu in ni problemov, je to 

neprimerno. Samo izgubljajo energijo. Pri 

nas je mogoč mobing tudi od spodaj 

navzgor. Zaposleni izsiljujejo, seveda 

neupravičeno. Tak je primer, ko je oseba 

prevzela vodenje, ker nihče drug tega ni 

hotel. Lažje je kritizirati, kot pa kaj 

narediti. Če dela naprej dobro, je to treba 

pozabiti in gledati naprej. Šefi se morajo 

tudi zavedati, da enim služba ne pomeni 

vsega. Tega jim ne gre zameriti. Delamo 

vsi, eni z dušo in telesom, drugi pa zaradi 

plače.   

Tudi jaz se pogosto znesem nad 

nadrejenega, potem pa vse rešiva s 

pogovorom. Vodja nima izhoda, ker je 

pretih. Njegovega dela sama ne bi zmogla 

opravljati, bilo bi prezahtevno. Moramo 

vedeti, na katerih področjih človek najbolje 

deluje, potrebno je poiskati njihove 

najboljše lastnosti.   

 

 

 

1B 4. Kaj, menite, je vzrok za nastanek 

mobinga?  

Predvsem mislim, da ima tisti, ki izvaja 

mobing, slabo samopodobo. Hoče sebi in 

drugim pokazati, dokazati, kako 

pomemben je, kako je pameten in da 

lahko odloča o vsem. Lastno kariero 

gradi na plečih drugih. Druge obtoži za 

napake, sam pa izpade popoln, veliko boljši 

od ostalih. Morda nekomu zaradi nekega 

razloga nisi všeč, pa zato nad teboj izvaja 

mobing. Zgodi se, da se šef in sodelavci 

zaradi svoje ambicioznosti želijo povzpeti 

na tvoj račun.   
 

2B 4. Kaj, menite, je vzrok za nastanek 

mobinga? 

Menim, da je pri nas vzrok to, da šef misli, 

da je najpametnejši in da moramo tudi 

ostali razmišljati tako kot on. Žal nima 
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vedno prav. Kdo je izvajalec, je odvisno 

od osebnostnih lastnosti in značaja 

posameznika. V podjetju, kjer sem bil 

zaposlena prej, smo imeli hude delovne 

pritiske, toda direktor se je do nas vedel 

izredno korektno. 

V sedanji službi šef izvaja večji mobing, če 

je več dela. Težava je, ko je kdo odsoten in 

lovimo roke. Tedaj je obsedno stanje in 

vodja hoče, da naredim vse sam.  

Nad ljudmi, ki veljajo za ključne kadre, se 

ne izvaja mobinga. To so zaposleni v nabavi 

in prodaji in velik del posla je vezan nanje. 

Sam delam v servisu. Res pa je, da se znajo 

braniti, sam pa se ne znam. Dobro 

opravljam svoje delo in se ne pritožujem. 

Sem pač tak po značaju.  

  

Večkrat nam dodelijo dodatno delo, ki ne 

spada v naš delokrog. Običajno to počne 

oseba, ki ima dobre odnose s šefom. 

Močno se mu prilizuje in ga obvešča o 

vsem, kar se dogaja. Med sodelavci ni 

priljubljen, toda ima bistveno večjo plačo, 

služben avto, telefon in druge ugodnosti.  

 

3B 4. Kaj, menite, je vzrok za nastanek 

mobinga? 

Ljudje imamo v zadnjem času občutek, da 

je nekdo nad nami, da lahko počne z nami, 

kar hoče. To je občutek prevlade, 

možnost manipulacije in obvladovanja 

drugih s pozicije moči. Če nekdo meni, da 

je cilj mogoče doseči z izsiljevanjem in 

grožnjami, bo te tudi uporabil. Občutek 

moči in oblasti je za nekatere zelo 

prijeten in kdor tega ne občuti doma, si 

želi tega službi, saj se podrejeni verjetno 

ne bo uprl, ker se boji za svojo eksistenco. 

Največkrat se to dogaja psihično in 

socialno šibkim osebam, saj nudijo 

najmanj odpora. Primer je samohranilka, 

ki je pod dvojnim pritiskom. Skrbeti mora 

za svojega otroka, obdržati pa mora tudi 

službo. Lažje se izvaja mobing nad nižje 

izobraženimi, saj se bodo manj upirali, 

ker težje dobijo novo službo in so 

verjetno starejši. 

Nekateri sodelavci poskušajo prelagati 

svoje delovne obveznosti na druge.  
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Strah za eksistenco 

Spol 

Psihično šibke osebe 

Socialno ogroženi 

Samohranilka 

Nizka izobrazba 

Starost 

Strah pred izgubo službe 

Tihe osebe 

Strah pred 

izpostavljanjem 

 

ZNAČILNOSTI 

NAPADALCA 

Slaba samopodoba 

napadalca 

Dokazovanje  

Napredovanje preko 

drugih 

Krivdo naprti drugemu 

Nekomu nisi všeč 

Kariera na račun drugega 

Značaj posameznika 

Občutek prevlade 

Možnost manipulacije 

Obvladovanje drugih s 

pozicije moči 

Agresivna komunikacija 

Občutek moči 

Izsiljevanje in grožnje 

Nerazrešeni odnosi doma 

Prelaganje delovnih 
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Mobinga je v Sloveniji veliko. Zaposleni se 

bojijo za svoja delovna mesta in se o tem 

ne upajo pogovarjati in tako reševati 

težav, ampak so vsi tiho. Največkrat 

vodstvo manipulira z ljudmi na različne 

načine. Če delavec izgubi službo po lastni 

krivdi, se ne more prijaviti na Zavod za 

zaposlovanje in ne dobi nadomestila niti 

odpravnine. To delodajalci vedo in 

izkoriščajo. Na delavce izvajajo pritisk in 

skušajo doseči, da sami dajo odpoved, ker 

je to najcenejše za podjetje. Če delaš pod 

stresom, hitro narediš napako. Razlog za 

odpust je nevestno opravljanje dela in 

tako je zadeva zaključena.  

 

4B 4. Kaj, menite, je vzrok za nastanek 

mobinga?  

Če ne spoštuješ sočloveka, hitro pride do 

mobinga. Pogoltnost, nenasitnost vodilnih, 

strah delavcev pred izgubo službe, 

medsebojno nezaupanje. Mislim, da 

ljudem ni vseeno za sodelavca, vsakemu je 

težko, toda ne želijo se izpostavljati. 

Velikokrat se značaj pokaže v kriznih 

situacijah. Pozna se tudi neprimeren 

odnos otrok do staršev, odnosi med 

mlajšimi in starejšimi niso najboljši, 

prijateljske vezi so redke, vsak je 

drugemu konkurenca in lahko zasede 

njegovo delovno mesto, na vse pa gledamo 

skozi prizmo stroškov. Delavec je postal 

strošek, kar je zelo žalostno.  

 

Višina plače je tajna, tudi stimulacije in 

nagrade so tajne, saj bi nekateri lahko 

pomislili, da si jih sodelavec ne zasluži. V 

našem podjetju so stimulacije dobivali 

tisti, ki niso ustvarili veliko prometa. Ko 

smo to izvedeli, nismo bili jezni na 

vodilnega temveč na sodelavca in tako so se 

odnosi med zaposlenimi skrhali. 

 

B5 4. Kaj, menite, je vzrok za nastanek 

mobinga? 

Menim, da mobing izvajajo ljudje namerno, 

ni pa nujno. Morda imajo tak značaj. 

Mobinga je več v podjetjih, kjer so odnosi 

že sami po sebi neurejeni, pravila niso 

Nizka izobrazba 

Starost 

Prelaganje 

delovnih 

obveznosti 

 

 

Strah pred izgubo 

službe 

 

Tihe osebe 

Manipuliranje z 

ljudmi 

Neizplačilo 

odpravnin 

Izguba službe po 

lastni krivdi 

Stres 

 

 

4B 

Nespoštovanje 

Pogoltnost 

vodilnih  

Nenasitnost 

vodilnih 

Strah pred izgubo 

službe 

Strah pred 

izpostavljanjem 

Neprimeren odnos 

otrok do staršev 

Odnosi med 

mlajšimi in 

starejšimi 

Redke prijateljske 

vezi 

Konkurenca 

Delavec je strošek 

Tajnost plač, 

nagrad, stimulacij 

Nepravilno 

nagrajevanje 

 

 

 

 

B5 

Značaj izvajalca 

Neurejeni odnosi 

obveznosti 

Nespoštovanje 

Značaj izvajalca 

Tip človeka 

Zloba 

Strah pred izgubo službe 

izvajalca 

Napredovanje na račun 

drugega 

Strahovi izvajalca 

 

GOSPODARSKA 

KRIZA 

Neizplačilo odpravnin 

Izguba službe po lastni 

krivdi 

Strah pred izgubo službe 
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določena, zaposleni imajo slab vzgled. 
Seveda pa je to odvisno od tipa človeka. 

No, tudi zloba nekaj pripomore. Menim, da 

je človek, ki izvaja mobing poln 

kompleksov. Morda ga je strah izgubiti 

službo, morda želi napredovati na račun 

nekoga drugega in se pokazati v boljši luči.  

Zaradi svojih strahov se izživlja nad 

šibkejšim ali tistim, ki mu jev danem 

trenutku na poti. Če pogledam skozi oči 

vodje, je slika drugačna. Če bi morala 

opravljati še delo podrejenega, ker je 

nesposoben, bi bila preobremenjena. 

Verjetno bi začela nanj izvajati pritisk, ta pa 

bi lahko to razumel kot mobing. Mobing se 

lahko prenaša po vertikali, od zgoraj 

navzdol. Tudi avtoritativni sistem vodenja 

privede do mobinga. Nesmiselne zahteve 

nadrejenega, ki jih ne znaš in ne moreš 

pojasniti podrejenemu, so primer, ko sam 

izvajaš enak pritisk na podrejenega kot to 

počne nadrejeni nad teboj. 

  

Zelo tanka meja je med tem, kaj je še 

sprejemljivo. Zadrževanje, prikrivanje 

informacij, slaba organizacija, prevelika 

količina dela, prekratki roki, vse to lahko 

pripelje do strahov. To pa je že podlaga za 

mobing. Pomembno nanj vplivajo tudi 

družinske razmere.  

 

V podjetju, kjer sem zaposlena, mobinga ni. 

Smo majhno podjetje in smo se o vsem 

sposobni dogovoriti. Kultura vedenja je 

drugačna, na višjem nivoju. Včasih ima 

človek lahko občutek, da nad njim nekdo 

izvaja mobing, vendar pa ga v resnici ne. 

Pomemben je pristop. Vodja mora znati s 

pravimi besedami povedati, kaj bi lahko 

delavec izboljšal pri svojem delu, kritika ali 

opozorilo ne sme zveneti kot napad na 

osebnost. 

 

Pravila niso 

določena 

Slab vzgled 

 

Tip človeka 

Zloba 

Strah pred izgubo 

službe izvajalca 

 

Napredovanje na 

račun drugega 

 

Strahovi izvajalca 

 

Nesposobnost 

podrejenih 

 

 

 

Avtoritativni 

sistem vodenja 

Nesmiselne 

zahteve 

nadrejenega 

Kultura 

Pristop 

Komunikacija 

 

 

DOBRI 4 

1A 4. Kaj, menite, da je vzrok za 

nastanek mobinga?  

Predvsem so to socialne razmere. Ne le 

gospodarska kriza, predvsem so vzrok 

ljudje in njihov značaj. Mladi ne znajo 

potrpeti, zelo hitro se jim zdi nekaj narobe, 

 

 

1A 

Socialne razmere  

Gospodarska kriza  

Karakter ljudi 

Neprilagodljivost 

 

 

KULTURA 

ORGANIZACIJE 

Slaba organizacija 

Združevanje po skupinah  

Moralna kriza 
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ne znajo se zadržati, so eksplozivni. V 

našem podjetju je delo žal zelo slabo 

organizirano. Imamo šefe, ki nimajo pojma 

in so po zvezah prišli na položaj. Problem 

je v tem, da smo Slovenci v manjšini in 

tisti, ki prihajajo iz bivših republik, se 

imajo za bogove. Šefi so večinoma 

»južnjaki« in držijo skupaj. 

  

2A 4. Kaj, menite, da je vzrok za 

nastanek mobinga? 

Mobing ima gotovo ogromno oblik. 

Sodobni mobing izhaja iz moralne in 

materialne krize. Mislim, da smo v zadnjih 

dvajsetih letih ogromno izgubili. Moralne 

vrednote so postale luksuz. Boj za kapital 

je sprevržen in je z vrha prešel v osnovne 

pore družbe, kar ni dobro. Mislim, da je tu 

glavni problem. Ljudje nimajo več 

občutka, kaj je prav in kaj narobe. Je pa, 

seveda, skoraj nemogoče imeti pravi 

občutek, če vsak dan bereš, kako nekdo 

nekaznovano krade, pleni... Kako naj ima 

potem delavec pravi odnos do stvari?  

Mislim, da se mobinga ne izvaja 

načrtovano. Gre zato, da ljudje ščitijo sebe 

in svoje delovno mesto. Nadlegovanja so 

bolj načrtovana.   

Tudi komunikacija je slaba. Pri visoko 

izobraženih je način bolj prefinjen. Zadnji 

dve ali zadnja tri leta so se zdravniki 

pritoževali, da imajo težave pri 

komuniciranju. Stanovska organizacija, ki 

bi morala držati skupaj, je razdvojena. 

Sovražniki sedijo za isto mizo.  

Bral sem, da v Italiji, Romuniji, Bolgariji in 

Albaniji mobinga skoraj ne poznajo. 

Mislim, da je vzrok korupcija v najvišjih 

krogih, čeprav je je manj pri nižjih 

uradnikih. Včasih si lahko kakšnega 

uradnika podkupil, da ti je uredil kakšno 

stvar. Danes, ker jih je strah, tega ni več. 

Korupcija med nižjimi sloji, uradniki pa je 

še prisotna v Italiji in na vzhodu, zato tam 

mobinga ne poznajo. 

 

3A 4. Kaj, menite, da je vzrok za 

nastanek mobinga? 

Pri nas je vzrok predvsem avtoritativni 

način vodenja. Vzrok je odvisen 

posameznikov 

Slaba organizacija 

Neznanje  

Združevanje po 

skupinah  

 

 

 

2A 

Moralna kriza 

Materialna kriza 

Ni vrednost 

Boj za kapital 

Ni pravil 

Ščitenje svojih 

interesov  

Ohranitev 

delovnega mesta  

Slaba 

komunikacija 

Težave v 

komuniciranju 

Korupcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A 

Avtoritativni 

sistem vodenja 

Lastnosti 

posameznika 

Osebnostne 

Boj za kapital 

Slaba komunikacija 

Korupcija 

Avtoritativni sistem 

vodenja 

Način vodenja 

Vodstvo 

Močna hierarhija 

Pritiski nadrejenih  

Zahteva nadrejenega 

Slaba komunikacija 

Pritiski od zgoraj 

Želja po čim večjem 

dobičku z manj ljudmi 

Komunikacija 

Netočne informacije o 

osebi 

Zahteva vodje 

 

ZNAČILNOST 

ORGANIZACIJE 

DELA 

Ni pravil 

Nepravilna razporeditev 

dela  

Prekratki roki 

Visoka intenzivnost dela 

Ni pohvale 

Organizacija dela 

Priložnosti 

Prevelika pričakovanja 

do podrejenih 

ZNAČILNOSTI ŽRTVE 

Socialne razmere  

Težave v komuniciranju 

Lastnosti posameznika 

Značaj osebe 

Nemoč  

Strah pred izgubo službe   

Premajhna samozavest 

žrtve 

Delovno zagnani ljudje  

Strah pred izgubo službo 

Nemoč žrtve 

Občutljivost žrtve 

Šibkost žrtev 

ZNAČILNOSTI 

NAPADALCA 

Karakter ljudi 

Neprilagodljivost 
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predvsem od posameznika in njegovih 

osebnostnih lastnosti. Pomemben je način 

vodenja in kakšni so ljudje, ki vodijo. 

Če je hierarhija močna, bo do mobinga 

gotovo prišlo. Če šef ne zna pravilno 

razporediti dela med zaposlene, je tudi to 

vzrok za nastanek mobinga.  

 

Nekateri verjetno izvajajo mobing še 

posebej v času krize, da bi ljudje sami odšli 

iz podjetja. Če so zaposleni višek, jim mora 

vodstvo izplačati odpravnine, če pa gredo 

sami, odpravnin ni. V našem podjetju ob 

koncu leta povzamemo dogajanje preteklega 

leta, tudi prihode in odhode zaposlenih. 

Običajno je komentar vodilnih: »Najslabši 

členi so odšli.« Morda pa so si najboljši 

členi poiskali novo delo? Vsi novo 

zaposleni so zaposleni za določen čas. 

Podaljševanje pogodbe za določen čas 

zame pomeni hud mobing. Toleranca do 

sodelavcev je vedno manjša. Druge 

primerjamo s samim seboj, kot da sami 

nimamo napak. Glavni vzrok je značaj 

osebe, premalo ali preveč samozavesti, 

frustracije. Če je oseba po značaju vsaj 

malo hudobna, bo gotovo izvajala 

mobing. Svojih frustracij ne zna sprostiti 

na drugačen način. Morda ima probleme 

v zasebnem življenju in se potem sprošča 

tako, da izvaja mobing nad sodelavci. 

Šikanirajo nemočne. Če te je strah pred 

izgubo službe in čutiš pritiske od 

nadrejenih, boš tudi sam pritiskal na 

podrejene. Tudi če želi kdo napredovati, 

ga lahko namerno onemogočiš, ker rad 

kažeš premoč nad drugimi. Težava je, če 

nadrejeni ne čuti empatije. Vse odvisno 

od značaja. Od nadrejenega lahko dobiš 

navodila, da nad nekom izvajaš mobing, 

da bo sam zapustil službo. 

Vzrok je lahko tudi slaba komunikacija 

med zaposlenimi, Ko nekdo namerno ne 

posreduje informacij. Prekratki roki, 

premalo dela, slaba organizacija, vse to 

so vzroki za mobing. Izvajajo ga 

predvsem ljudje, ki mislijo, da so 

vsemogočni, imajo doma težave, ki jih ne 

znajo rešiti. Srečni in zadovoljni šefi ne 

izvajajo mobinga.  

lastnosti  

Način vodenja 

Vodstvo 

Močna hierarhija 

Nepravilna 

razporeditev dela  

Kriza 

Odpoved brez 

odpravnine  

Podaljševanje 

pogodbe za 

določen čas  

Netolerantnost  

Značaj osebe 

Frustracije  

Karakter osebe  

Preveč 

samozavesti  

Premalo 

samozavesti 

napadalca 

Hudobnost  

Problemi v 

zasebnem 

življenju   

Nemoč  

Strah pred izgubo 

službe   

Napredovanje  

Pritiski nadrejenih  

Brez empatije  

Značaj  

Zahteva 

nadrejenega 

Slaba 

komunikacija 

Prekratki roki 

Visoka 

intenzivnost dela 

Problemi v 

zasebnem 

življenju 

Strah pred izgubo 

službe  

Premajhna 

samozavest žrtve 

Delovno zagnani 

ljudje  

 

 

posameznikov 

Neznanje  

Ni vrednot 

Ščitenje svojih interesov  

Ohranitev delovnega 

mesta  

Osebnostne lastnosti  

Netolerantnost  

Frustracije  

Karakter osebe  

Preveč samozavesti  

Premalo samozavesti 

napadalca 

Hudobnost  

Problemi v zasebnem 

življenju   

Napredovanje  

Brez empatije  

Značaj  

Problemi v zasebnem 

življenju 

Strah pred izgubo službe  

Značaj  

Samovšečnost  

Občutek večvrednosti  

Želja po nadvladi 

Značaj  

Sredstvo za napredovanje 

Osebne stvari 

Osebni cilji 

Namerno iritiranje 

Kuhanje zamer 

Neprilagodljivost 

posameznikov 

Izživljanje 

Psihološki vzroki  

Osebnostni vzgibi 

Značajske lastnosti 

Prepričanost v pravilnost 

dejanj 

GOSPODARSKA 

KRIZA 

Gospodarska kriza  

Materialna kriza 

Kriza 

Odpoved brez 

odpravnine  

Podaljševanje pogodbe 

za določen čas  

Strah pred izgubo službe  



 

 

Sedaj gledam na to malo drugače. Tudi 

sama sem kriva, ker bi morala vprašati, do 

kdaj bomo delale. Vendar je bil tedaj moj 

strah in strah sodelavk pred izgubo službe 

prevelik.  

Običajno mobing izvajajo nad tistimi, 

nad katerimi bo le-ta tudi uspešen. 

Mobing je mogoč, če ga dovoliš. To vidim 

v našem podjetju. Mobing izvajajo nad 

tistimi, ki to dopustijo. Nad tistimi, ki pa bi 

si zaslužili kakšno kritiko, imajo pa dolg 

jezik in delajo po načelu, da je napad 

najboljša obramba, nad temi se mobinga ne 

izvaja. Če si priden in narediš več, narediš 

seveda tudi več napak in tako postaneš 

»črna ovca«.  

 

4A 4. Kaj, menite, da je vzrok za 

nastanek mobinga? 

Največ prispeva značaj, samovšečnost, 

večvrednost, želja po izstopanju, želja po 

nadvladi. Vse je povezano. Pritiski so v 

vse smeri. Najbrž na mojega šefa pritiska 

njegov šef itd. vse do najvišjega. Pritiski 

so zato, da bi čim več zaslužili s čim manj 

ljudmi. Na posameznika se izvajajo hudi 

pritiski. Želijo čim manj zaposlenih, le 

toliko da delo teče, zaslužka pa je več. To je 

sistem vodenja. Odvisen je od človeka, 

njegovega značaja. Nekateri šefi ne 

izvajajo mobinga. Znajo umiriti, izpeljati 

stvari tako, da ni mobinga in prisile. To je 

komunikacija. Naprej delavca pohvališ, 

potem pa rečeš, da bi tole še lahko naredil. 

 

Prisoten je tudi strah pred izgubo službe. Če 

je delavca strah, bo delal po svojih 

najboljših močeh kljub temu, da tega ne 

zmore. Želi narediti, kar se da, najbrž pa to 

potem vpliva na njegovo zdravje in počutje. 

Enako velja za šefe, ki so vmesni členi. 

Tudi oni se bojijo, da njihovi podrejeni 

ne bodo dobro opravili dela. Za opravljeno 

delo odgovarjajo oni in lahko zaradi tega 

ostanejo brez službe. Službo lahko izgubi 

tako delavec kot tudi šef. Nekaterim pa je 

mobing sredstvo za dosego svojih ciljev, 

tudi za napredovanje.  

Vzroki  za izvajanje mobinga so različni. 

Lahko gre za osebne stvari, lahko so 
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vzrok nepravilne informacije o določeni 

osebi. Tudi najvišji vodilni lahko 

zahtevajo, da se nad kom izvaja mobing. 

Izvajalec ima včasih osebne cilje, ali pa je 

vzrok povezan s službo.  

 

5A 4. Kaj, menite, daje vzrok za nastanek 

mobinga?  

Najhuje je, ko nekdo iritira in spravlja ob 

živce svojega sodelavca, ker vidi, da ta ni 

dovolj močan, da bi se mu uprl, se 

spopadel z njim. Sodelavcu je potrebno 

oprostiti značajske lastnosti, ki ti ne 

ugajajo. Ljudje se tega ne zavedajo, 

kuhajo zamero in ne odstopajo od svojih 

stališč, oz. se niso pripravljeni prilagoditi. 

Mobing se verjetno bolj izvaja nad 

ljudmi, ki so šibkejši. Vzroki so lahko 

različni, gre pa lahko tudi za izživljanje. 

Morda se doma ne morejo izživljati nad 

nekom, pa to počnejo v službi. Mogoči so 

psihološki vzroki, lahko pa je tudi način 

ustvarjanja kariere. Zdi se mi, da so 

vzroki bolj psihološki, osebnostni in drugi 

različni vzgibi. Tudi ogovarjanje je 

mobing. Odvisno pa je, kako občutljiva je 

oseba, ki je predmet ogovarjanja. Tisti, ki 

je dovolj samozavesten, bo to vzel kot 

nekaj vsakdanjega in bo le zamahnil z 

roko, znal se bo braniti. Drugi, ki je 

šibkejši, pa se bo zavlekel v kot in 

posledice bodo hude. Odvisno je tudi od 

organiziranosti dela v podjetju. Mislim, 

da nekateri to počnejo zaradi svojih 

značajskih lastnosti  in priložnosti. V 

delovnih razmerah, ko se vsi bojimo za 

službe, je verjetno to še lažje.  

 

Obstajajo ljudje, ki jim ne moreš ničesar 

dopovedati. Mislijo, da je to, kar delajo, 

prav. Pravijo, da so morali v življenju 

veliko pretrpeti in da je tako prav. Služba je 

služba, družba pa družba. Morda je zanje to 

opravičilo. V službah, kjer so obremenitve 

hude, morajo igrati grobo. Njihovi podrejeni 

morajo biti zelo dobri, da vse deluje. Take 

osebe so zelo delavne in to zahtevajo tudi 

od podrejenih. 
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1B 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga v vašem podjetju ?  

Kriza gotovo vpliva na povečan pojav 

mobinga, saj je sedaj v podjetju pol manj 

zaposlenih. V našem oddelku se to najmanj 

pozna, ampak dobili smo dodatno delo iz 

drugih oddelkov. Posledica krize so tudi 

enak nivo plač, ni povišic, napredovanj, 

božičnice. Dejansko smo v hudi krizi, 

toda vsaj plače so redne. 

 

2B 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga? 

Kriza je, ampak ne vpliva na mobing. V 

našem podjetju je padel promet za 60 %, 

ker smo zelo vezani na gradbeništvo. V 

servisu pa se je promet povečal. Nimamo 

veliko odprtih  terjatev, saj smo imeli 

računovodkinjo, ki je znala denar dobro 

izterjati, vendar je zaradi mobinga odšla. 

Dobra računovodkinja je srce podjetja. Z 

njo smo dobro sodelovali. Če smo 

potrebovali denar za plače, je poklicala 

dolžnike in izterjala denar kar v 90 %. 

 

3B 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga v vašem podjetju ? 

Definitivno, ljudje so vedno bolj 

depresivni in se bojijo za tisto, kar dobijo. 

Pripravljeni upogibati hrbet v nedogled. 
Mislim, da je razlika med dobrim in slabim 

podjetjem relativna. Kriza vpliva na 

delovanje v vseh podjetjih. Enim verjetno 

ni rešitve ,ker so jih uničili že pred krizo, 

druga pa se proti krizi borijo s povečanim 

obsegom dela, več dela z istim številom 

zaposlenih. To pomeni, da tisti, ki je prej 

delal 8 ur, zdaj dela 10, 12, 14 ur. Vprašanje 

je, koliko časa je to mogoče zdržati. Kriza 

vpliva na povečan pojav mobinga. 

 

4B 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga v vašem podjetju? 

Mislim, da je bilo največ mobinga v '90. 

letih, vsaj v mojem poklicu, saj je razpad 

Jugoslavije skrčil tržišče za 80 % in  

posledice so se odražale na posameznikih. 

Zadnja recesija je pri nas bolj vplivala na 

prihodek, kot pa povzročila mobing. 
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B5 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga v vašem podjetju ? 

Vpliva tako, da je vse še bolj strah. 

Mislim, da je tega vse več. Podjetja imajo 

težave, ne koristi pa niti trenutna 

situacija.  

 

 

 

 

DOBRI 5 

1A 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga v vašem podjetju ?  

Mobing je sicer nov izraz, vendar se je to 

dogajalo že pred letom 90. Če ti je šef 

nagajal, in ti to ni bilo všeč, nisi imel 

drugega izhoda kot zamenjati službo. Tam, 

kjer delam, mobing ni nič novega, dogajal 

se je že prej. Mislim, da kriza ne vpliva na 

povečan pojav mobinga. Delavci smo 

marsičesa navajeni, saj so že prej pritiskali 

na nas. V našem podjetju  obstaja plačni 

sistem, kjer znižanje plače delavcu pomeni 

znižanje tudi šefu. Odpuščanj ni. 

Zaposlujejo nove delavce.  

 

2A 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga v vašem podjetju ? 

Krize do letos nisem še čutil, letos pa 

bistveno bolj Vpliv je večji, ker tudi 

investitorji želijo znižati stroške in so 

postali brezobzirni, saj vedo, da bodo dobili 

ljudi, ki bodo naredili tudi pod ceno.  

Kriza absolutno vpliva na pojav 

mobinga. Gre za obrambo položaja na 

lestvici. V samoobrambi ljudje začnejo 

izvajati mobing izključno zaradi tega, da bi 

sami ohranili položaj, plačo itd. Če želim, 

da moj podrejeni izvaja pritisk na svoje 

podrejene, vem, da bo to naredil, ker se 

zaveda, da bo sicer ostal brez dela.  

Mislim, da ni razlike v količini mobinga 

med uspešno oz. neuspešno firmo, ker je 

človeški faktor povsod prisoten. Ko 

zaškriplje, ne glede na uspešnost firme, ko 

je potrebno potegniti rez, je nekdo 

izpostavljen. Tisti, ki je višje na lestvici, se 

bo branil na račun podrejenega.  

Mislim, da se bo mobing še povečeval 

premo sorazmerno z nastajajočo krizo. 

Kriza bo prinesla še hujše zadeve. Bojim 

se, da bo drugo leto tisto, ki bo za podjetja  

odločilno. Ali imamo v Sloveniji deset 
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zdravih podjetij? So podjetja, ki že zaradi 

branže, v kateri delujejo, ne morejo biti 

uspešna.   

3A 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga v vašem podjetju ? 

Velikokrat je vzrok za mobing nedoseganje 

načrtov. V gospodarski krizi pa je načrte 

še težje doseči, saj ni denarja, ni plačil, 

pritiski so močnejši, ljudje se počutijo še 

bolj ogrožene. Recesija gotovo zaradi tega 

omogoča rast mobinga. Vodje učijo 

hierarhičnega vodenja, ne pa sodelovanja in 

razvijanja čustvene inteligence, čeprav je to 

pomembna odlika šefa. Zaposlene lahko 

kriza poveže ali pa razdruži, odvisno od 

pristopa. 

 

4A 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga v vašem podjetju ? 

Vpliva. Pritiski so na delavca večji, 

zaposlovanja ni, nadrejeni želijo, da 

zaposleni sami dajo odpoved in odidejo 

brez odpravnin. Med ostale pa se razdeli 

njihovo delo, čeprav ga je že tako veliko. 

Tudi v dobrih podjetjih obstaja mobing. 

Kljub temu da smo vsako leto bolj 

uspešni, je vsako leto tudi več mobinga. 

Manj se zaposluje, količina dela se 

povečuje. Če bi vodilni znali spodbujati, bi 

šlo vse lažje. Če pa že v oddelku sodelavci 

ne držijo skupaj, tega ne morejo pričakovati 

od šefov. 

 

5A 5. Ali gospodarska kriza vpliva na 

pojav mobinga v vašem podjetju ? 

Mi nismo v krizi, pa imamo mobing. 

Verjetno ga bo še več. Vedno težje se je 

obdržati na trgu ne glede na kvaliteto. 
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1B 6. Ali mi lahko opišete posledice 

mobinga?  

Človek postane brezvoljen. Vsak mobing 

je za podjetje škodljiv. Zaposleni smo bili 

zelo lojalni do svojega podjetja, sedaj 

nismo več. Prideš, oddelaš 8 ur in greš. 

Naredimo manj kot prej, vse skupaj nima 

več pomena. Za dobro delo nisi pohvaljen, 

nisi nagrajen, ne moreš napredovati, ne 

glede na opravljeno količino in kakovost 

dela si deležen kritike. Za podjetje je to 

zelo škodljivo, saj pade tudi kvaliteta 

dela. Sam sem imel zaradi mobinga 

zdravstvene težave. Kar nekaj časa mi je 

situacija dvigovala tlak, potem pa sem odšel 

k šefu in vse razčistil. Ob nedeljah sem 

zelo slabo spal, ker sem vedel, da grem 

naslednji dan v službo. Sem sladkorni 

bolnik. Ko sem videl, zakaj gre, sem se 

pritožil in tudi moje zdravstveno stanje se 

je izboljšalo. Posledica mobinga je 

predvsem izgorelost, brezvoljnost. Nekdo, 

ki je bolj občutljiv, gre zaradi tega lahko 

tudi na bolniški dopust. V našem oddelku se 

s sodelavci dobro razumemo.  

Posledice mobinga za podjetje so lahko 

velike, odhajajo strokovnjaki. Tega se ne 

zavedajo. Mene je mobing utrdil, nimam 

slabe samopodobe. Težje je tistim, ki jo 

imajo.   

 

Mobing ni samo težava pri delu, je 

kompleksnejši problem. Nastanejo težave z 

bolniškimi odsotnostmi, boleznimi, nizko 

storilnostjo, na koncu so še davki in nato 

dodatni stroški za državo. Ljudje, ki 

zbolijo ali izgubijo službo zaradi 

mobinga, težko dobijo novo službo in 

tako dobivajo socialno pomoč, tu so še 

stroški zdravil, zdravljenja ... Pri nas 

nastane težava, če je nekdo bolan, mislijo, 

da simulira. Sodelavci imajo več dela, a 

zato ne krivijo šefa ampak sodelavca na 

bolniškem dopustu. Če hodiš bolan v 

službo, delovni učinek ni stoodstoten in 

tako bo del tvojega dela moral opraviti 

sodelavec. Prej ali slej bo tisti, nad 

katerim se izvaja mobing, začel delati 

slabše, se težko loteval dela, imel težave s 
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koncentracijo in delal osnovne napake. Take 

žrtve lahko na koncu iz krivdnih razlogov 

tudi odpustijo. 

 

2B 6. Ali lahko opišete posledice 

mobinga? 

Človek postane depresiven. Nekateri 

sodelavci so pod stresom, ker vedo, da jih 

šef ne mara in bi se jih rad hitro znebil, če bi 

le okoliščine to omogočale. Zbolel sicer še 

ni nihče, toda strah pred izgubo službe je 

prisoten.  

Odnosi v službi in mobing se prenašajo 

tudi na družino. Sam mobing pa ne vpliva 

na moje delo, vsaj mislim, da ne. Bolj pazim 

na stvari, ki motijo šefa. Mobing ne vpliva 

na delo v podjetju. Mislim, da se zaradi tega 

ne dela nič bolje in nič slabše.  

Zaradi mobinga izgubiš voljo, pa ne samo 

v službi tudi v privatnem življenju. Pozna 

se na zdravstvenem stanju. Poviša se 

holesterol, lahko pride do alkoholizma. V 

kritičnem trenutku lahko izgubiš ali 

pustiš službo, vse je odvisno od praga 

tolerance vsakega posameznika. 

 

3B 6. Ali lahko opišete posledice 

mobinga? 

Človek postane razdražljiv, depresiven, 

svojo jezo prenaša na družino, kar 

privede do druge vrste mobinga doma. 

Kdor je v službi v podrejenem položaju, 

želi doma nadvladati in na svojo okolico 

izvaja različne pritiske. 

 

Žrtev nima volje niti želje po sprostitvi, 

izogiba se komuniciranju, udeležbi na 

veselih dogodkih. Vedno in povsod 

razmišlja, kaj bo jutri. Mobing je 

škodljiv. Delavci, ki se borijo za svoje 

preživetje iz mesece v mesec, ne odhajajo 

na bolniški dopust, ker se to zelo pozna 

na višini plače. Delo opravljajo slabše, 

ker stalno pričakujejo kritike in obtožbe 

na račun svojega dela.  

 

Zaposleni se izogibajo drug drugega, se 

med seboj ne pogovarjajo, saj ne vedo, 

kdaj bo pogovor slišal nekdo, ki ga ne bi 

smel. Ne družijo se več med seboj, ni več 
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skupnih sindikalnih izletov, zelo malo je 

zabav, kjer bi se zaposleni lahko družili. 

Vsak se zapre vase in njegov cilj je, da 

čim prej konča delo in gre domov. 

Žrtve mobinga najprej poskušajo najti 

novo službo, kar pa je v tem času težko. 

Ljudje smo prilagodljiva bitja, ki se 

prilagajamo situaciji, a ob tem zelo 

trpimo.  

Vodilnih ljudi ne zanimajo posledice, ki 

jih ima mobing za podjetje. Če bi se jih 

zavedali, do tega ne bi prihajalo. Zanimata 

jih le zmanjševanje stroškov in lastna korist 

ter dobiček, kako živijo drugi, pa jim ni 

mar. 

 

4B 6. Ali lahko opišete posledice 

mobinga? 

Ljudje prej nikoli niso zbolevali za 

depresijo, sedaj pa smo že skoraj vsi zreli 

za psihiatrično kliniko. To se odraža tudi v 

nasilju, ki pa se največkrat dogaja doma. 

Čutimo se podrejene na delovnem mestu, 

vendar se ne upamo upreti, ampak svoja 

negativna občutja prenašamo na družino. 
Vse posledice mobinga lahko zajamemo v 

eni besedi, depresija. Moški se v glavnem 

zatekajo k pitju alkohola, ženske pa 

zbolijo za depresijo. Zaradi psihičnih 

pritiskov marsikdo naredi samomor.  
Sedemdeset odstotkov samomorov je 

posledica depresij.  

Posledice mobinga se poznajo tudi na 

kvaliteti dela. Ljudje izgubljajo službe, 

pa nikogar ne zanima, kaj se potem zgodi 

z njimi. Delodajalci lahko dobijo 

zamenjavo kadarkoli in ti to dajo tudi 

vedeti. Vendar se težav ne rešuje tako. 

Količina in kvaliteta dela padata, to pa ni 

slabo le za posameznika ampak tudi za 

podjetje, skupnost, državo, gospodarstvo, 

za vse.  

Če je mobing prehud, delavec lahko da 

odpoved ali pa se z njim sprijazni. Ker ne 

dela, mora zato sodelavec delati več. Vse 

to vodi v začaran krog. Ljudje svoje težave 

rešujejo na različne načine. 

Ni važna kvaliteta ampak le dobiček. 

Delodajalci si s tem tudi sami škodujejo, 

saj delavci svojega dela ne opravljajo 

zaposlenimi 

Ni sindikalnih 

izletov 

Ni zabav 

Zapre se vase 
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podjetju 

 

Posledice za skupnost, 

državo, gospodarstvo... 

 

 

 

 

 

 



 

 

kvalitetno. Delavca je potrebno 

spoštovati, se do njega vesti spoštljivo in 

ga primerno nagraditi. Tak delavec bo 

dobro delal in se počutil pripadnega  

svojemu podjetju. Če takega odnosa ni, 

delovna vnema počasi popusti, stagnira, s 

tem pa tudi podjetje. Tega se vodilni 

premalo zavedajo. 

 

 

B5 6. Ali lahko opišete posledice 

mobinga? 

Žrtev mobinga ima slabšo samopodobo, 
razen če je na drugem področju zelo 

uspešna. Zapira se vase, ne komunicira z 

okolico in je psihično strta. Če je 

prepričana, da je nesposobna, se bo 

verjetno sama izločila iz skupine, če je 

niso že prej izključili drugi. Strah jo je, 

ali bo svoje delo opravila pravilno, je 

vedno počasnejša, nenehno preverja, ali 

je delo opravila pravilno. Posledice so 

bolniške odsotnosti, psihosomatske 

motnje, nespečnost ... Tudi sama nad sabo 

izvajam mobing. Postavim si previsoke cilje 

in sem nezadovoljna sama s seboj, ker jih 

ne dosežem. Tako si poslabšujem svojo 

samopodobo. 

Žrtev težko najde novo službo. Nekaj časa 

vztraja, potem pa se vda v usodo. Če bi 

imela dovolj moči, bi si poiskala novo 

službo. Prizadeti si ne upajo dati 

odpovedi, razen če so finančno močni in 

zaupajo vase. Proces zdravljenja je 

dolgotrajen. Posledice, tako psihične kot 

finančne, pa se prenašajo tudi v domače 

okolje. Izguba službe in dohodka lahko 

povzroči tudi razpad družine. 

 

Popuščanje 

delovne vneme 
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službe 
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DOBRI 6 

1A 6.  Ali lahko opišete posledice 

mobinga? 

Depresija, bolniške odsotnosti, čedalje več 

je tega. Odvisno kako mobing posameznik 

sprejema. Sama zaradi tega ne bi šla na 

bolniški dopust. Bolniška odsotnost se mi 

pri plači ne pozna, ker smo vsi delavci na 

zajamčeni plači 570 €. Včasih nisem bila 

nikoli na bolniškem dopustu, sedaj pa grem, 

če imam hude težave s hrbtenico. 
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Razmišljam, da nihče ne bo mislil name čez 

deset10 let, ko ne bom več mogla hoditi. Če 

me bo »zgrabilo« v križu, bom šla na 

bolniško, če pa bom lahko delala, bom pa 

delala.  

Mobing posamezniki doživljajo različno, 

odvisno od značaja izvajalca in žrtve. V 

našem podjetju nekateri šefu samo kimajo, 

ničesar mu ne upajo povedati, potem pa 

gredo v skladišče in se tam zjokajo in se 

kasneje vrnejo na delo. Vse je odvisno od 

tega, koliko je kdo občutljiv. Imam zelo 

občutljivo sodelavko, ki zaradi vsake besede 

začne jokati. Tudi sama sem včasih kimala 

kot kužek v avtu, sedaj pa povem, če česa 

ne bom naredila, ker se mi ne zdi prav. 

 

2A 6. Ali lahko opišete posledice 

mobinga? 

Povzroči lahko kar hude stvari. Prenaša 

se tudi v družinsko okolje, pri tem trpi 

družina, verjetno je prisoten alkoholizem 

in še druge stvari. Ko je človek v težavah, 

se potegne vase in težko najde pomoč. 
Fizični delavci je tudi ne iščejo, ker ne vedo 

kje. Višje izobraženi gredo k zdravniku, 

nižje izobraženi pa tega ne naredijo. 

Posledice so psihične, fizične in na koncu 

pride do zdravstvenih težav.  

Imaš slabo samopodobo. Če si pod 

pritiskom, delaš slabše. Vprašanje je, kaj 

sploh še lahko narediš, saj se znajdeš v 

začaranem krogu. 

Če delaš samostojno, si še bolj podvržen 

kritiki, predpostavljeni lahko v vsakem 

trenutku raztrga tvoje delo, zato je strahu še 

več. Nezadovoljni fizični delavci ne delajo 

napak, toda zmanjša se storilnost. 

Porabijo ogromno časa za nič, večja 

skupina pa se poskuša potuhniti. Nastane 

določen odpor, ne zavesten, preprosto niso 

motivirani, če niso zadovoljni s svojo 

plačo.  

 

3A 6. Ali lahko opišete posledice 

mobinga? 

Posameznikova samopodoba se poslabša, 

svoje delo opravlja slabše, počasneje, dela 

več napak, slabše se koncentrira, naredi 

manj, hitreje zboli, več je bolniških 
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odsotnosti. Mobing ima za posameznika 

fizične in psihične posledice. Žrtev začne 

delati napake, posledično lahko izgubi 

službo. Ljudje postanejo preobčutljivi. 

Stres prenašajo tudi domov, kar vpliva 

tudi na odnose v družini. Posledice so 

lahko tudi finančne, zniža se plača, 

dobiva negativne stimulacije.  

Vse to je slabo tudi za organizacijo, kjer 

tak delavec dela. Nižja produktivnost, 

neurejeni odnosi, slabše opravljeno delo, 

večji stroški, posledično manjši dobiček. 

Podjetje izgublja tudi na zunanji podobi. 

Ker ljudje zapuščajo podjetje, morajo 

vodilni uvajati nove ljudi, kar pa pomeni 

čas in denar. Slabša je komunikacija, 

organiziranost dela, delovna klima se 

poslabša, delavci, ki nadomeščajo odsotne 

ljudi, so zaradi povečane količine dela 

nezadovoljni. O vsem tem bi morali 

razmišljati tudi vodilni.  

 

4A 6. Ali lahko opišete posledice 

mobinga? 
Posledice so odvisne od vsakega 

posameznika. Depresije, psihične motnje, 

včasih tudi samomor. Odvisno kakšen 

človek si, kakšen je tvoj značaj. Delo je 

slabše opravljeno, zaradi tega trpi tudi 

samopodoba. Počutiš se kot žrtev. Čeprav 

je bila tvoja samopodoba dobra, jo mobing 

lahko uniči. Seveda odideš potem na 

bolniški dopust. Za podjetje to pomeni, 

da se povečajo izostanki z dela, delo je 

slabo opravljeno, pojavi se povečana 

fluktuacija. Najboljši delavci odidejo, ker 

lahko dobijo novo službo. Podjetje ima 

višje stroške, veliko časa porabi za 

uvajanje novih delavcev.  

 

5A 6. Ali lahko opišete posledice 

mobinga? 

Ljudje zbolijo, dobijo alergije. Kolegico je 

začelo srbeti po telesu. Je močna osebnost, 

toda vsak dan je do sedmih zvečer v službi. 

To vpliva na njihovo kakovost življenja. 
Vprašanje je, koliko so se še sposobni 

ukvarjati z drugimi stvarmi, saj so z mislimi 

stalno na delovnem mestu. Seveda je 

mobing škodljiv tudi za podjetje. Če želiš, 
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da bo delavec dobro delal, ga je potrebno 

stimulirati, ne pa grajati. Le zadovoljen 

delavec, je dober delavec.  

Če si pod stresom, se to pozna na 

opravljenem delu. Oseba, ki je prestrašena, 

težko dela. Tudi ko se mobing konča, 

mobirana oseba težko ponovno vzpostavi 

normalen odnos. Dela le še po pravilih. To 

je sicer lahko tudi značajska poteza. Če se 

odnosi med zaposlenimi poslabšajo, jih 

poskušajo na silo popravljati, toda to še 

slabša delovno klimo. Če najprej na nekoga 

izvajaš pritisk, potem pa se izgovarjaš na 

svoje značajske poteze, to ni ravno nivo, ki 

se pričakuje od odraslih ljudi.  
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Stres 

Slabše opravljeno 

delo 
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1B 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu?  

S pravnega vidika je prav, da najameš 

odvetnika in tožiš podjetje. V našem 

podjetju nimamo sindikata. Če si član 

sindikata, se verjetno lahko obrneš nanje. 

Menim, da sindikat lahko veliko naredi. 

V našem podjetju se ne morem obrniti na 

nikogar, ker mobing nad menoj izvaja 

eden od lastnikov. Lastniki verjamejo le 

drugim lastnikom, ne pa delavcem, torej 

pritožba v podjetju ni možna. Izhod je le 

pravna pot. Mobing je težko dokazljiv. 

Priče oziroma sodelavci težko pomagajo, 

ker se bojijo za svoje delovno mesto. 
Pogovor sicer lahko snemaš, vendar je to 

nezakonito. Snemaš lahko le z dovoljenjem, 

vendar v tem primeru verjetno mobinga ne 

bo ali bo izvajalec tiho.  

 

2B 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu? 

V mojem podjetju ne morem nikogar prositi 

za pomoč, ali ga o tem obvestiti. Če storim 

to, je enako, kot bi dal odpoved.  

Institucije obstajajo, ampak pri nas ne 

delujejo tako kot na Zahodu. Tam imajo 

drugačen odnos do delavcev. Na primer na 

Nizozemskem se mora, ne glede na to na 

kako visokem položaju je šef, korektno 

obnašati do delavcev. Ni panike, vse se dela 
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v miru, čeprav so roki kratki. Sindikat mi 

ne more pomagati. Olajšanje je, če lahko 

povem prijateljem, pomagati pa mi ne 

morejo.  

 

3B 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu? 

Najprej naj se obrnejo na svoje 

sodelavce, poskušajo dobiti njihov nasvet, 

saj dobro poznajo situacijo in osebo, ki 

izvaja mobing. Ker se največ mobinga 

izvaja od vrha navzdol, se verjetno zelo 

težko obrne na nadrejenega, sploh če je 

vodja tisti, ki mobing izvaja. Če ga izvajajo 

sodelavci, se lahko obrne na nadrejenega. 

V podjetju ni službe, kamor bi se delavci 

lahko pritožili. Kadrovske službo to ne 

zanima, sindikat preverjeno ne pomaga.  

Odvetniške pisarne, ki so za to zadolžene, 

nudijo pravno pomoč. Družina je lahko v 

veliko pomoč. Ne vidim pa smisla, da o tem 

pripovedujem prijateljem. Nočem 

obremenjevati še njih, ker mi ne morejo 

pomagati.  

 

4B 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu? 

Sodelavci ne pomagajo, morda le redki 

posamezniki. Postali smo egoistični, vsak 

dela zase, ni več pristnih medosebnih 

odnosov in prijateljstva. Kljub temu pa se še 

najde kakšno zdravo podjetje.  

Mislim, da nimamo ustrezne inštitucije, če 

pa je, je sama sebi namen. Tudi tam se 

izvaja mobing kot povsod drugje, torej je to 

začaran krog. Če izvaja mobing nadrejeni 

ali sodelavec, ga verjetno tudi nad njim 

izvaja nekdo drug. Gre za verižno reakcijo, 

močnejši nad šibkejšim in tako dalje do 

zadnjega v verigi. Bila sem žrtev mobinga. 

Šla sem k direktorju in mu povedala, kaj 

se dogaja. Odgovoril mi je, da če bi bil na 

mojem delovnem mestu, bi ga udaril. Ni pa 

mi pomagal, ko sem hotela tožiti podjetje. 
To pa ne, je bil odgovor. Sindikatov ni več, 

ostane le dober odvetnik, če imaš dovolj 

denarja. Če je podjetje državno ali 

mednarodno, potem se za to zanimajo 

mediji, sicer pa v manjših podjetjih 

delavci nimajo zaščite. Tudi doma imaš 
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morda partnerja, ki se sooča z mobingom in 

obremenjuješ še njega, pomagati pa verjetno 

ne more.  

B5 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu? 

Preden obvestiš vodjo, je prav, da 

poskušaš najprej sam urediti zadevo z 

osebo, ki to počne. Če pa vodja to opazi in 

ne ukrepa, je to tudi mobing nadrejenega.  

Najprej je treba obvestiti vodjo, tudi na 

internetu lahko poiščeš informacije o 

mobingu. V velikih sistemih ti lahko 

pomaga kadrovska služba, morda pa 

obstaja tudi oseba, ki se ukvarja s 

primeri mobinga. Tudi psihologa lahko 

prosiš za pomoč. Če podjetje tožiš, boš 

mobing težko dokazal. Dokaze moraš 

zbirati, tudi pisne,vendar ne vem, če je to 

dovoljeno. Pomagajo lahko sodelavci, 

ampak verjetno se tudi sami bojijo. 

Dobro je, če se lahko zaupaš nekomu 

doma, sicer pa je težko najti izhod.  
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DOBRI 7 

 1A 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu?  

Težko je najti nekoga, ki ti bo pomagal. 

Kolikor poznam šefe, ti niso najboljša 

izbira. Morda na upravo, sindikat? Sama 

nisem njihova članica, zdi se mi, da bi bili 

bolj slaba pomoč. Lahko obvestiš 

kadrovsko službo ali inšpekcijo za delo. V 

našem podjetju greš lahko k internemu 

psihologu, zdravniku in mu poveš o 

svojih težavah. Oni potem to urejajo s 

podjetjem. Pri tem zdravniku imamo 

zdravniške preglede in če imamo kakršne 

koli težave, se nanj lahko obrnemo, on 

potem to posredujejo naprej. Sodelavci 

težko pomagajo, saj vsak gleda nase. Če se 

pritožiš, so najprej vsi s teboj, ko pa je 

potrebno kaj storiti, ni nikjer nikogar. 

Najbolje je probleme rešiti med seboj. S 

pogovorom lahko rešimo marsikatero 

težavo. Če želimo dobre medsebojne 

odnose, je potrebno nesoglasja takoj rešiti.  

2A 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu? 

Če si zaposlen v veliki organizaciji, je to 

verjetno sindikat. Ta brani pravice 
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delavcev in je verjetno edini znotraj 

podjetja, ki se lahko pogovarja z 

odgovornimi. Ne vem pa, kdo bi bil 

primeren izven podjetja Če gre za huda 

kazniva dejanja, se le-ta preganjajo že po 

uradni dolžnosti. Na šefa se ne moreš 

obrniti, sploh če mobing izvaja on. Tudi 

direktor ni pravi naslov, saj se potem spustiš 

v direktni konflikt, kar pa ni dobro. Pritožiti 

se moraš nekomu, ki te stvari obravnava 

neobremenjeno. Tudi pritožba v oddelku ni 

smiselna, ker si lahko potem podvržen še 

hujšemu mobingu. Nikoli ne veš, kako so 

šefi med seboj povezani, zato mislim, da je 

te stvari bolje urejati izven delovnega kroga. 

Če izbereš odvetnika, to pomeni dodatne 

stroške, težko pa je mobing tudi dokazati. 

Sodelavci redko pomagajo. Večina si ne 

upa, ne bi si upali podpreti posameznika. 

Kolektiv mora biti izredno povezan, da bi 

bili sodelavci pripravljeni pomagati.  

3A 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu? 

Če mobing izvajajo sodelavci ali 

podrejeni, potem je potrebno obvestiti 

šefa. Če izvaja mobing šef, potem obvestiš 

sindikat. V velikem podjetju se lahko 

obrneš na kadrovsko ali socialno službo. 

Morda tudi na kakšno društvo, kjer dobiš 

informacije, kaj storiti. Povedati je 

potrebno družini, prijateljem, 

sodelavcem, sorodnikom. Sicer to bolj 

pomaga psihično, saj ti oni v resnici težko 

pomagajo. Če čutiš fizične oz. psihične 

posledice, se moraš obrniti na zdravnika. 

Lahko najameš tudi odvetnika in tožiš 

podjetje, toda za to moraš imeti dovolj 

moči in denarja. 

4A 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu? 

Odvisno od tega, kdo ga izvaja. Če je to 

sodelavec, poveš šefu. Če ga izvaja šef, pa 

je potrebno malo premisliti, kaj storiti. Zase 

težko rečem, da bi šla do šefovega 

nadrejenega. Vprašanje je, kaj bi se zgodilo 

in če bi si upala. Toda če bi imela dokaze, 

bi šla nivo višje. V našem podjetju imamo 

socialno službo. Zdravniku se lahko 

zaupaš in se tako prebiješ skozi najhujšo 

krizo. Kaj več pa ne more storiti. Sindikat 
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za reševanje mobinga ni strokovno 

usposobljen. Lahko sicer najameš 

odvetnika, toda težko uspeš. Lahko se 

obrneš tudi na kakšno društvo, psihologa, 

ampak kaj pomaga, ko se moraš kasneje 

vrniti v isto okolje, stvari pa se niso 

spremenile. Najboljša rešitev je odpoved, 

toda s tem priznaš svoj poraz in podjetje je 

doseglo, kar je želelo. Postavlja se 

vprašanje, kaj je huje? Mobing ali ostati 

brez službe? Vse to je odvisno tipa človeka. 

Pomembno je, da znaš poiskati pomoč. 

Lahko ti pomagajo sodelavci, toda redko 

kdo se je pripravljen vpletati. Tudi doma 

lahko dobiš moralno podporo, kaj več pa 

težko storijo.  

 

5A 7. Koga, menite, mora žrtev obvestiti 

o mobingu?  

Najprej sodelavce, potem pa prvega 

nadrejenega, če ni on tisti, ki izvaja 

mobing. Pri nas se zaposleni lahko obrne 

na socialno delavko, sicer pa na 

odvetnike, vendar ti stanejo. Sindikalni 

pravniki ne morejo kaj dosti pomagati. 

Zdravniki pa lahko predpišejo samo 

antidepresive. Na določene ljudi mobing 

zelo vpliva. So preobremenjeni, nadrejeni 

ne priznavajo njihovega dobrega dela. Če 

kot sodelavec opažiš takega človeka, ga 

moraš spodbujati, da se mobingu upre. 
Podpreti ga je potrebno na kakršen koli 

način. Če je v zelo hudi stiski, lahko zaradi 

tega zboli. Morda potrebuje le poslušalca, 

Včasih je že to dovolj. Če bi opazila, da se 

to dogaja sodelavcu, bi na to opozorila 

njegovega najbližjega sodelavca. 
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1B 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga?  

Mobinga ni mogoče preprečiti. Nekateri to 

počno zaradi svojih značajskih potez in 

drugače sploh ne znajo. Izobraževanje ne bi 

pomagalo. Zaostriti bi bilo potrebno 

zakonodajo. Kako pa se kdo brani, je 

odvisno od njegovega značaja. Praviloma 

šikanirajo ljudi, ki so že tako v težavah. 

Včasih to doleti tudi nekoga, ki je tiho in 
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dobro dela. Potrebno je postaviti meje in 

povedati izvajalcu mobinga, da tega ne 

dovoliš več.  

Najprej si moramo izboljšat samopodobo. 
Vsi mislimo, tudi jaz, da premalo znamo, a 

to ni res, le premalo se cenimo. Če nekaj 

delaš že dvajset let, imaš določeno znanje, 

sicer tega ne bi več delal. Postaneš 

strokovnjak za določeno področje. Ljudje 

morajo biti močni, morajo se  zavedati, 

da služba ne pomen vsega. Lahko izgubiš, 

tudi če boš sprejemal oz. dovolil mobing. 

V športu lahko sprostiš jezo, ki se 

nakopiči. Lahko greš tudi samo v gozd in 

kričiš. Pomembno je, da iz sebe spraviš 

negativno energijo in razčistiš s samim 

seboj. 

 

2B 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga? 

Nimam rešitve. V večjih podjetjih se 

verjetno lahko obrneš na ustrezno osebo, v 

manjših podjetjih pa pritožba pomeni 

odpoved službe. Dobro je, če se vodja 

udeleži izobraževanja o mobingu, kar 

gotovo vpliva na zmanjšanje tega pojava. 
Naš šef je bil v zadnjem času na nekem 

izobraževanju in videti je, da se je malo 

zamislil. Zaščita? Jaz je nimam. Biti moraš 

sproščen in občasno šefu povedati svoje 

mnenje. To je edina rešitev v našem 

sistemu. Če skrbiš za svojo psihično in 

fizično kondicijo, so možnosti za mobing 

manjše. V prejšnji službi smo se včasih 

malo pozabavali, ko smo bili pod hudim 

stresom zaradi dela. Tega v novem podjetju 

ni, manjka tudi druženje med sodelavci. 

Najlažje se braniš pred mobingom, če 

zamenjaš službo. Sodelavke v 

računovodstvu so vse zamenjale službo. 

Sodelavci v servisu se med seboj branimo 

in si pomagamo. Večja je kriza, manj je 

mobinga. Verjetno je glavni razlog to, jih je 

nekaj odšlo. Videti je, da se je šef zaradi 

tega malce zamislil. Zadnje čase sem bolj 

sproščen, ker vem, četudi ostanem brez 

službe, bom imel sredstva za preživetje. 

Imam stalni dohodek 300 € mesečno. 

Finančna neodvisnost zmanjšuje 

možnosti izpostavljenosti mobingu. 
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3B 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga? 
Delati moraš dobro, biti moraš psihično 

močan. V prostem času se moraš 

ukvarjati z rekreacijo in se tako sprostiti. 

Vodilni bi se morali naučiti pravilne 

komunikacije z zaposlenimi. Morali bi 

imeti razvit občutek komu, kdaj, kaj in 

kako povedati. Če si pod pritiskom in ti 

grozi odpoved, je edini način, da se 

zoperstaviš in sam daš odpoved. Seveda 

če imaš zagotovljeno eksistenco in to ne 

vpliva na tvoje življenje in življenje tvoje 

družine. V podobni situaciji sem bil že pred 

dvajsetimi leti. Ampak tedaj je bilo dela 

dovolj in bil sem mlajši. Če bi bil sedaj v 

isti situaciji in imel redno zaposlitev, bi šel 

na bolniški dopust, zdravnici bi povedal, 

zakaj gre in držal bi se pravil. Odpovedi 

gotovo ne bi dal. Vem, kaj pomeni biti brez 

službe in dohodka. Zbiral bi 

dokumentacijo, ki bi lahko obremenila 

nadrejene in se tako zaščitil.  

 

4B 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga? 

Najbolje je, če izhajaš iz sebe in 

spremeniš način življenja. Spomladi se 

enaindvajset dni postim, ne jem, ne 

uporabljam interneta, ne berem 

časopisov, računalnik uporabljam le v 

službi, poslušam radio, toliko da izvem 

novice, poslušam le glasbo in svet postane 

veliko lepši. Če bi vsak to počel, mobinga 

ne bi bilo. Takrat si miren in tako tudi 

reagiraš. Vsi smo preveč pod vplivom 

medijev. Šport je sprostitev, toda Slovenci 

se večinoma ukvarjamo z adrenalinskimi 

športi. Tam moraš biti skoncentriran, kar pa 

pomeni mobing nad samim seboj.  

Veliko se moraš ukvarjati sam s seboj, 

tudi hoja koristi. Lahko meditiraš, hitreje 

hodiš, bolj se sprostiš. Hoja je dostopna 

vsakomur. Moraš imeti sanje, pozitivne 

sanje, tega ti nihče ne more vzeti. Sedaj je 

dovolj tudi literature v slovenskem 

jeziku, ki je dostopna tudi v knjižnici, 

torej brezplačno. Da skrbiš zase, moraš 

dozoreti. Ljudje tarnajo, da ne vidijo izhoda. 
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Če si v depresiji, brez zunanje pomoči ne 

gre. Včasih nam ni bilo jasno, zakaj imajo v 

Ameriki osebnega psihiatra-psihologa. No, 

sedaj vemo. 

Če si delni lastnik podjetja, je to stimulacija. 

Zaposleni solastniki so bolj pripadni 

podjetju in na nek način tudi zaščiteni 

pred izsiljevanjem nadrejenih. Premalo 

se družimo, verjetno ni več volje za to. 

Sama bi za boljše odnose v kolektivu 

uvedla 10 minutne kratke jutranje 

sestanke. Na hitro bi vsak povedal, kaj je 

naredil. Tako bi vsi vedeli, kaj se je prejšnji 

dan dogajalo, izvedeli bi za drobne zadeve, 

skupne probleme, probleme posameznika, 

pa tudi dobre novice, zanimivosti. 

Posledično bi bilo v podjetju bolj 

sproščeno vzdušje.  

   

B5 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga? 

Mislim, da bi morali ljudi ozavestiti o 

mobingu, da bi ga prepoznali. Ko se 

znajdeš v vlogi žrtve, bi moral takoj 

vprašati izvajalca, zakaj to počne. 

Predvsem je pomembna pravilna 

komunikacija. Človek se mora znati 

vživeti v čustva drugih. Če nisi sposoben 

empatije, je težko. 
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DOBRI 8 

1A 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga?  

Delavce je potrebno motivirati za delo. 

Večkrat jih je potrebno pohvaliti, ne samo 

kritizirati. Za dobro delo jih je treba 

ustrezno nagraditi. Delavce bi morali 

ocenjevati po njihovem delu ne pa po 

narodnosti ali izobrazbi, kot se to dogaja pri 

nas.  

Določene stvari moraš pač preslišati.  Ni 

se potrebno obremenjevati z vsako 

malenkostjo ali izrečeno besedo. Naučiti 

se je potrebno sproščanja. V službi rečem 

bobu bob, če je potrebno včasih  uporabim 

tudi kletvice. To me sprosti . Če ima 

nekdo težave doma, naj jih rešuje tam in ne 

prinaša tega s seboj v službo. Ne maram  

krivic. Če koga po krivem obtožijo, ga 
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bom branila. Ker nisem tiho, sem bila že 

večkrat kaznovana, vendar se s tem ne 

obremenjujem. Moja vodja mi je podobna. 

Včasih nam je želela pomagati, vendar je 

nadrejeni niso poslušali. Želela je, naj jim o 

težavah povemo sami. In sem jim povedala. 

Seveda so mislili, da me je do tega 

pripravila vodja. Lahko rečem, da smo kljub 

vsemu soliden kolektiv. V službi smo skoraj 

dlje kot doma, zato so dobri medsebojni 

odnosi še kako pomembni.  

 

2A 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga? 

Ustvariti moramo zdravo družbo. Žal pa 

je ta odvisna od ekonomske situacije, ki je 

trenutno izjemno težka. Pomembna je 

motivacija. Če ni finančne motivacije, je 

potrebno najti druga sredstva. Ljudje se 

manj družijo kot pred 30 leti. Potrebno je 

več človečnosti in manj tekmovalnosti. 

Manjkajo moralne vrednote, k čemur pa 

lahko prispevajo tudi vodilni. Njihova 

naloga ni zgolj pridobiti delo, ampak tudi 

ustvarjanje zdravega jedra. Pomembno je 

tudi izobraževanje, saj več kot se govori o 

določenih stvareh, večja je osveščenost. 

Ko bodo prvi primeri mobinga prišli 

pred sodišče, bo to postalo javnosti 

znano. Ljudje bodo videli, da se to dogaja 

tudi drugim.  

Že pred leti sem poskušal med zaposlene 

razdeliti delnice, želel sem, da bi bili delavci 

solastniki. Kasneje pa sem ugotovil, da med 

delavci ni interesa za to. Smiselno se mi je 

zdelo, da so delavci solastniki, da podjetje 

dobro dela, da delavci dobijo 13. plačo, itd. 

Zdelo se mi pomembno, da jih materialno 

nagradim, jih pohvalim, jim omogočim 

študij in napredovanje. Kopica svari je, ki 

jih pametni vodilni lahko naredijo. Denar je 

tako pametno investiran. 

 

3A 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga? 

Predvsem je pomembno, da se zaposleni 

izobrazijo, da vedo, kaj je to mobing, da 

se ga znajo ubraniti in vedo, kam se lahko 

obrnejo za pomoč. Podjetje bi moralo 

imeti neodvisno osebo/službo, ki ji zaupaš 
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in zagotavlja anonimnost. Prijavo bi 

lahko oddal tudi sodelavec, če bi opazil 

mobing v svoji sredini. O mobingu se je 

potrebno čim več pogovarjati. Pomembna 

je ozaveščenost. Ljudje morajo vedeti, 

kako se boriti proti mobingu, ob tem pa 

se ne smejo preveč obremenjevati, 

zavedati se morajo svojih kvalitet. 

Skrbeti moramo za fizično in psihično 

kondicijo. Tudi z izobraževanjem si lahko 

zaposleni dvignejo samozavest. Vodilni in 

zaposleni naj se skupaj izobražujejo. Le 

tako najdejo v podjetju prave rešitve. 

Pomembno je, da se takoj razrešijo 

težave in se vzpostavijo pravi načini 

komunikacije. Ko se zgodi prvi incident, 

se je potrebno z izvajalcem mobinga 

takoj pogovoriti.  

 

4A 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga? 

V podjetju bi morali narediti 

reorganizacijo ali zamenjati vodilnega, ki 

to počne. Lahko se spremeni postopek 

dela, tudi to včasih pomaga. Ko se zaveš 

mobinga, moraš osebo, ki ga izvaja, 

vprašati, zakaj to počne. O mobingu v 

službi nimamo informacij ali 

izobraževanj. Vodilni se stalno 

izobražujejo, vendar le o hierarhičnem 

vodenju, ne pa o dobri komunikaciji. 

Zaposleni večkrat potrebujemo pohvalo, 

nagrado, tako materialno kot 

nematerialno, vendar smo te premalo 

deležni.  

 

5A 8. Kakšni so vaši predlogi za 

zmanjšanje mobinga? 

Vodilnih se ne izobražujejo v smeri 

preprečevanja mobinga. Nekateri mobirajo, 

ker imajo to v sebi. Kljub pritiskom pa so 

nekateri vodilni ostali taki, kot so bili. Tisti, 

ki smo dlje časa v podjetju, bi morali 

pomagati sodelavcem. Pokažemo jim 

lahko drugačno sliko. Morda vodja tega ne 

dela namerno, ampak mora. Ljudje so 

preobčutljivi, hitro se razburijo. Na napake 

moraš opozoriti na pravi način, ne le 

kritizirati. Žrtev bi se morala zaupati 

sodelavcu in povedati o mobingu 
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pravočasno. To pa je težko. Znajde se v 

začaranem krogu. Sodelavci bi morali to 

opaziti, se pogovorit z žrtvijo, ji svetovati, 

kako naj se brani, jo podpreti. Ne vem, če 

si to upajo. Žal je tako, da se je delavski 

razred 120 let boril za svoje pravice, ki jih 

danes ni več. Če se sodelavci združijo, se 

lažje uprejo. Morali bi se upreti. Sama 

imam delo, ki je vezano na roke in se o njih 

lahko dogovorim. Kar je nujno, naredim 

najprej. Če me med delom pokličejo, jim 

povem, da delo še ni končano. Potrebno se 

je ubraniti pritiskov in določiti razumne 

roke. Človek mora znati reči ne. Seveda 

je potrebno tudi delati, saj če delaš, ne 

boš imel težav Če so pritiski glede rokov 

preveliki, moraš to sporočiti vodji.  

 

Moraš se sprostiti. Pravijo, da je najboljši 

program proti stresu program brez 

programa. Najti moraš nekaj, v čemer 

uživaš. Lahko je to šport, delo na vrtu, 

nekaj, ob čemer se dobro počutiš. 
Potrebuješ moč, zato se moraš z nečim 

sprostiti. 
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