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POVZETEK
Mobing je posebna oblika nasilja na delovnem mestu, s katerim se pogosto
srečujemo, vendar pa se tega niti ne zavedamo. Mobing označuje konfliktno
komuniciranje na delovnem mestu med sodelavci, pri čemer je posameznik vsaj šest
mesecev in več izpostavljen sistematičnim napadom ene ali več oseb. Mobing ni nekaj
novega, saj obstaja že zelo dolgo. Zadnja leta postaja vse večji problem tudi v
Sloveniji, saj družba postaja vse bolj tekmovalna, odvija se oster boj za delovna
mesta. Večji kot je boj za preživetje, večja je nevarnost za pojav nasilja v delovnem
okolju. Zaradi mobinga je pogosto prizadeto dostojanstvo posameznika, njegova
samopodoba, možne so psihične posledice, lahko je izrinjen iz delovnega mesta ali
celo iz delovnega razmerja.
Na začetku naloge je v teoretičnem delu najprej predstavljen pojem mobinga,
njegove pojavne oblike, vrste, faze ter najpogostejši vzroki za nastanek mobinga. V
nadaljevanju so naštete posledice mobinga za žrtve, sodelavce, organizacijo ter
posledično za celotno družbo. Nato je na kratko predstavljen mobing v slovenski
zakonodaji. V drugem delu diplomske naloge so predstavljeni tudi rezultati izvedene
raziskovalne ankete, ki je bila opravljena med različnimi zaposlenimi
tako v
gospodarstvu kot v javni upravi. V zadnjem delu diplomske naloge so podani
preventivni ukrepi proti mobingu.
Ključne besede: mobing, delovno mesto, konflikt, psihične posledice, mobing v
slovenski
zakonodaji
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SUMMARY

MOBBING AT WORK PLACE
Mobbing is a special form of violence at the workplace, which is often found,
however, that not even aware of it. Mobbing refers to conflict communication at the
workplace between workers, whereby an individual is at least six months and more
exposed to systematic attack by one or more persons. Mobbing is not something new
because there is already a very long time. In the last years is becoming a bigger
problem in Slovenia, since the company is becoming increasingly tough competition,
which takes place in the fight for jobs, larger than the struggle for survival, the
greater the danger to the phenomenon of violence in the workplace. Because
mobbing is often affected the dignity of the individual, his or her self-esteem,
psychological consequences are possible, it may be ruled out from the workplace, or
even from the employment relationship.
At the beginning of the function is in the theoretical part of the first popularized the
concept of mobbing and its manifestation, types, stages, as well as the most common
causes for the formation of mobbing. The following are the listed effects of mobbing
to the victims, staff, organization, and consequently for the whole of society. He then
briefly presented mobbing in Slovenian legislation. In the second part of the thesis
assignments are also presented results of the carried out research survey, which was
carried out between different employees in the holding as in public administration. In
the last part of the thesis assignments are given to preventive measures against
mobbing.
Keywords:
mobbing, workplace conflict, psychiatric consequences of mobbing in Slovenian
legislation
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1 UVOD

Beseda mobing izhaja iz angleškega glagola »to mob«, ki v slovenskem prevodu
pomeni planiti na, napasti, lotiti se koga. Mobing ni nekaj novega, saj obstaja že zelo
dolgo, lahko bi dejali, da že od začetka človeštva; npr. želja posameznika po oblasti in
potreba po poniževanju drugih, čustva ljubosumja, zavisti in sovraštva. Vendar
predvsem v zadnjih letih postaja ta pojav vse bolj zaskrbljujoč, saj vpliva na
zdravstveno stanje posameznika in s tem tudi na produktivnost in učinkovitost
organizacij. Bolj kot je družba tekmovalna, večji kot je boj za oblast in hujši je boj za
preživetje, večja je nevarnost za pojav nasilja v delovnem okolju.
V današnji družbi so vse bolj prisotne spremembe, ki jih je moč čutiti na vseh
področjih življenja, tudi na delovnem mestu, kjer preživimo njegov velik del.
Vsakdanja težnja po dokazovanju in uspehu povzročata pritisk, nezdravo konkurenco,
pomanjkanje časa, rahljata ustvarjena razmerja, kar vodi k neuspešnemu
komuniciranju in vpliva na medsebojne odnose, zadovoljstvo zaposlenih ter dobro
počutje. Učinkovitost in uspešnost dela je vedno bolj odvisna od sodelovanja z
drugimi, od socialne interakcije, ki pridobiva na pomenu do te mere, da jo lahko
prištevamo med orodja za delo.
Tako tudi delodajalci v Sloveniji počasi sprejemajo na zahodu razširjeno vedenje, da
na uspešnost in učinkovitost dela zaposlenih odločno vpliva stopnja zavzetosti ter
sodelovanja med zaposlenimi. Medtem ko ima večina slovenskih podjetij izoblikovane
kazalnike za merjenje zadovoljstva zaposlenih, so redkejša podjetja, ki imajo
izoblikovane vzvode za povečanje zadovoljstva zaposlenih. Problem je ta, da podjetij,
ki bi imela vzpostavljen mehanizem za reševanje negativnega vpliva mobinga, v
Sloveniji skorajda ni.
Interes javnosti za mobing je v Sloveniji oživel šele v zadnjih letih, v zahodni Evropi
pa je interes širše javnosti o mobingu v 90-ih letih prejšnjega stoletja zbudil švedski
delovni psiholog Heinz Leymann, ko je s tem izrazom poimenoval situacijo, v kateri je
posameznik v podjetju sistematično, pogosto ter skozi daljše časovno obdobje
izpostavljen napadom sodelavcev in/ali nadrejenih, in sicer do te mere, da se iz
delovnega okolja umakne. Umik iz delovnega okolja je pogosto posledica bolezni
zaradi psihične obremenitve, ki je pogosto tako huda, da se prizadeti posameznik ni
več sposoben aktivno vključiti na trg dela.
Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabila desrkiptivno metodo s študijem domače
in tuje literature. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja bom kot
instrument raziskovanja uporabila anketo. Vprašanja bodo zaprtega tipa.
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V diplomskem delu bo moj glavni cilj kar najnatančneje in celovito predstaviti mobing.
To pomeni, da bom opisala nastanek ter definicije mobinga, navedla faze, vrste in
najpogostejše vzroke za nastanek mobinga. V nadaljevanju nameravam navesti tudi
posledice mobinga za žrtve, sodelavce, organizacijo ter posledično za celotno družbo.
Nato bom na kratko predstavila mobing v slovenski zakonodaji. Verjamem, da mobing
postaja vse večji problem tudi v Sloveniji, zato sem si zastavila delovno hipotezo »v
Sloveniji je mobing prisoten«. Vem, da se v današnjem poslovnem svetu dogaja
veliko krivic nad zaposlenimi, zato se bom tudi osredotočila na to, kdo so sploh žrtve
mobinga in kdo njegovi krivci.
Za nazornejšo predstavo in razlago bom izvedla tudi raziskavo in svoje rezultate
grafično predstavila. Ankete bom osebno poslala po elektronski pošti zaposlenim
ljudem v različnih področjih. Na koncu bom predlagala preventive za preprečevanje
mobinga. V zaključku bom s pomočjo rezultatov izvedene raziskave hipotezo dokazala
ali ovrgla.
Diploma ima 7 poglavij. V uvodu je na kratko opredeljeno izbrano področje dela.
Določeni so tudi cilji naloge ter zastavljena delovna hipoteza. V drugem poglavju so
opisana teoretična izhodišča. Opisan je nastanek in definicije, oblike, faze, vrste in
vzroki mobinga. Tretje poglavje je namenjeno opisu posledic mobinga za žrtve,
sodelavce, organizacijo ter za celotno družbo. V četrtem poglavju je podrobno opisan
mobing v slovenski zakonodaji. V petem poglavju je narejena obširna anketa o
mobingu. V začetku je na kratko predstavljena raziskovalna metoda, nato pa so
predstavljeni pridobljeni rezultati. V nadaljevanju so predlagani preventivni ukrepi
proti mobingu. Izpostavljeni so predvsem ukrepi v organizacijah, ukrepi za
posameznika ter ukrepi sveta delavcev. V sedmem poglavju je zaključek diplomskega
dela. Na koncu so navedeni še literatura in viri.

2

2 TEORETIČNI DEL

V slovenskem knjižnem jeziku še ni ustreznega izraza, ki bi povsem opredelil in zajel
to, kar odraža tujka »mobbing«. V različnih kulturah ga poimenujemo z različnimi
izrazi (»bullying«, trpinčenje, teroriziranje, šikaniranje, viktimiziranje, psihično nasilje),
za vsemi pa se skriva podoben pomen: sistematično slabo ravnanje s podrejenimi,
sodelavci ali nadrejenimi, ki lahko če se ponavlja ali poteka kontinuirano, povzroči
žrtvam resne socialne, psihične in telesne zdravstvene težave (Čili za delo, 2012).

2.1 NASTANEK IN DEFINICIJE
Beseda mobing (nastanek iz latinskega izraza mobile vulgus) izhaja iz angleškega
glagola »to mob«, ki v slovenskem prevodu pomeni navaliti na nekoga ali nekaj,
napasti, planiti na nekoga. Prvotno besedo mobing ni imela enakega pomena kot
danes; prvi jo je uporabil etolog1 Konrad Lorenz v zvezi z obnašanjem živali v krdelih.
Z besedo mobbing je tako označil napad skupino manjših živali na večjega vsiljivca
(Ozturk in sod., 2008, str. 435).
Podobna obnašanja ljudi je pri proučevanju zaposlenih na delovnih mestih opazil tudi
švedski delovni psiholog in raziskovalec Heinz Leyman, ki je leta 1995 prvi opredelil
mobing v povezavi z zaposlenimi in nasiljem na delovnem mestu. Definiral ga je kot
»konfliktov polno komunikacijo na delovnem mestu med sodelavci ali med
podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem položaju in
izpostavljena sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z
namenom izriniti napadeno osebo iz sistema, pri tem pa le-ta to občuti kot
diskriminujoče« (Brečko, 2003, str. 62).
Inšpektorat Republike Slovenije za delo opredeljuje mobing kot skupek ravnanj
delodajalca, predstavnikov delodajalca ali sodelavcev, ki določenega delavca
postavljajo v primerjavi s sodelavci v slabši položaj, prizadenejo njegovo dostojanstvo
in osebnost (običajno tudi zasebnost). Mobing torej povezuje predvsem z
nezmožnostjo delodajalca, da zagotavlja takšno delovno okolje, v katerem delavec ali
delavci niso izpostavljeni neželenemu ravnanju, ki ustvarja zastrašujoče, sovražne ali
ponižujoče delovne odnose in okolje (Trpinčenje na delovnem mestu, 2012).
Cvetko (2003, str. 895) označuje mobing kot posebno obliko šikane, do katere lahko
pride s psihičnim in tudi fizičnim posegom.

1

Etolog je znanstvenik, ki deluje na področju etologije, tj. znanstvene vede znotraj zoologije, ki proučuje
vedenje živali, učenje, živalsko komunikacijo, spolno vedenje itd. (Encyclopedia Britannica, 2007.)

3

Kot je razvidno iz zgoraj opisanega, do danes še ni enotne opredelitve mobinga. V
zadnjem času se pojavljajo poskusi redifinaranja Leymanove definicije, ki je mobing
jasno označila kot procesno dejanje, v mobing kot vsako dejanje psihičnega
oziroma čustvenega nasilja. Slednje vsekakor ne vzdrži, saj bi v tej luči že vsak
konflikt, kjer se vselej prebudijo tudi čustva vpletenih v konflikt, lahko označili kot
mobing. Je pa konflikt pogosto prva stopnja začetka mobinga. O mobingu torej lahko
govorimo šele takrat, ko gre za dlje časa (najmanj 6 mesecev) trajajočo
izpostavljenost psihičnim in čustvenim napadom v delovnem okolju. Če bi
mobing skušali definirati kot enkratno dejanje, bi bile pravne posledice le-tega
neslutene, oziroma bi lahko tvegali, da delovno pravna zakonodaja ne bi opredelila
sankcij glede izvajanja mobinga (Brečko, 2003, str. 63).
Imamo še izraz »bullyng«, ki pa pomeni pravzaprav enako kot mobing, le da so s
tem izrazom pretežno v Veliki Britaniji označevali pojav procesno trajajočega nasilja
skupina otrok nad žrtvijo v šolah (Brečko, 2003, str. 63).
Poznamo še izraz »šikaniranje«, ki ga je kot ustrezen slovenski prevod besede
mobing predlagala dr. Monika Kalin Golob s Fakultete za družbene vede. Beseda
pomeni namerno povzročati nevšečnosti ali neprijetnosti in je sicer prav tako privzeta
iz francoskega jezika, a je tvorno primerna, ker je mogoče iz nje izvajati še druge
oblike, na primer: šikana, šikanirati, šikaniranec…
Beseda mobing ni nekaj novega, vendar je zadnja leta v Evropi, ter zlasti v Sloveniji,
kjer se vrstijo posveti na temo mobinga, postal zelo moderen izraz. Posledica tega je,
da se izraz uporablja nestrokovno in velikokrat tudi za opisovanje pojavov, ki
jih ne štejemo med mobing. Največkrat skušajo ljudje s tem opisati oz.
poimenovati konflikte na delovnem mestu. Vsak konflikt ali prepir med sodelavci, med
podrejenim in nadrejenim, pa kot rečeno, še ne pomeni »mobinga«. Tudi če se večja
skupina združi v »spopadu« proti posamezniku in po krajšem času razpade, to še ne
pomeni, da smo imeli opraviti s procesom »mobing«. Prav tako za mobing ne
moremo šteti nepravičnih odločitev nadrejenega, če so le-ta usmerjena vsakič k
drugemu podrejenemu. O mobingu lahko govorimo le takrat, ko gre za sistematično
ponavljajoče se napade na eno osebo, ki se ponavljajo, pri čemer žrtev
pade v podrejen položaj. Da lahko govorimo o mobingu, se morajo napadi dogajati
vsaj enkrat na teden v obdobju šestih mesecev (Brečko, 2003, str. 64).
Če definicijo mobinga natančneje ogledamo, opazimo več elementov (Tkalec, 2006):
• Mobing se pojavlja v natančno določenem socialnem okvirju – to je v delovnem
okolju – pri tem je pomembno zavedanje, da delujemo v organiziranih enotah
skupaj s sodelavci, ki si jih ne moremo izbrati sami. S sodelavci ne delamo zato,
ker jih imamo radi, temveč zato, da skupaj opravljamo naloge, ki so pomembne
za organizacijo. Kdor se v tej »prisilni skupnosti« ne počuti dobro, ne more
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•

•

•

enostavno oditi (enako velja za ostale prisilne skupnosti, npr.: vojska, šola,
internat…).
Razlikovanje med skupinami vlog – na podrejenega posameznika in na
napadajoče sodelavce ali nadrejene – pri tem je pomembno, da se te vloge
oblikujejo skozi proces mobinga, saj sta na začetku običajno udeleženca konflikta
enakovredna, dokler eden ne izgubi nadzor oz. se znajde v podrejenem položaju.
Konfliktno komuniciranje – včasih lahko to pomeni tudi odsotnost
komuniciranja. Tudi če kdo sodelavcu odreče jutranji pozdrav ali se nasploh ne
zmeni zanj, to ne pomeni, da ne komunicira, saj s svojim obnašanjem pošilja
jasna sporočila. Gre za konfliktno komuniciranje – ampak ali je to mobing?
Sistematično in dlje časa trajajoče obdobje. Da konfliktno komuniciranje postane
mobing, mora potekati sistematično in trajati dlje časa.

Z mobingom se torej označuje nespoštljivo, konfliktno komuniciranje na
delovnem mestu med sodelavci (ne glede na položaj), pri čemer je
posameznik dlje časa (vsaj šest mesecev in več) izpostavljen sistematičnim
napadom ene ali več oseb. Zaradi mobinga je prizadeto dostojanstvo
posameznika, njegova samopodoba, lahko je zrinjen z delovnega mesta ali
celo iz delovnega razmerja.

2.2 OBLIKE MOBINGA
Leymann (1993, str. 33-34) je na podlagi svojih raziskavah naletel na 45 dejanj
mobinga, ki jih je razvrstil v pet skupin:
1. Napadi na možnost komuniciranja
• omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega;
• večkratno prekinjanje govora, jemanje besede;
• omejevanje možnosti komuniciranja s strani sodelavcev;
• kričanje oz. glasno zmerjanje;
• konstantno kritiziranje dela;
• konstantno kritiziranje osebnega življenja;
• nadlegovanje po telefonu;
• verbalne ali pisne grožnje;
• izmikanje stikom, odklonilne geste oziroma pogledi;
• izmikanje stikom, dajanje nejasnih pripomb, brez navedb razlogov izmikanja,
2. Napad na socialne stike
• nenadoma se s prizadetim nihče več ne pogovarja;
• ko prizadeti koga v podjetju ogovori, ga le-ta ignorira;
• premestitev delovnega mesta v pisarno daleč od sodelavcev;
• napadalec se ne želi pogovarjati z zaposlenimi in tudi drugim sodelavcem
prepove komuniciranje z njim;
• splošno ignoriranje v podjetju.
5

3. Napadi na socialni ogled
• ogovarjanje posamezniku za njegovim hrbtom;
• širjenje govoric;
• poskusi smešenja posameznika;
• domnevanje, da je posameznik psihični bolnik;
• poskus prisile v psihiatrični pregled;
• norčevanje iz njegovih telesnih hib;
• oponašanje načina hoje, glasu ali gest, z namenom, da bi se ga nekako
osmešilo;
• napadanje političnega ali verskega prepričanja;
• norčevanje iz zasebnega življenja;
• norčevanje iz narodnosti;
• siljenje k opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samozavest;
• delovne napore se ocenjuje napačno ali z namenom žalitve;
• dvomi v poslovne odločitve posameznika;
• posameznik je deležen kletvic in obscenih izrazov;
• posameznik je deležen poskusov spolnega zbliževanja ali verbalnih spolnih
ponudb.
4. Napadi na kakovost delovne in življenjske situacije
• posameznik ne dobiva novih delovnih nalog;
• odvzete so mu vse delovne naloge, v tolikšni meri, da si še sam ne more
izmisliti kakšne naloge zase;
• dodeljevanje nesmiselnih delovnih nalog;
• dodeljevanje nalog daleč pod nivojem sposobnosti;
• dodeljevanje vedno novih nalog, pogosteje kot ostalim sodelavcem;
• dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo;
• dodeljevanje nalog daleč nad nivojem kvalifikacij, z namenom diskreditacije.
5. napadi na zdravje
• zaposlenega se sili k opravljanju delovnih nalog, ki ogrožajo njegovo zdravje;
• grožnje s fizičnim nasiljem;
• uporaba lažjega fizičnega nasilja, da se nekoga »disciplinira«;
• spolni napadi;
• fizično zlorabljanje;
• namerno povzročanje škode ali nepotrebnih stroškov posamezniku;
• namerno povzročanje psihične škode na domu ali delovnem mestu.
Vedno pogosteje se govori tudi o pojavu, imenovanem e-mobing. Gre za novo obliko
psihičnega nasilja na delovnem mestu, ki se pojavlja v novejšem času ob velikem
razvoju in razmahu računalniške ter informacijske tehnologije. Gre predvsem za
dejanja nasilja, ki so povezana z računalniškimi programi in sistemi podjetja, kot so
(Zupan, 2007, str. 7):
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•
•
•
•
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•

vdiranje v sisteme,
vdiranje v računalnike in elektronske dokumente zaposlenih,
branje elektronske pošte zaposlenih,
omejevanje spletnih vsebin in elektronske pošte,
kopiranje datotek,
nadzorovanje zaposlenih v smislu, katere spletne strani prebirajo,
spremembe kod.

2.3 RAZVOJNE STOPNJE (FAZE) MOBINGA
Retrospektivno je mogoče pri procesu mobinga opaziti naslednje tipične faze.
nadaljevanju jih bom podrobneje opisala. Prikazane so na sliki 1.

V

Slika 1: Razvojne stopnje mobinga

Vir: Brečko, 2006, str. 13-14.

2.3.1 KONFLIKT
Mobing se torej začne s konfliktom med dvema ali več zaposlenimi. Pojavi se takrat,
kadar imata dva ali več posameznikov različna in nasprotujoča si stališča, ter se
sproži, ko nekdo misli, da drugi ogroža njegove interese (Anderson, 2007, str. 17).
Vendar pa vsak konflikt še ne pomeni, da je v podjetju prisotno psihično nasilje. Če se
organizacija zaveda, kako pomembno je pravočasno reševanje konfliktov, se ji
verjetno ne bo potrebno soočati s problemom mobinga, saj ga bo zaustavila že v
zgodnjih fazah razvoja. Po drugi strani pa konflikt, kateremu se ne posveča dovolj
pozornosti in se ga ne skuša rešiti ali pa zanj v organizaciji nikakor ne morejo najti
ustrezne rešitve, prej ali slej dobi večje razsežnosti. Zato se situacija zaostri, napetost
med vpletenimi zaposlenimi se vse bolj stopnjuje in se razvija v osebni spor, medtem
ko prvoten konflikt izgublja pomen in je potisnjen v ozadje. Nazadnje postane nasilno
dejanje, ki ima vse potenciale, da se razvije v mobing. Takšna situacija, ki traja daljše
časovno obdobje, ima že resnejše posledice na psihično in fizično zdravje žrtve
nasilnih dejanj. Okoliščine so za posameznika zelo stresne, kar posledično vpliva na
njegovo duševno zdravje. Stre pa je eden izmed najpomembnejših dejavnikov za
razvoj psihosomatskih motenj, ki odražajo vpliv človekove duševnosti na njegov
organizem. Zaposleni posledično že v tem začetnem obdobju razvoja mobinga občuti
prve psihosomatske motnje, kot so glavoboli, slabost, utrujenost, tesnoba, znojenje,
težave z želodcem, pospešeno bitje srca, motnje v spanju, hitro se razburi, izgublja
voljo in koncentracijo, se počuti nezmožen za opravljanje svojega dela ter se spopade
z občutki potrtosti. Zaradi vseh težav se že zateka v bolniško odsotnost (Tkalec, 2006,
str. 7-8).
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2.3.2 PSIHOTEROR
Konflikt ni rešen in je potisnjen v ozadje, napadi na posameznika postajajo vse
intenzivnejši. Tarča napadov postane njegova osebnost, v podjetju se začnejo širiti
govorice, sodelavci so do zaposlenega neprijazni ali celo agresivni, izogibajo se
komunikaciji, saj z njim ne želijo imeti stika. Takšna nasilna dejanja slabijo položaj in
ugled žrtve v organizaciji ter otežujejo njeno delo. Zaradi nenaklonjenosti zaposleni
težko vzpostavi stik ne le z napadalcem, temveč tudi z drugimi sodelavci. Slednji ga
namreč sedaj vidijo v drugačni luči in ga dojemajo kot »izobčenca in čudaka«, ki se
ne zna vključiti v delovno okolje (Tkalec, 2001, str. 913).
Nastale okoliščine nedvomno vplivajo tudi na delo zaposlenega. Zaradi motenih
odnosov in njemu nenaklonjenemu delovnem okolju se njegovo delo vse bolj slabša,
vse pogostejše so tudi napake pri delu. Poleg psihosomatskih motenj, ki so se
pojavljale že v prejšnji fazi, ga pestijo tudi resne duševne težave – postravmatski
stres. Gre za psihično motnjo, ki se lahko razvije v primeru, ko se je oseba morala
soočiti z zelo stresnim dogodkom, ki zanjo predstavlja veliko psihično breme, ki se
navzven kaže kot nočne more, čustvena otopelost in mučni spomini, ki jim žrtev ne
more ubežati (Tkalec, 2006, str. 8).
2.3.3 DISCIPLINSKI UKREPI
Zgoraj našteti fazi prinašata posledice, ki vplivajo tudi na prisotnost na delovnem
mestu, saj se žrtev vedno bolj zateka v bolniško odsotnost, poleg tega posledice
negativno vplivajo tudi na njeno delo. Zaposleni ima slabše delovne rezultate,
slabšata se njegova koncentracija in delovna storilnost, postane neučinkovit in
neproduktiven. Zaradi vse pogostejših in daljših bolniških odsotnosti ter slabšega dela
delodajalcu ne preostane drugega, kot da ukrepa. Prvi ukrep nadrejenega bo verjetno
opomin, kjer bo zaposlenega opozoril na napake in vedno slabše rezultate pri delu.
Ena izmed posledic oz. začetnih ukrepov je lahko tudi znižanje plače (Cvetko, 2003,
str. 901). V tej fazi si nadrejeni ustvari svoje mišljenje. Razloge največkrat iščejo v
žrtvi sami, in ne v delovnem okolju, kjer ta dela in prihaja v stik z drugimi
zaposlenimi. Zaposleni bo torej postal nezaželen delavec tudi v očeh nadrejenega. Pri
tem se nadrejeni lahko ali pa ne zaveda, da se sooča s pojavom mobinga v
organizaciji. Torej z disciplinskimi ukrepi nezavedno prispeva k poslabšanju situacije
žrtve in s tem nehote sodeluje z napadalcem. Lahko pa se problema prav dobro
zaveda, saj je nadrejeni tisti, ki izvaja psihično nasilje in situacijo izkoristi sebi v prid,
torej se na prikrit način z razlogom slabih delovnim rezultatov zaposlenega slednjega
skuša znebiti. Po enem ali dveh letih trajajočem psihičnem nasilju nad posameznikom
slednji občuti katastrofalne posledice, tako fizične kot psihične, ki lahko uničijo
njegovo zasebno in socialno življenje. Posameznik namreč postane popolnoma
obupan in depresiven, kar lahko privede do alkoholizma in drugih odvisnosti, v
skrajnem primeru celo do samomora (Gogič, 2004, str. 26).
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Takšni ukrepi nadrejenega situacije ne bodo izboljšali, temveč jo le še bolj zaostrili. Že
tako ponižan posameznik se bo sedaj soočal s še slabšim družbenim ugledom in tudi
tisti, ki prej morebiti niso opazili sprememb pri njem, jih bodo sedaj sigurno, saj s
temi ukrepi primer sedaj postane javen (Brečko, 2006, str. 14).
2.3.4 PREKINITEV DELOVNEGA RAZMERJA
Če mobing doseže zadnjo fazo, je najpogostejša posledica prekinitev delovnega
razmerja. Pri tem je pobudnik lahko sama žrtev ali pa delodajalec, ki konča delovno
razmerje na podlagi slabih delovnih rezultatov in vedno daljših bolniških odsotnosti
zaposlenega. Lahko pa slednji zaradi pritiskov kar sam privoli v sporazumno prekinitev
delovnega razmerja (Brečko, 2003, str 65).
Zaradi zdravstvenih in duševnih poškodb mora žrtev poiskati pomoč ustreznih
strokovnjakov. Težave pa se kljub temu nadaljujejo. Posameznik lahko zaradi
mobinga oz. njegovih posledic postane trajno nesposoben za opravljanje dela.
Ponovna zaposlitev je zanj malo verjetna, saj na novem delovnem mestu ne bi bil
sposoben vzdržati pritiskov, ki so sicer normalni in s katerimi se človek spopada
vsakodnevno. Posledice so lahko tako resne, da je edina rešitev invalidska upokojitev.
Sicer pa posameznika pri ponovni zaposlitvi ovira tudi njegov okrnjen ugled, kar je
prav tako posledica psihičnega nasilja na prejšnjem delovnem mestu (Tkalec, 2001,
str. 912).

2.4 VRSTE MOBINGA
Ko govorimo o mobingu, večji del ljudi pomisli, da gre za psihično in čustveno nasilje
s strani vodje, zaposleni oziroma podrejeni pa je žrtev. Zanimivo pa je, da vodje celo
v manjši meri izvajajo mobing, kot pa sodelavci. Pobudniki mobinga so v 44 %
sodelavci, v 37 % nadrejeni, v 10 % podrejeni in nadrejeni skupaj ter v 9 %
podrejeni (Brečko, 2003, str. 66).
Glede na smer izvajanja ločimo horizontalni ali vodoravni mobing in vertikalni ali
navpični mobing.
V tabeli 1 so prikazane vrste mobinga:
Tabela 1: Vrste mobinga

VRSTE MOBINGA
VODORAVNI
NAVPIČNI
Zaposleni na isti
Zaposleni na različnih hierarhičnih ravneh
hierarhični ravni
STRATEŠKI MOBING
»STAFFING"
Nadrejeni mobing
Podrejeni
Podrejeni mobing Nadrejeni
Vir: Kostelić-Martić, 2007, str. 27-28.
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Vodoravni (horizontalni) mobing se izvaja med zaposlenimi na istem hierarhičnem
nivoju. Z dejanji kot so ljubosumje, ogroženost in zavist se lahko zaposleni poskuša
znebiti svojega sodelavca, ki sta si glede na delo bolj ali manj enakopravna.
Napadalec mobinga se počuti ogroženega s strani posameznika, ker je ta po možnosti
produktivnejši od njega. Njegovo mnenje je, da ga le ta ovira pri napredovanju in
njegovi karieri. Zato ni privoščljiv je ljubosumen na kakršna koli dejanja in uspehe
sodelavca, nad katerim nato izvaja psihično nasilje (Kostelić-Martić, 2007, str. 27-28).
V drugih primerih vodoravnega mobinga pa se skupina zaposlenih v podjetju odloči za
izvajanje nasilja nad enim izmed članov te skupine, ki ga izberejo za »grešnega
kozla«. Razlogi za mobing so si dokaj podobni v primerjavi z zgornjim omenjenem
primeru. Zaradi zavisti in nevoščljivosti ter z nasiljem želijo uničiti žrtev, ker se
počutijo ogroženi. S poniževanjem in psihičnim nadlegovanjem posameznika
poveličujejo sami sebe in tako poskušajo dokazati, da so bolj sposobni in psihično
močnejši od njega. Med sodelavci poznamo tri vrste mobinga: posameznik proti
posamezniku, skupina proti skupini in skupina proti posamezniku.
O navpičnem (vertikalnem) mobingu govorimo kadar, kadar se psihično nasilje
izvaja med nadrejenim in skupino podrejenih. Gre za nasilna dejanja na različnem
hierarhičnem nivoju. Pomeni, da nadrejeni izvaja nasilje nad podrejenim, lahko pa
temu rečemo, da gre tudi za serijski mobing, kjer nadrejeni vrši teror vsakič nad
drugim podrejenim, vse dokler ne uniči celotne skupine. Takrat govorimo o
strateškem mobingu. Nadrejeni poskuša odstaviti ali zamenjati nekoga na nižjem
delovnem mestu oziroma jih odstaviti s položaja. Podrejeni lahko predstavljajo višek
delovne sile kot posledica prevzema ali združitve podjetij. Lahko pa je razlog tudi ta,
da so se iz določenih razlogov zamerili nadrejenim in se zaradi tega ne morejo
vključiti v okolje. Kot zaposleni ni zaželen, zato bo nadrejeni uporabil vse možnosti,
vključujoč nasilna dejanja ter žalitve, da bi odstranil podrejenega (Kostelić-Martić,
2007, str. 27-28).
Lahko pa pride tudi do tega, da je skupina podrejenih tista, ki vrši psihično nasilje nad
svojim šefom, ki tako postane žrtev mobinga. Takšni primeri so zelo redki. To obliko
mobinga imenujemo »staffing« ali skupinski mobing. To se pojavlja predvsem takrat,
ko se zaposleni želijo znebiti svojih nadrejenih (Kostelić-Martić, 2007, str. 27-28).
Po raziskavah iz sosednje Italije je razvidno, da je vertikalnega mobinga 55 %,
45 % pa je horizontalnega mobinga, medtem ko naj bi 5 % pripadalo
mobingu, ki ga izvaja skupina zaposlenih nad vodjem (Brečko, 2003, str 66).
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2.5 VZROKI MOBINGA
Le redko bomo našli en sam vzrok za začetek proces mobinga. Med najpogostejše
vzroke nastanka mobinga lahko štejemo neustrezno organizacijo dela, nejasne
pristojnosti in nejasno vodenja, preobilico dela in tudi podzaposlenost.
Vzrok za nastanek mobinga lahko razdelimo v štiri širše skupine (Cvetko, 2003, str.
69):
1. Organizacija dela:
• nezasedena delovna mesta,
• časovni pritisk,
• toga hierarhija in enosmerna komunikacija,
• visoka odgovornost,
• nizka stopnja odločanja,
• podcenjevanje sposobnosti zaposlenih,
• podcenjevanje dela zaposlenih.
2. Način vodenja:
• nezadostna komunikacija,
• toleriranje očitnih znakov mobinga,
• avtoritarni način vodenja.
3. Socialni položaj mobiranih
• kulturna in nacionalna pripadnost,
• posebne osebnostne lastnosti,
• spol,
• barva kože,
• invalidnost,
• socialni položaj (matere samohranilke).
4. Moralni nivo posameznikov
• ventil za sproščanje agresij,
• uveljavljanje moči,
• krepitev občutka povezanosti znotraj skupine,
• strah pred izgubo delovnega mesta,
• nezadovoljstvo na delovnem mestu.
Tkalčeva (2001, str. 916-919) navaja štiri skupine, v katere lahko razvrstimo različne
vzroke za mobing, in sicer organizacijo dela, način vodenja, socialni položaj
žrtve mobinga in moralno raven posameznika. V nadaljevanju jih bom
podrobneje predstavila.
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2.6 ORGANIZACIJA DELA
Najpogostejše pomanjkljivosti v organizaciji dela so preobremenjenost, časovna
stiska, premalo zaposlenih, nasprotujoča ali nejasna navodila, premalo komunikacije,
visoka odgovornost in nizka stopnja odločanja ter podcenjevanje sposobnosti
zaposlenih. Vse to so lahko možni vzroki za mobing. Žrtve bodo najverjetneje tisti, ki
bodo od povprečja odstopali v negativni ali pozitivni smeri; tisti posamezniki, ki
svojega dela zaradi preobremenjenosti ne bodo opravljali dovolj dobro, ali pa tisti, ki
bodo svoje delo opravili nadpovprečno dobro in bo njihova uspešnost nekoga v
organizaciji motila (Tkalec, 2001, str. 916-917).
Mobing dejanja pogosto povzročajo negativno in stresno delovno okolje, nerazgibane
in nezanimive delovne naloge, nejasnost delovnih ciljev, visoka odgovornost, a nizka
možnost odločanja, podcenjevanje dela zaposlenih (Di Martino et al., 2005, str. 2021).
Tudi raziskave so pokazale, da se mobing pogostejše pojavlja v organizacijah, kjer ni
ali se ne spodbuja timskega dela, kjer je delo organizirano slabo in razporejeno med
zaposlene, tako da ti nimajo dovolj dela ali pa so preobremenjeni, v primeru uvajanja
velikih sprememb, kot so prevzemi in združitve, grožnje po odpuščanju zaposlenih, v
delovnem okolju, kjer je prisotno veliko stresa in malo čustvene inteligence med
zaposlenimi (Dunn, 2002).
2.6.1 NAČIN VODENJA
Način vodenja je lahko eden od pomembnih dejavnikov, ki povzroča nastanek
mobinga. Vodja bi se moral svojim sodelavcem predstaviti kot oseba, ki je
karizmatična, samozavestna, kateri bodo sodelavci prisluhnili, sledili in ji zaupali.
Vodja mora vedeti, kaj želi doseči in na kakšen način bo želeno tudi dosegel. Naučiti
se mora sprejemati tudi lastne napake in se iz njih kaj naučiti. Nadrejeni bi moral
prepoznati, če je kdo od zaposlenih mobiran in takoj ukrepati, ne pa si zatiskati oči
pred resnico in namesto konstruktivnega pristopa k rešitvi problema še sam
sodelovati pri mobingu. V žrtvi nadrejeni ne sme videti le delavca, ki naj bi slabo
opravljal delo. S takšnim ravnanjem nadrejeni le še dodatno poglobijo problem
(Mlinarič, 2006, str. 19).
Mobing naj bi spodbujala predvsem dva skrajna stila vodenja, in sicer avtoritarno in
»laissez-faire« vodenje ali vodenje brez vodila (Di Martino e tal., 2005, str. 19).
2.6.2 SOCIALNI POLOŽAJ
Osebnostne značilnosti zaposlenih, predvsem kulturna in socialna pripadnost, spol,
barva kože ali kakšna druga usmerjenost, ki odstopa od povprečja, lahko pripelje do
mobing dejanj. Zelo pogosto prizadene tiste, ki so socialno šibkejši, na primer matere

12

samohranilke ali invalide. Torej v skrajnih primerih že lahko govorimo o različnih
oblikah diskriminacije. (Tkalec, 2001, str. 918).
Napadalci se poslužujejo mobinga zaradi zelo različnih razlogov. Lahko gre za
uveljavljanje moči, za strah pred izgubo zaposlitve ali pa da ne bi napredovali, pri
čemer se jim zdi, da jih žrtev ogroža. Razlog je lahko tudi zniževanje stroškov
organizacije, pa tudi sproščanje agresije kot posledica nastale napetosti na delovnem
mestu ali v zasebnem življenju posameznika (Gogič, 2004, str. 30).
2.6.3 MORALNE RAVNI POSAMEZNIKA
Ali se bo mobing razvil ali ne, je odvisno tudi od moralne ravni posameznika in celotne
organizacije. Mobing med sodelavci le redko izvajajo po naravi zlobni ljudje. Proces se
pogosteje razvije zato, ker napadalec ne razmišlja o posledicah svojih dejanj, ki jih bo
storil. Poleg napadalca in žrtve sodelujejo pri procesu tudi tako imenovani
»opazovalci«, to so osebe, ki zaradi nepremišljenosti sodelujejo pri mobingu ali pa ga
samo opazujejo, ne da bi to posredovali naprej ali se aktivno vključili v reševanje
situacije. Mobing se bo pojavljal redkeje, če organizaciji uspe razviti enotno moralno
normo, zaradi katere dejanja mobinga delujejo nesprejemljivo. Konfliktov ne moremo
prepovedati, saj so ti nujni, pa tudi s prepovedjo jih ni mogoče preprečiti. Mobing je
med motečimi dejavniki v organizaciji, saj zmanjšuje kakovost dela in motivacije
zaposlenih, uničuje organizacijsko kulturo in s tem zmanjšuje uspeh organizacije.
Vendar se iz konflikta mobbing razvije le v primeru, če se konflikta nihče ne potrudi
rešiti (Tkalec, 2001, str. 918-919).
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3 POSLEDICE MOBINGA

Posledice mobinga kot popolnega razvrednotenja osebnosti so izjemno hude. Veliko
žrtev mobinga trpi za močnimi psihosomatskimi obolenji, kot so obolenja kosti in
mišic, tako da postanejo trajno nesposobni za delo ter se invalidsko upokojijo. Vendar
moramo pri tem pojavu gledati mnogo širše, saj takšno nasilje lahko uničuje ne le
žrtev, temveč tudi ostale sodelavce in organizacijo, posledično tudi celotno družbo. V
nadaljevanju bodo natančno predstavljene posledice mobinga za naslednje skupine
(Tkalec, 2001, str. 913-916):
• žrtve,
• sodelavce,
• organizacijo,
• celotno družbo.

3.1 POSLEDICE MOBBINGA ZA ŽRTEV
Pod neposredne posledice mobinga spadajo presenečenje, osuplost, jeza, strah,
aktivna obramba, poskusi rešitve konflikta, ignoriranje napadov ter iskanje pomoči pri
sodelavcih ali pri nadrejenih. Ko žrtev mobinga ne dobi podpore s strani slednjih, se
obrne na rešitev zunaj organizacije, kot so druge organizacije ali na sodišču. Pri tem
še vedno podoživlja mobing, se sprašuje zakaj ni reagiral drugače in se še vedno
spopada z občutki strahu, krivde in dvomi (Tkalec, 2001, str. 913).
Raziskave kažejo določen vzorec, po katerem se žrtve odzivajo na mobing (Brečko,
2006, str. 14). Gre za tri zaporedne reakcije, ki jih prikazuje slika 2.
Slika 2: Reakcije žrtev mobinga
začetno
samoobtoževanje



osamljenost



osebno
razvrednotenje

Vir: Brečko, 2006, str. 14.

Prva reakcija žrtve je, da v začetku poskuša dokazovati, da dela dobro in se še bolj
trudi, da bi tako preprečila nadaljnje napade. Če to ne pomaga in se napadi
nadaljujejo, nastopi začetno samoobtoževanje. Zato posameznik postane vznemirjen,
misli si, da je zagotovo nekaj naredil narobe, vendar ne ve, v čem je odgovoren za
nastalo situacijo, torej kaj je naredil narobe. Ob tem nastopijo tudi vidni znaki
povečane vznemirjenosti. Nato nastopi druga faza, osamljenost. Žrtev ima občutek,
da se to dogaja samo njej. Nerada govori o tem, kajti boji se, da ji drugi ne bodo
verjeli. Če se žrtev zaupa družini in prijateljem, ima nekaj časa pri njih podporo,
vendar je mobing procesno dejanje in se lahko zgodi, da žrtvi sčasoma tudi družina in
prijatelji prenehajo verjeti in se postavijo na stran izvajalcev mobinga. V tej fazi žrtev
pogosto zboli, da bi lahko krivila bolezen za svoje nemogočo stanje in da se lahko
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odstrani iz okolja, kjer se počuti ogroženo. Zadnja faza oziroma odziv žrtve pa se
pojavi kot simptom prave depresije z vsemi bolezenskimi znaki. Žrtev nenehno
preplavljajo le črne misli in ker sama ne more rešiti problema meni, da je
nesposobna in ničvredna (Brečko, 2010, str. 55-56).

3.2 EKONOMSKE POSLEDICE
Mobing lahko zelo poslabša tudi ekonomsko stanje žrtve. V začetku se bo zaradi
bolniških odsotnosti zmanjšala plača, ko pa posameznik ostane še brez zaposlitve,
bodo denarne izgube toliko večje. Zraven tega bo zaradi zdravstvenih in psihičnih
težav prisiljen poiskati strokovno pomoč ustreznih zdravnikov in psihiatrov, kar
pogosto zahteva še dodatna denarna sredstva. Ekonomska kriza postane še toliko bolj
resna in problematična, če ima zaposleni družino, ki je od njegovih sredstev odvisna
in so ta zanje nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin. Če posameznik
ne dobi podpore in razumevanja sodelavcev in nadrejenih, lahko začne iskati rešitev
zunaj podjetja. Zato se nekateri odločijo poiskati pravico na sodišču in vložijo tožbo
proti delodajalcu oziroma napadalcu, ki je nad njimi izvajal psihično nasilje. To pa je
le še dodaten udarec na žrtvin proračun (Tkalec 2001, 913–916).

3.3 PSIHIČNE IN ZDRAVSTVENE POSLEDICE
Duševne poškodbe vplivajo tudi na posameznikovo fizično zdravje, kar se kaže kot
psihosomatske motnje. Zaposleni ima glavobole, motnje v spanju, vrtoglavice, pogosti
so tudi občutki utrujenosti, potrtosti in slabosti, izgublja voljo in koncentracijo ter
samospoštovanje. Kasneje težave postanejo še večje, saj se pojavljajo resne motnje v
razpoloženju, kot so depresija, nervoza, anksioznost, osebnostne krize, napadi panike
in joka. Zaradi vse slabših razmer na delovnem mestu, ko se začnejo krhati še odnosi
s sodelavci in delovno okolje postane skoraj nevzdržno, se pojavijo tudi hujše
vedenjske motnje. Zaposleni izgublja zanimanje za druge, postaja pasiven in se lahko
popolnoma izolira od drugih. Možna je tudi agresija (do sebe ali drugih), pojavijo se
lahko motnje hranjenja, alkoholizem ali druge odvisnosti, posameznik lahko trpi tudi
zaradi že omenjenega post-travmatskega stresa (Tkalec 2001, 913–916).
Tabela 2: Tveganje za nastanek posttravmatske stresne stopnje

Dogodek (žrtev različnih travmatskih
dogodkov)
Preživel skorajšnjo utopitev
Preživel teroristični napad
Žrtev spolnih zlorab
Žrtev oboroženega ropa
Vojni veteran
Preživel ugrabitev (recimo letala)
Žrtve mobinga

Tveganje za razvoj posttravmatske
stresne motnje (v odstotkih)
75
50
50
35-50
25-50
35
25-50
15

Preživel v letalski nesreči
Preživel v avtomobilski nesreči
Zaposleni v intervencijskih službah
Prebivalstvo na splošno

25
20
15
1,5

Vir: Brečko, 2010, str. 58.

3.4 SOCIALNE POSLEDICE
Ker posameznik zaradi psihosomatskih in vedenjskih motenj postane v očeh drugih
»drugačen«, seveda v negativnem smislu, se vedno bolj odmika v osamo in bolniško
odsotnost. Zaradi tega trpi tudi njegovo delo, ki postaja vedno slabše. Zmanjšana
delovna storilnost in vedno bolj pogoste bolniške odsotnosti ali pa za žrtev nevzdržne
delovne razmere nazadnje pripeljejo do prekinitve delovnega razmerja med delavcem
in delodajalcem. Četrta evropska raziskava o delovnih razmerjih (Parent-Thirion et al.
2007, 40) poroča, da je bolniška odsotnost kot posledica zdravstvenih težav, ki se
pojavijo v povezavi z delom, bistveno pogostejša pri žrtvah mobinga kot pri povprečni
evropski bolniški odsotnosti. Poleg tega so žrtve mobinga odsotne z dela najpogosteje
6-15 dni, pogosti pa so tudi primeri, ko so zaposleni odsotni 16-30 in celo več kot 60
dni. Poškodbe mobinga so lahko pri posamezniku tako resne, da se mora ta prisilno
upokojiti, saj ni sposoben za delo. V primeru iskanja nove zaposlitve se prav tako
srečuje s težavami, saj je okrnjen njegov ugled. Motnje, ki jih je utrpel, vplivajo tudi
na uspešnost dela na novem delovnem mestu. Žrtev ima namreč težave pri
vzpostavljanju stikov in pri komuniciranju z drugimi ljudmi ter s svojo samopodobo,
poleg tega se spopada s strahom pred neuspehom. Posledica psihičnega nasilja na
delovnem mestu je tudi izguba samospoštovanja in družbene vloge. Posameznik se
namreč počuti ničvrednega in nekoristnega v vsakem pogledu. Torej ne dvomi le v
svoje delovne sposobnosti oziroma v vlogo zaposlenega, temveč tudi v svojo vlogo
očeta ali matere, moža ali žene, brata ali sestre ali prijatelja ali prijateljice. Temu
pogosto sledi socialna osamitev. Mobing torej ne vpliva le na psihično in fizično
življenje posameznika, temveč so lahko resne tudi posledice na socialnem področju,
kar spreminja oziroma krha družabne odnose. Preko tega se posredno slabša tudi
kakovost življenja drugih ljudi, predvsem družine in prijateljev žrtve. Verjetno si ni
težko predstavljati, da so depresija, osebnostne krize, alkoholizem ali druge odvisnosti
vzrok številnim družinskim travmam, prepirom in razvezam (Tkalec 2001, 913–916).

3.5 POSLEDICE MOBINGA ZA SODELAVCE
Mobing vpliva tudi na sodelavce, ki so v neposrednem stiku z žrtvijo in so priča ali pa
celo sodelujejo pri psihičnem nasilju. Tisti, ki ugotovijo, da je eden izmed sodelavcev
žrtev psihičnega nasilja, se lahko znajdejo v konfliktni situaciji. Pogosto se namreč
zgodi, da mu želijo pomagati, saj jim to narekujejo njihova vest in moralna načela.
Vedo, da bi morali ukrepati, saj sicer pravzaprav posredno sodelujejo pri izvajanju
mobinga in bodo s tem, ko se bodo »potuhnili« in ne bodo ukrepali, nekako sporočali,
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da takšna nasilna dejanja podpirajo. Hkrati pa se zavedajo, da obstaja velika
verjetnost, da s tem, ko se postavijo na stran žrtve, tudi sami postanejo žrtev
mobinga. V primeru psihičnega nasilja so posledice takšnega razmišljanja in takšne
dileme sodelavcev vedno enake: prizadetega opazujejo in ocenjujejo preveč kritično,
slednji pa, izoliran znotraj delovne organizacije oziroma od ostalih zaposlenih, dobiva
le negativne povratne informacije sodelavcev. Najočitnejša posledica je nedvomno
negativen vpliv na pogoje dela, preko tega pa na delovno storilnost in rezultate, ki jih
dosegajo tudi drugi zaposleni. Zaradi slabših okoliščin se najprej zmanjša zadovoljstvo
pri delu, zaposleni postajajo vedno manj motivirani, manj kreativni, vedno več je
napak pri delu in njihovo delo se na splošno poslabša. Zmanjšata se produktivnost in
učinkovitost. Takšna situacija pa povzroča umik v bolniško odsotnost tudi drugih
zaposlenih, ne le žrtve mobinga (Tkalec 2001, 913–916).

3.6 POSLEDICE MOBINGA ZA ORGANIZACIJO
Zaradi mobinga se radikalno poslabša delovna klima v podjetju, motivacija in
produktivnost se zmanjšata. Ljudje so manj kreativni in fleksibilni, zaradi česar se
zmanjša inovativnost. Ugled pri strankah in poslovnih partnerjih se zmanjša, zmanjša
se tudi ugled pri iskalcih zaposlitve. Poviša se fluktuacija, stopnja notranjih odpovedi
je visoka, kar povzroči visoko stopnjo absentizma. Logično je, da zaradi naštetega
podjetje utrpi upad kvaliteta in kvanitete proizvodnje. Mobing lahko prizadene vsak
nivo organizacijske hierarhije, bolj zaskrbljujoče pa je, da je mobing pogosto le vrh
ledene gore problemov znotraj sistema v podjetju oziroma le simptom globljih težav
(Tkalec, 2001, str. 5-6).
Ko mobing prizadene organizacijo, je gotovo, da bodo stroški, merjeni s
produktivnostjo, moralo, človeškim trpljenjem in denarjem, zelo visoki. Timsko delo
postane oteženo in ljudje se vedno manj posvečajo ciljem in nalogam podjetja in
vedno bolj internemu manevriranju in taktikam preživetja (Tkalec, 2001, str. 6).

Posledice mobinga so za podjetje uničujoče, podjetje se počasi dezintegrira. Posledice
so (Tkalec, 2001, str. 6):
• zmanjšanje kvalitete in kvantitete dela,
• neprijetni odnosi med zaposlenimi,
• prekinitev komunikacije in timskega dela,
• povečana fluktuacija,
• povišano število odsotnosti z dela zaradi bolezni,
• izguba ugleda, kredibilnost podjetja,
• stroški svetovalcev,
• stroški odpravnin in odškodnin,
• stroški pravnih postopkov,
• stroški odsotnosti, fluktuacij in zmanjšanju storilnosti.
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3.7 POSLEDICA MOBINGA ZA CELOTNO DRUŽBO
Mobing s svojimi vplivi torej presega okvire podjetja in posega tudi v življenje drugih
ljudi, predvsem družine žrtve in tudi celotne družbe. Prva takšna posledica prihaja iz
načetega zdravja žrtev mobinga, ki morajo zaradi težav poiskati pomoč pri različnih
strokovnjakih. Zdravljenje je ponavadi zelo dolgotrajno in drago, kar seveda tudi
povečuje stroške zdravstvenega sistema v državi. Druga posledica psihičnega nasilja na
delovnem mestu pa so izgube v pokojninskem sistemu. Zdravstveno stanje
posameznika se lahko tako dramatično poslabša, da slednji ni več sposoben za delo in
se je prisiljen predčasno in/ali invalidsko upokojiti. Zaradi teh posledic mobinga se
poveča tudi brezposelnost v državi, problem pa predstavlja tudi manjša produktivnost
celotne družbe, zaradi izgube perspektivnih delavcev, ki bi bili v drugačnih in normalnih
okoliščinah visoko produktivni (Kostelić-Martić 2007 v Zupan, 2007, str. 31).
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4 MOBING V SLOVENSKI ZAKONODAJI

Ob pregledu do zdaj objavljenih prispevkov na temo mobinga sem bila presenečena
nad tem, da prispevkov, vsaj s pravnega področja, ni veliko (čeprav je na splošno
zaslediti veliko "govora" o mobingu). Večina prispevkov in tudi drugih zapisov je iz
nepravnega (psihološkega, zdravstvenega, sociološkega) področja.
Že leta 1989 najdemo v Smernicah Sveta ES 89/391 za preprečevanje mobinga
priporočilo, da si morajo delodajalci v sodelovanju z zaposlenimi:
• prizadevati, da zavarujejo zaposlene pred mobingom;
• oceniti nevarnost, ki jo predstavlja mobing (potencialne dejavnike tveganje ter
posledice za organizacijo).
V smernicah so bila zapisana le priporočila, v noveli ZDR2 pa je v slovenski
zakonodaji prvič manifestno zanj zagrožena tudi odškodninska odgovornost
delodajalca. Leto kasneje dobi mobing svoje mesto v Kazenskem zakoniku. To
jasno dokazuje, da priporočila niso zalegla oz. da spremenjene družbene razmere
»ugodno« vplivajo na njegov razmah na eni strani, in na drugi strani, da se
tolerantnost do mobinga zmanjšuje (Brečko, 2010 str. 1).
V nadaljevanju bom izpostavila glavne člene ZDR ter Kazenskega zakonika (KZ-1) , ki
se dotikajo področja mobinga.
Do uveljavitve ZDR je bilo varstvo dostojanstva delavcev urejeno le v okviru 45. člena
ZDR (to varstvo je bilo zoženo na varstvo pred neželenimi spolnimi ravnanji) in pa 6.
člena ZDR (varstvo v okviru prepovedi diskriminacije). Ne glede na to, da mobing ni
bil posebej prepovedan oziroma da ni bilo določeno, da lahko delavci, ki so žrtve
mobinga, uveljavljajo odškodnino, bi bil tak tožbeni zahtevek mogoč na podlagi
splošnih določil Obligacijskega zakonika (OZ).
V teoriji si je vprašanje zaščite delavca, ki je bil žrtev mobinga pred uveljavitvijo
novele ZDR, postavil Cvetko. Ob analizi posameznih nedopustnih ravnanj, ki jih je
mogoče subsumirati pod pojem mobinga, je ugotovil, da lahko za nekatera ravnanja
delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 112. členu ZDR, pri nekaterih
posegih v osebnostne pravice (pravico do zasebnosti) ga zakon varuje, vendar le pred
delodajalcem, varuje ga še pred spolnimi napadi. Poleg tega v 43. členu ZDR določa
dolžnost delodajalca, da delavcu zagotovi varnost in zdravje pri delu.

2

Zakon o delovnih razmerjih
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V javnem sektorju pa veljata še dodatni določbi: določba prvega odstavka 15. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ki nalaga delodajalcu, da varuje javnega
uslužbenca pred šikaniranjem, grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo
opravljanje njegovega dela, in določba 15. člena ZJU, ki prepoveduje vsako fizično,
verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega uslužbenca, ki temelji na
katerikoli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno
ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo. Določbi sta bili v zakon
vneseni z novelo ZJU-B in veljata od 31. decembra 2005. Sodna praksa na temo
mobinga je skopa. Med odločitvami Vrhovnega sodišča ni najti primera, v katerem bi
bila delavcu zaradi izpostavljenosti mobingu prisojena odškodnina, nekaj takih
odločitev je bilo le predmet presoje pred Višjim delovnim in socialnim sodiščem.
V Republiki Sloveniji je od uveljavitve Kazenskega zakonika (KZ-1) dne 1. 11. 2008
zagotovljeno tudi kazensko pravno varstvo pred dejanji mobinga. To kaznivo dejanje
je opredeljeno v 197. členu KZ-1 z naslovom Šikaniranje na delovnem mestu.
Prvi odstavek tega člena določa, da kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s
spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim
obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se
kaznuje z zaporom do dveh let. Zakon torej alternativno določa štiri možne
izvršitvene oblike tega kaznivega dejanja, katerih posledica je ponižanje ali
prestrašenost oškodovanca. Pri kaznivem dejanju predvidene posledice morajo biti
objektivno ugotovljene (ne le kot preobčutljivost posameznika) ter v vzročni zvezi z
ravnanjem storilca.
V drugem odstavku istega člena je določena kvalificirana oblika tega kaznivega
dejanja. Če ima dejanje iz prvega odstavka za posledico psihično, psihosomatsko ali
fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z
zaporom do treh let. Hujša oblika tega dejanja je torej podana, če nastane ena izmed
alternativno navedenih posledic.
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5 ANKETA O MOBINGU

5.1 RAZISKOVALNA METODA
Z izvedeno raziskavo sem želela ugotoviti razširjenost mobinga v Sloveniji ter tudi
poznavanje mobinga med zaposlenimi v Sloveniji. Za doseganje ciljev sem uporabila
kvantitativen raziskovalni pristop. Znotraj tega sem kot metodo raziskovanja uporabila
anketo. Za takšen način raziskave sem se odločila, ker z vzorčnim opazovanjem
hitreje izvedemo raziskovanje, saj v kratkem času dobimo podatke o dejstvih,
mišljenju in stališčih večjega števila ljudi, manjši so stroški, manjša poraba sredstev,
predvsem stroški dela. Želela sem pridobiti čim širši krog sodelujočih, ki bi mi
zagotovili dovolj raznoliko starostno in izobrazbeno strukturo. Prizadevala sem si
izvesti anketo na naključnem vzorcu 150 statističnih enot. Vzorec ankete predstavljajo
zaposleni v javni upravi ter v gospodarstvu.
Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa, oblikovana na podlagi
izbranega teoretičnega okvira. Zbiranje podatkov je potekalo od 3. januarja do 30.
marca 2012. Anketa je bila anonimna in ni vključevala osebnih podatkov
respondentov. Podala sem jasna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ter zagotovila,
da bodo podatki navedeni na agregirani ravni in ne posamično in jih bomo uporabljali
le za pripravo diplomske naloge. Izpolnjeni vprašalniki so bili izpolnjeni in vrnjeni s
pomočjo interneta. Od 150 razdeljenih anketnih vprašalnikov smo dobili vrnjenih 110
vprašalnikov. Statistična analiza je bila izvedena s programskim programom Microsoft
Excel.
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5.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV
V nadaljevanju bom predstavila rezultate, ki sem jih pridobila s izvedeno raziskavo.
Grafikon 1: Spol

Vir: lasten.

Od 150 razdeljenih anketnih vprašalnikov so mi vrnili ustrezno izpolnjenih 110, večina
anketirancev je bila ženskega spola.

Grafikon 2: Starost

Vir: lasten.

Največ anketirancev je bilo starih od 26 do 35 let. Zanimivo je predvsem to, da med
vsemi anketiranimi ni bilo nobenega starejšega od 56. leta.
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Grafikon 3: Izobrazba

Vir: lasten.

Največja večina anketirancev je imelo dokončano srednjo šolo. Noben izmed
anketirancev pa nima narejene poklicne šole ali doktorata.

Grafikon 4: Kakšna je vloga, ki jo na delovnem mestu opravljate? izberite položaj,
ki ga v podjetju zasedate?

Vir: lasten.

Največ anketirancev v podjetju zaseda mesto delavca. Najmanj je vodstvenih
delavcev.
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Grafikon 5: Kje ste zaposleni?

Vir: lasten.

Od vseh anketirancev jih je največ zaposlenih v javni upravi, teh je kar 60 odstotkov.

Grafikon 6: Kako bi opisali odnose med zaposlenimi v vašem delovnem okolju?

Vir: lasten.

Iz grafa je razvidno, da je 50 odstotkov anketiranih mnenja, da so odnosi med
zaposlenimi v njihovem delovnem okolju dobri. Kar 17 odstotkov anketirancev pa
meni, da so odnosi med zaposlenimi slabi. To je zelo zaskrbljujoče.
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Grafikon 7: Želite zamenjati delovno mesto?

Vir: lasten.

Od anketirancev, ki si želijo menjati delovno mesto, si največ zaposlenih želi
zamenjati delovno mesto zaradi tega, ker nima možnosti napredovanja, teh je kar 19
odstotkov. 27 odstotkov anketirancev pa svojega delovnega mesta ne bi menjala.
Grafikon 8: Odnosi na delovnem mestu lahko vplivajo tudi na vaše zdravje. Katere
od naštetih zdravstvenih težav ste že čutili v zvezi z vašim delovnim okoljem?

Vir: lasten.

Anketiranci so odgovorili zelo različno. Največ anketirancev je čutilo zdravstvene
težave na način, da so izgubili voljo do dela, teh je bilo 22 odstotkov. Najmanjši
zdravstvene težave anketirancev pa so bile želodčne težave, visok krvni tlak ter
depresija.
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Grafikon 9: Simptomi prisotnosti psihičnega nasilja v nekem delovnem okolju so
lahko različni. Opažate katerega izmed naštetih pojavov v vašem delovnem okolju?

Vir: lasten.

Največ anketirancev je prisotnost psihičnega nasilja opazilo skozi agresivno
komunikacijo ter z zmanjšano storilnostjo.

Grafikon 10: Kdo so po vašem mnenju najpogostejše žrtve mobinga oz. psihičnega
nasilja na delovnem mestu?

Vir: lasten.

Anketiranci menijo, da je največkrat žrtev mobinga mlada oseba oz. pripravnik, ki se
je šele zaposlila. Temu sledi poštenjak – oseba, ki je opazila in prijavila nepravilnosti
pri delu.
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Grafikon 11: Menite, da je pojem mobing v Sloveniji dobro prepoznaven?

Vir: lasten.

Anketiranci so mnenja, da pojem mobing v Sloveniji ni dobro prepoznaven. Tega
mnenja je kar 64 odstotkov vprašanih.
Grafikon 12: Menite, da se Slovenija problematike mobinga učinkovito loteva?

Vir: lasten.

Anketiranci menijo, da se Slovenija ne loteva problematike mobinga učinkovito.
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Grafikon 13: V kolikšni meri poznate slovensko zakonodajo o mobingu?

Vir: lasten.

Kot je razvidno iz raziskave, anketiranci slabo poznajo slovensko zakonodajo o
mobingu.

Grafikon 14: Se počutite varneje, odkar je zaščita pred mobingom vključena v
zakonodajo Republike Slovenije?

Vir: lasten.

Velika večina anketirancev se ne počuti varneje, odkar je zaščita pred mobingom
vključena v zakonodajo republike Slovenije, teh je kar 58 odstotkov.
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Grafikon 15: Kdo je po vašem mnenju najpogosteje povzročitelj psihičnega nasilja
na delovnem mestu?

Vir: lasten.

Po mnenju anketirancev je najpogostejši povzročitelj psihičnega nasilja na delovnem
mestu nadrejeni.
Grafikon 16: Kako ocenjujete poznavanje problematike mobinga v lastni delovni
organizaciji? Ocenite na splošno poznavanje tistih, s katerimi ste v stiku (vodstvo,
sodelavci)

Vir: lasten.

Anketiranci so mnenja, da je v njihovi delovni organizaciji poznavanje problematike
mobinga povprečno; tako jih je menilo 26 odstotkov. Da je poznavanje problematike
zelo dobro, meni le 7 odstotkov.
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Grafikon 17: Ali želite izvedeti o mobingu več? Označite trditev, ki za vas najbolj
drži

Vir: lasten.

Na vprašanje so anketirani odgovorili zelo različno. Največ jih je odgovorilo, da si
želijo o mobingu izvedeti več. Želeli bi se udeležili tudi izobraževanj na to temo.

Grafikon 18: Ali ste že bili priča mobingu oz. psihičnemu nasilju na delovnem
mestu?

Vir: lasten.

Iz grafa je razvidno, da je kar 62 odstotkov anketirancev že bilo priča mobinga na
delovnem
mestu.
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Grafikon 19: Ali ste vi osebno doživeli psihično nasilje na delovnem mestu?

Vir: lasten.

Kar 48 odstotkov anketirancev je že doživelo osebno psihično nasilje kot žrtev na
delovnem mestu. 16 odstotkov pa je doživelo psihično nasilje kot opazovalec.
Grafikon 20: Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas prekinjajo med
govorom?

Vir: lasten.

Kar 49 odstotkov anketirancev se na delovnem mestu dogaja, da jih pogosto
prekinjajo med govorom.
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Grafikon 21: Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da kričijo na vas?

Vir: lasten.

Iz grafa je razvidno, da na 44 odstotkov anketirancev občasno kričijo na delovnem
mestu.
Grafikon 22: Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da kritizirajo vaše delo?

Vir: lasten.

Kar 56 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da se jim na delovnem mestu občasno
dogaja, da kritizirajo njihove delo.
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Grafikon 23: Ali se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas ignorirajo?

Vir: lasten.

Iz grafa je razvidno, da 62 odstotkov anketirancev občasno ignorirajo na delovnem
mestu.
Grafikon 24: Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas zasmehujejo oz.
da se norčujejo iz vaših telesnih/značajskih lastnosti?

Vir: lasten.

Na vprašanje so anketirani odgovorili zelo različno. Največ jih je odgovorilo, da jih na
delovnem mestu nikoli ne zasmehujejo. 31 odstotkov anketirancev to zazna občasno.
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Grafikon 25: Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas ogovarjajo za
hrbtom in o vas širijo govorice ali laži?

Vir: lasten.

Iz grafa je razvidno, da 44 odstotkov anketirancev nikoli ni zasledilo, da bi jih na
delovnem mestu ogovarjali za hrbtom in o njih širili govorice ali laži.
Grafikon 26: Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas žalijo zaradi vaše
narodnosti ali prepričanja (verskega, političnega)?

Vir: lasten.

Kar 25 odstotkov anketirancev občasno žalijo zaradi njihove narodnosti, verskega ali
političnega prepričanja
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Grafikon 27: Ali ste na delovnem mestu deležni poskusov spolnega zbliževanja ali
verbalnih spolnih ponudb?

Vir: lasten.

Kar 34 odstotkov anketirancev je na delovnem mestu deležnih poskusov spolnega
zbliževanja ali verbalnih spolnih ponudb.
Grafikon 28: Ali vam na delovnem mestu grozijo s fizičnim nasiljem?

Vir: lasten.

Izmed vseh anketirancev niti enemu niso grozili s fizičnim nasiljem.
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Grafikon 29: Ali ste bili izpostavljeni nezaželenemu vedenju vsaj enkrat na teden v
zadnjih 6 mesecih? (Pomeni, da ste žrtev mobinga.)

Vir: lasten.

Kar 84 odstotkov anketirancev v zadnjih šestih mesecih ni bilo izpostavljenih mobingu.

Grafikon 30: Ali menite, da ste žrtev mobinga?

Vir: lasten.

Od vseh anketirancev jih največ trdi, da niso žrtve mobinga (44 odstotkov). Je pa
zaskrbljujoč podatek, da jih je kar 32 odstotkov odgovorilo, da so že kdaj bile žrtve
mobinga.
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Grafikon 31: Na kakšen način ste občutili mobing?

Vir: lasten.

Anketiranci, ki so bili žrtev mobinga, so to najpogosteje občutili skozi opravljanje (31
odstotokov), temu tesno sledijo verbalne grožnje ter kritiziranje njihovega dela (19
odstotokov).
Z izvedeno raziskavo sem želela ugotoviti prisotnost mobinga v Sloveniji ter
posledično tudi poznavanje tega pojava med zaposlenimi v javnem sektorju ter v
gospodarstvu.
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6 PREVERJANJE HIPOTEZE IN PRIPOROČILA
6.1 POTRDITEV HIPOTEZE
Da bi lahko potrdila ali ovrgla v uvodu diplomske naloge zastavljeno hipotezo V
Sloveniji je mobing prisoten, sem obdelala z lastno raziskavo pridobljene in
prikazane rezultate. Prikazani in interpretirani so že v petem poglavju. Sedaj bom
izpostavila tiste grafe, za katere menim, da so najpomembnejši:
• V osemnajstem grafu sem postavila vprašanje ali so anketirani že bili priča
mobingu na delovnem mestu. Kar 62 odstotkov anketiranih je odgovorilo
pritrdilno.
• Zelo pomembni se mi zdijo rezultati iz devetnajstega grafa, saj je psihično
nasilje ne delovnem mestu doživela kar 64 odstotkov anketiranih (16
odstotkov kot opazovalci ter kar 48 odstotkov kot žrtve).
• Od dvajsetega do osemindvajsetega grafa so prikazani prvi pokazatelji
mobinga v organizacijah anketirancev. Spraševala sem ali jih na delovnem
mestu prekinjajo med govorom (23 odstotkov pogosto, 49 odstotkov
občasno), ali na delovnem mestu kričijo na njih (44 odstotkov občasno), če
kritizirajo njihovo delo (19 odstotkov pogosto, 56 odstotkov občasno), ali jih
ignorirajo na delovnem mestu (62 odstotkov občasno), ali jih na delovnem
mestu zasmehujejo oziroma, da se norčujejo iz telesnih, značajskih lastnosti
(31 odstotkov občasno, 13 odstotkov pogosto), ali jih ogovarjajo za hrbtom,
širijo govorice in laži (40 odstotkov občasno, 16 pogosto), ali jih žalijo zaradi
narodnosti, verskega ali političnega prepričanja (25 odstotkov občasno), ali so
bili deležni spolnega zbliževanja in vulgarnih spolnih ponudb (34 odstotkov
občasno), ali so nad njimi izvajali fizično nasilje (100 odstotkov nikoli). To so
zelo pomembni podatki, saj so to že lahko prvi znaki mobinga.
• V devetindvajsetem grafu sem postavila vprašanje, ali so bili izpostavljeni
nezaželjenemu vedenju vsaj enkrat na teden v zadnjih šestih mesecih. 16
odstotkov se jih je odločilo za možnost občasno.
• V tridesetem grafu sem vprašala, ali so že bili žrtev mobinga. Kar 32 odstotkov
je odgovorilo pritrdilno.
Zanimala me je tudi prepoznavnost mobinga med zaposlenimi v Sloveniji. Iz enajstega
grafa je razvidno, da kar 64 odstotkov anketiranih ne pozna mobinga dovolj. Le 9
odstotkov je odgovorilo, da je njihovo znanje o mobingu zadovoljivo. Anketirane sem
tudi povprašala o poznavanju slovenske zakonodaje o mobingu. Samo 33 odstotkov je
odgovorilo, da jo pozna zelo dobro. Nato sem jih vprašala, ali bi želeli izvedeti o
mobingu kaj več. 43 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da se želi udeležiti
izobraževanja na to temo.
Raziskava je pokazala bolj ali manj pričakovane rezultate. Na podlagi rezultatov sem
mnenja, da je mobing v Sloveniji prisoten. Opazila sem tudi, da se o mobingu sicer
veliko govori in je že skoraj vsak slišal za ta izraz, vendar je precej posameznikov, ki
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ne pozna celovite teme pojava. V
mobingu.

nadaljevanju bom predstavila ukrepe proti

6.2 UKREPI PROTI MOBINGU
Ukrepamo lahko šele, ko mobing prepoznamo. Prav nobena strategija, ki jo bom
opisala v nadaljevanju, nam ne bo pomagala, če pojava mobinga ne bomo zaznali.
Na kakšen način lahko torej pravočasno prepoznamo mobing na delovnem
mestu?
Potrebno je natančno in povsem nedvoumno opredelite tipične pojavne oblike
mobinga, ki bi se lahko pojavile v organizaciji ter osvojiti definicijo mobinga
(podrobno je razložena v drugem poglavju), potem bo prepoznavanje zelo lahko.
Raziskave v vseh državah tudi kažejo, da je število prič večje kot število tistih, ki so se
v raziskavi opredelili kot žrtve. Priče dejanja mobinga pa so žal zelo tihe priče, ki o
tem ne govorijo niti z žrtvijo, še manj pa o tem obvestijo pristojne službe. Najbolj
učinkovito zdravilo za prepoznavanje mobinga je namreč nenehna pozornost
nadrejenih na dogajanje v organizaciji.
6.2.1 PREVENTIVA PROTI MOBINGU V ORGANIZACIJAH
V nekaterih slovenskih organizacijah je že zaslediti prve zametke sistemskega urejanja
oz. strateškega delovanja zoper mobing. Organizacija lahko na pot sistemskega
urejanja in strateškega delovanja stopi le dovolj opremljena z informacijami, za kar je
zelo pametno izdelati oceno ogroženosti organizacije za pojav mobinga. Na
podlagi ocene ne bomo ugotovili le stopnje ogroženosti, ampak zaznali tudi že
morebitne pojavne oblike.
Po Tkalčevi (2006) lahko k zmanjševanju pojavnosti mobinga ali njegovemu
preprečevanju pripomorejo zlasti naslednji ukrepi:
1. Sprememba organizacije dela
Zlasti s pravilno organizacijo dela se je moč izogniti razvoju mobinga. Pravilna
organizirana delovna mesta s kar precej visoko stopnjo svobode odločanja in
delovanja preprečujejo akumulacijo delovnega stresa, ki bi jo zaposleni sproščali skozi
mobing. Tako organizirana delovna mesta zvišujejo stopnjo motiviranosti in
zadovoljstva, kar izboljšuje delovno klimo.
2. Sprememba stila vodenja
Vsi vodilni kadri bi morali biti ozaveščeni o mobingu. Da bi preprečili stil vodenja, ki
omogoča mobing, se lahko uvede npr. ocenjevanje vodilnih s strani podrejenih.
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3. Zavarovanje socialnega položaja posameznika
Razen kolektivnih pravic bi morale biti zaščitene tudi pravice posameznika, tudi če se
njegovo mnenje razlikuje od mnenja večine. Da bi to dosegli, je smiselno v podjetju
organizirati primerno pritožbeno strukturo.
6.2.2 NAČINI UKREPANJA ZA POSAMEZNIKA
Začetna faza mobinga je tista, v kateri se mobing zelo počasi izoblikuje in se do tedaj
neudeleženi sodelavci odločijo, katero stran konflikta bodo podprli. V tej fazi lahko
posameznik na kar nekaj načinov vpliva na izboljšanje situacije. Strokovnjaki (Resh,
1997) priporočajo, da naj posameznik že v tej fazi dokumentira svoje postopke in
postopke svojega »nasprotnika« (npr. v obliki dnevnika, ki naj daje odgovore na
vprašanja: kdaj, kdo, kje, kaj, katere priče so bile prisotne in kakšno reakcijo –
psihično in fizično – je ta dogodek pri mobiranemu povzročil). Smiselno je, da si
mobirana oseba v tej fazi najde zaupnika znotraj podjetja, ki naj jo informira o
dogajanju. Ta oseba je za mobiranega lahko svetovalec ter pomembna priča (Tkalec,
2006, str. 10). S tega stališča so možne naslednje akcije:
1. Neposredni nagovor storilca
Proces mobinga vedno izvira iz nerešenega konflikta. Zato je potrebno s storilcem v
osebnem pogovoru:
• poimenovati konflikt,
• priznati obojestranske interese v konfliktu,
• razmisliti o rešitvah,
• se sporazumeti, kdo bo nevtralna oseba, ki bo v konfliktu posredovala (Resh,
1997, 29).
2. Vključitev nadrejenega
Ko se med zaposlenimi razvija konflikt, ki bi se lahko razvil v mobing, je smiselno
pravočasno obvestiti nadrejenega. To obvestilo o konfliktu naj ne bo neka pritožba
čez storilca, ampak formalen poskus informiranja nadrejenega o nevšečnostih v
delovni skupini, v katere se nadrejeni lahko vključi kot nevtralni posrednik. Če pa
napadi izhajajo od vodilnega samega, lahko posreduje njemu nadrejeni, pri čemer pa
je to dejanje zelo tvegano, zato je pri obveščanju le-tega smotrno imeti podporo
sveta delavcev ali podobnega zastopstva zaposlenih (Tkalec, 2006, str. 10).
3. Vključitev sveta delavcev in kadrovske službe
V primeru, ko konflikt eskalira čez meje oddelka ali delovne skupine ali so vpeljani
prvi disciplinski postopki, je rešitev konflikta na osebni ravni postala nemogoča.
Mobirani ima zato v tej fazi manj možnosti. Te so:
• pritožba svetu delavcev, pritožbeni komisiji ali vloga pri disciplinski komisiji,
• pritožba kadrovski službi.
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Če svet delavcev in/ali kadrovska služba v primeru mobinga ne moreta ali nočeta
ukrepati, je v večini primerov dosežena kritična točka. Mobirani v tem primeru nima
nobene možnosti ukrepanja več procesa mobinga ne more ustaviti. Nove vloge in
pritožbe niso smiselne (Tkalec, 2006, str. 10).
4. Druge oblike pomoči
Preostaneta le dve možnosti:
• Pravno posvetovanje in iskanje psihološke pomoči
Pravne možnosti so v procesih mobinga zelo skope; najpogosteje so omejene le
na postopke zoper nepravično odpoved pogodbe o zaposlitvi ali proti posamičnim
mobing dejanjem (na primer tožbe za fizični napad, obrekovanje…). Vendar pa so
tudi v teh postopkih možnosti za vrnitev na delovno mesto (ali celo podjetje)
izredno majhne. Tudi v primeru, če sodišče presodi, da je bila prekinitev pogodbe
o zaposlitvi zares nepravična, je odnos zaupanja med delodajalcem in
delojemalcem do te mere uničen, da nadaljevanje delovnega razmerja ni več
možno. Mobirani, ki je upal, da mu bo sodišče dalo prav, ne doživi moralnega
zadoščenja; sodeluje le v pogajanju o višini odškodnine. Za zaposlene, ki so se
zaradi mobinga odločili sami prekiniti delovno razmerje, je pomembno, da lahko
dokažejo škodne posledice mobinga. Najpametneje se je pred odpovedjo
pozanimati, kateri atesti so na sodišču sprejemljivi (Tkalec, 2006, str. 10).
• Rehabilitacija in iskanje nove orientacije v življenju
Ko se delovno razmerje konča, mora mobirani notranje predelati nove izkušnje
ter iz tega izpeljati nauke za življenje. Pri tem mu lahko pomagajo skupine za
samopomoč (Tkalec, 2006, str. 10).
6.2.3 MOŽNI NAČINI UKREPANJA SVETA DELAVCEV
Tudi Svet delavcev ali sorodna interesna združenja zaposlenih na lahko posredujejo v
primeru mobinga. Preden pa se v primer aktivno vključijo, morajo konflikt dobro
poznati in se prepričati, za kakšno vrsto konflikta gre in kakšne so vloge v konfliktu.
Zgodi se lahko, da po površni oceni konflikta napačno osebo dojemamo kot žrtev. Ko
svet delavcev pride do ugotovitve, da se je iz konflikta pričel razvijati proces mobinga,
lahko ukrepa na naslednje načine (Tkalec, 2006, str. 11):
1. Posredovalni pogovori
Svet delavcev se lahko ponudi za posrednika predvsem v zgodnjih fazah mobinga.
Vse vpletene strani lahko povabi k pogovoru, pri čemer mora biti na nevtralni poziciji.
Cilj je, da se vzpodbudi odkrit pogovor o vzrokih nastanka konflikta ter se dogovoriti,
kako bodo konflikt obravnavali v bodoče. Če je na eni ali/in drugi strani konflikta
vpletenih več oseb, je bolje voditi več pogovorov z dvema osebama naenkrat, kot pa
skupinski pogovor z vsemi vpletenimi. V skupinskem pogovoru se zelo hitro lahko
razvije dinamika, ki žrtev mobinga še bolj osami. Če je mober nadrejeni, svet
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delavcev lahko ponudi delavcu sodelovanje pri pogovoru, s katerim naj bi se konflikt
razčistil. Tudi v tej situaciji mora ohraniti nevtralnost.
2. Vključitev zunanjega posrednika
Lahko se izkaže, da si v nekaterih primerih vpleteni strani ne želita posredovanja
sveta delavcev ali pa to posredovanje ni učinkovito. Na začetku je smotrno vključiti
zunanjega posrednika, namesto poseganja po pravnih sredstvih, kar bi položaj
mobiranega še poslabšalo. Zaradi večjih stroškov, povezanih s tem, je za to nujno
potrebo pridobiti soglasje delodajalca. Če se zgodi, da posredovanje ni uspelo in se
mobirani odloči, da bo uveljavljal pravno zaščito, mu svet delavcev lahko nudi
podporo že s tem, da v postopku opozori na značilnosti procesa mobinga, ponavadi
pa k ugodni rešitvi za mobiranega pripomore tudi izrek disciplinskega ukrepa na ravni
podjetja. Če mobing dejanja vedno znova izhajajo od iste osebe, lahko svet delavcev
predlaga njegovo premestitev ali izključitev iz podjetja. Koristno je, če se lahko pri
tem sklicuje na kršenje dogovora proti mobingu na ravni podjetja.
3. Organizacijski dogovor proti mobingu na ravni podjetja
Organizacijski dogovor je ena vrsta pogodbe znotraj podjetja, ki jo podpišejo
delojemalci in delodajalci, da bi se tako izognili nastanku mobinga, v pogodbi pa so
predvidene tudi sankcije za mobiranje. Nujen predpogoj za smiselnost takšnega
sporazuma (ali ustreznega člena v podjetniški kolektivni pogodbi), da na ravni
podjetja mobinga ne bomo dovolili, je seznanjenost zaposlenih s procesom mobinga
ter njegovimi škodnimi posledicami.
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7 ZAKLJUČEK

V preteklosti družba ni posvečala problemu mobinga dovolj pozornosti, saj je stala za
stališčem, naj se nasilje rešuje predvsem v okoljih, v katerem do njega tudi pride
(družini, šoli, podjetju, skupnosti). Tudi v današnjem času imajo takšna stališča še
mnogi, predvsem tisti, ki se ne vedo spopasti z navedenim problemom oz. ga rešiti na
konstruktuven način. V zadnjem času različne vrste nasilja preraščajo meje svojega
okolja in postajajo za družbo bolj prepoznaven in predvsem zelo težko obvladljiv
problem. Na srečo se vse več ljudi zaveda, da gre za vedno širši ter bolj razširjen in
nevaren družbeni problem, ki ga je zaradi njegove široke vtkanosti v družbeni
vsakdan potrebno upoštevati tudi kot velik problem in ga je kot takega tudi potrebno
reševati, pa naj se gre za nasilje v družini, v šoli ali pa na delovnem mestu.
Mobing ni nek nov pojav v družbi. Prvo ga je bilo možno opaziti predvsem od 90. let
naprej, ko smo prešli v popolnoma nov način gospodarjenja, ki je povzročil zelo
povečano konkurenco med podjetji na globalnih trgih, pospešil pa je tudi konkurenco
znotraj podjetja in posledično tekmovalnost med sodelavci. Skoraj vsa podjetja si
prizadevajo z manj delavci narediti več, zato želijo obdržati najuspešnejše, vendar so
še vedno na lovu za še boljšimi. Notranja konkurenčnost in vse hitrejši tempo življenja
nujno pripelje tudi do zaostrenih medsebojnih odnosov, boj za prevlado, ki ga
pogosto poganja zgolj strah pred izgubo materialnih ugodnosti (službe). Iz prakse je
možno zaslediti dejstvo, da tista podjetja, ki kujejo dobičke na račun prevelike
notranje tekmovalnosti, izkazujejo veliko višjo stopnjo mobinga, kot tista, ki krepijo
timsko delo.
Pojav mobinga v Sloveniji zelo narašča in postaja vse bolj resna težava v
organizacijah. V Sloveniji še vedno ni eksplicitno prepovedan, to pa pomeni, da ga je
teže preprečiti in sankcionirati. Vodilni v podjetjih so do tega pojava ravnodušni, ga
ignorirajo z manjšim občutkom krivde, saj nikjer točno ne piše, da gre za škodljiva,
pokvarjena, in prepovedana ravnanja. Zato je potrebno začeti javnost obveščati in
tudi z osveščanjem narediti prave korake za vsaj delno zagotavljanje ustrezne pravice
do dostojanstva pri delu in v ustrezne zakone vključiti določbo, ki bo osveščala in
obveščala vse prizadete o problemih, ki nastajajo v delovnih razmerjih zaradi
mobinga. V Sloveniji je prisotnih nekaj predpisov, ki posredno urejajo ravnanje
delavca ob pojavu mobinga in sankcioniranje delodajalca, da varuje in zagotovi
varovanje delavčeve osebnosti in njegovega dostojanstva pri delu oziroma na
delovnem mestu.
Kot sem opazila, je področje mobinga v Sloveniji še v veliki meri zelo neraziskano.
Različne oblike psihičnega nasilja pa so v naših delovnih okoljih že zelo razvite, zato je
zato nujno, da se zaposleni seznanijo z pojavnimi oblikami, kajti le na ta način se
bodo znali pravilno odzvati takrat, ko se posamezniki tožijo, da se bojijo delodajalca,
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ker jim povečuje obseg dela čez vse razumne meje, jim postavlja vedno nove
zahteve, pa se ne upajo upreti, jih zasmehuje in dokazuje, da so nesposobni, so pa
bili včeraj uspešni, sedaj pa jim grozi, da bodo ostali brez dela.
Razvoj mobinga poteka skozi štiri značilne faze. Na začetku se začne z običajnim
konfliktom, kjer sta si nasprotni strani še enakovredni. Če se ta ne razreši, se nato
razvije druga faza – uveljavljavlje mobinga. Vzpostavi se značilen odnos storilec –
žrtev. Napadi na mobiranega so vedno bolj pogosti ter vedno bolj intenzivni. Žrtev se
pogosto brani, zato jo začnejo v podjetju zaznavati kot motečo osebo. Kar hitro se s
svojim posredovanjem vmeša še delodajalec, saj prihaja do motenj delovnega
procesa. To pa običajno žal zadevo še poslabša. Namesto da bi zaščitili žrtev in
pomagali pri razreševanju konflikta, se pogosto sprejmejo ukrepe na škodo žrtve.
Slednjo obravnavajo kot problematično in težavno. V četrti, zadnji fazi lahko pride do
odpovedi delovnega razmerja mobirani osebi, ta pa se zaradi zelo hudih psihičnih
težav nemalokrat znajde na psihiatriji. Žrtev, ki pride do zadnje faze mobinga, bo
torej imela hude mentalne posledice in številne psihosomatske težave.
Najbolj pogosti vzroki, ki vodijo k razvoju mobinga, so sledeči: slaba organizacija dela,
slabo vodenje ljudi, nejasne pristojnosti ter nejasne sheme napredovanja. K razvoju
mobinga vplivajo tudi spremembe. Zelo pomemben dejavnik pa je zagotovo tudi
pomanjkanje morale. V podjetju z visokimi etičnimi in moralnimi načeli se kaj
takšnega težko zgodi, če pa se zgodi se ostro sankcionira.
Po opravljeni raziskavi Parent-Thiriona je danes mobingu v Evropi izpostavljen že vsak
dvajseti delavec, medtem ko je v Sloveniji stanje še slabše, saj je stopnja mobinga
dosegla že zaskrbljujočih 7,4 odstotkov. Potrebno se je zavedati, da psihično nasilje
na delovnem mestu nikakor ni problem posameznika, saj povzroča škodo ne le žrtvi,
temveč posledično tudi organizacijam in celotni družbeni skupnosti oziroma državi.
Država pa mora poskrbeti za ustrezno pravno ureditev področja mobinga z zakoni, ki
ga opredeljujejo kot kaznivo dejanje, in ki ščitijo žrtve ter kazensko preganjajo
napadalce. Spremembe so potrebne tudi pri samih posameznikih in organizacijah, del
katere le-ti so.
Največji delež mobinga se dogaja od zgoraj navzdol, kar pomeni, da so najpogostejši
moberji nadrejeni. Zelo malo je mobinga v obratni smeri, da bi zaposleni mobirali
svojega nadrejenega. Povzročiteljev mobinga je lahko tudi več hkrati (nadrejeni in
sodelavci).
Najprej je tu odgovornost organizacije in njihovih nadrejenih, ki bodo pri
preprečevanju in zmanjševanju psihičnega nasilja na delovnem mestu uspešni le, če
bodo bili sposobni najprej zaznati in prepoznati mobing, nato pa učinkovito odpraviti
njegove posledice. Bistvenega pomena so preventivni ukrepi, ki preprečujejo
nastanek mobinga. Ti ukrepi vključujejo boljšo organizacijo dela in stil vodenja, ki
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bosta omogočila večjo zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih, odprto komunikacijo,
oblikovanje pozitivne klime ter izobraževanje vseh o mobingu oziroma psihičnem
nasilju na delovnem mestu. Potrebni so tudi ustrezniinterni akti in pravilniki, s katerimi
da podjetje jasno vedeti, da mobinga nikakor ne podpira ter stalno komuniciranje
moralnih in etičnih načel v organizaciji.
V diplomskem delu je bil moj glavni cilj kar najnatančneje in kar se da celovito
predstaviti mobing. To sem storila tako, da sem opisala nastanek ter definicije
mobinga, navedla faze, vrste in najpogostejše vzroke za nastanek mobinga. Nato sem
navedla tudi posledice mobinga za žrtve, sodelavce, organizacijo ter posledično za
celotno družbo. Potem sem na kratko predstavila mobing v slovenski zakonodaji. Za
nazornejšo predstavo in razlago sem izvedla tudi raziskavo in pridobljene rezultate
grafično predstavila. Ankete sem osebno poslala po elektronski pošti zaposlenim
ljudem v različnih področjih. Na koncu sem predlagala preventive za preprečevanje
mobinga.
Skozi celotno diplomsko nalogo sem uporabila deskiptivno metodo s študijem domače
in tuje literature. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja sem kot
instrument raziskovanja uporabila anketo. Vprašanja so bila zaprtega tipa.
V začetku diplomskega dela sem si zastavila delovno hipotezo V Sloveniji je mobing
prisoten. To hipotezo sem potrdila.

45

LITERATURA IN VIRI
1. ANDERSON, Kare (2007). Učinkovito reševanje konfliktov. Ljubljana, Založba
Tuma, 111 str.
2. BREČKO, Daniela (2003). Mobbing - psihično in čustveno nasilje na delovnem
mestu. HRM, Ljubljana.
3. BREČKO, Daniela (2006). Mobbing – psihoteror tekmovalne družbe.
Industrijska demokracija, Kranj, 10, 12, str. 12-17.
4. BREČKO, Daniela (2010). Recite mobingu ne. Pravna praksa, Ljubljana,
Založba Planet GV.
5. CVETKO, Aleksej (2003). Mobbing – posebna vrsta šikane v delovnih
razmerjih. Podjetje in delo, Ljubljana, 29, 5, str. 895-906.
6. DI MARTINO Vittorio, HOEL Helge, COOPER Carry L 2005). Preventing
violence and harassment in the worklplace. European Foundation for the
Improvement of Living and Working Donditions. 100 str.
7. DUNN Susan (2002). The Top 10 Organizational Factors That Encourage
Mobbing. Coachville Resource Center.
8. GOGIČ, Tamara (2004). Pozitivna manipulacija kot možna rešitev mobinga.
Ekonomska fakulteta. Diplomsko delo.
9. KOSTELIĆ - MARTIĆ, Andreja (2007). Psihično nasilje na delovnem mestu.
HRM. Št. 15, str. 27-32.
10. MLINARIČ, Pavla (2006). Mobbing kot problem managementa in zakonodaje.
Industrijska demokracija. Št. 12, str. 19.
11. OZTURK, H… in sod. (2008). Measuring mobbing experiance of academic

nurses: Development of a mobbing scale, Journal of the American Academy of
Nurse Practioners. 20, Pp.
12. PARENT – THIRIDN, Agnes (2007). Fourth European Working Conditions
Survey.
13. RESH M. (1997). Mobing und Konflikte am Arbeitsplatz, Seevetal, DGB,
informationen zur Angestelltenpolitik
14. TKALEC, Lea (2001). Šikaniranje. Teorija in praksa, Ljubljana, 38, 5, str. 908926.
15. TKALEC, Lea (2006). Mobbing – psihoteror na delovnem mestu, industrijska
demokracija, št. 12, Ljubljana.

INTERNETNI VIRI
•
•
•
•

Čili za delo (2012). Mobing ali psihično nasilje na delovnem mestu.
Encyclopedia Britannica (2012).
Inpšekotrat Republike Slovenije za delo (2012). Trpinčenje na delovnem
mestu.
Leymann Heinz: The Mobbing Encyclopedia (1996).

46

OSTALI VIRI
•
•
•

Pravna praksa - 2008, številka 37, stran 12 | GV Založba, d.o.o., 25.9.2008 Mobing v slovenski zakonodaji.
Pravna praksa - 2011, številka 44, stran 15 | GV Založba, d.o.o., 17.11.2011 Koliko stane mobing?
Pravna praksa - 2011, številka 48, stran 20 | GV Založba, d.o.o., 15.12.2011 Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu.

47

PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Spol:
o Ženska
o Moški

2. Starost:
o
o
o
o
o

do 25 let
od 26-35 let
od 36-45 let
od 46-55 let
nad 56 let

3. Izobrazba:
o
o
o
o
o
o
o

Srednja šola
Poklicna šola
Višja šola
Visoka strokovna šola
Univerzitetna izobrazba
Magisterij
Doktorat

4. Kakšna je vloga, ki jo na delovnem mestu opravljate? Izberite položaj, ki ga v
podjetju zasedate:
o Delavec
o Vodstveni delavec
o Direktor

5. Kje ste zaposleni ?
o Javna uprava
o Gospodarstvo
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6. Kako bi opisali odnose med zaposlenimi v vašem delovnem okolju?
o
o
o
o
o

Zelo dobri
Dobri
Slabi
Zelo slabi
Nevzdržni

7. Ali si želite zamenjati delovno mesto?
o
o
o
o
o
o
o

Da, zaradi neprijetnih sodelavcev
Da, ker imam slabo plačo
Da, ker me nadrejeni ne cenijo
Da, ker nimam možnosti napredovanja
Da, zaradi slabih odnosov na delovnem mestu
Da (imam svoj razlog)
Ne

8. Odnosi na delovnem mestu lahko vplivajo tudi na vaše zdravje. Katere od naštetih
zdravstvenih težav ste že čutili v zvezi z vašim delovnim okoljem?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Glavobol
Slabost
Depresija
Motnje spanje
Visok krvni tlak
Razbijanje srca
Želodčne težave
Izguba volje do dela
Težave s koncentracijo

9. Simptomi prisotnosti psihičnega nasilja v nekem delovnem okolju so lahko različni.
Ali opažate katerega izmed naštetih pojavov v vašem delovnem okolju?
o
o
o
o
o
o
o

Pogosta bolniška odsotnost
Povečana fluktuacija zaposlenih
Zamujanje na delo
Agresivno komuniciranje
Poskusi izoliranja posameznikov
Zmanjšana storilnost
Pogoste napake pri delu
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10. Kdo so po vašem mnenju najpogostejše žrtve mobinga oziroma psihičnega nasilja
na delovnem mestu?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Poštenjak – oseba, ki je opazila in prijavila nepravilnosti pri delu
Mlada oseba oz. pripravnik, ki se je šele zaposlila
Starejša oseba tik pred upokojitvijo
Telesni invalid
Oseba, ki je pogosto na bolniški odsotnosti
Oseba, ki zahteva boljše pogoje dela
Oseba, ki je nadpovprečno ustvarjalna
Oseba druge veroizpovedi ali drugega etničnega izvora
Oseba, ki po letih prekomernega dela zahteva priznanje ter povečanje plače

11. Ali menite, da je pojem mobing v Sloveniji dobro prepoznaven?
o Zelo dobro
o Sploh ne

12. Ali menite, da se Slovenija problematike mobinga učinkovito loteva?
o Da
o Ne

13. V kolikšni meri poznate slovensko zakonodajo o mobingu?
o
o
o
o
o

Zelo dobro
Dobro
Zadovoljivo
Slabo
Je ne poznam

14. Se počutite varneje, odkar je zaščita pred mobingom vključena z zakonodajo
Republike Slovenije
o Da
o Ne
o Ne vem
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15. Kdo je po vašem mnenju najpogosteje povzročitelj psihičnega nasilja na delovnem
mestu?
o
o
o
o

Nadrejeni
Sodelavec
Podrejeni
Stranka

16. Kako ocenjujete poznavanje problematike mobinga v lastni delovni organizaciji?
Ocenite na splošno poznavanje tistih, s katerimi ste v stiku (vodstvo, sodelavci)
o
o
o
o
o
o

Kot zelo dobro
Kot dobro
Kot povprečno
Kot slabo
Kot zelo slabo
Ne vem

17. Ali si želite vedeti o mobingu več? Označite trditev, ki za vas najbolj drži:
o
o
o
o
o
18. Ali

Da, želel bi se udeležiti izobraževanj na to temo
Da, o tem se bom poučil sam
Da, vendar v tej smeri ne bom storil nič
Če bo potrebno (odvisno od situacije, v kateri se bom znašel)
Ne, ker vem dovolj
ste že bili priča mobingu oz. psihičnem nasilju na delovnem mestu?

o Da
o Ne
o Ne vem

19. Ali ste že vi osebno doživeli psihično nasilje na delovnem mestu?
o Da, kot opazovalec
o Da, kot žrtev
o Ne vem
V naslednjih sklopih lahko preverite, ali ste žrtev mobinga.
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20. Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas prekinjajo med govorom?
o Nikoli
o Občasno
o Pogosto

21. Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da kričijo na vas?
o
o
o
o

Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno

22. Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da kritizirajo vaše delo?
o
o
o
o

Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno

23. Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas ignorirajo?
o
o
o
o

Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno

24. Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas zasmehujejo oz. da se
norčujejo iz vaših telesnih/značajskih lastnosti?
o
o
o
o

Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno
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25. Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas ogovarjajo za hrbtom in o vas
širijo govorice ali laži?
o
o
o
o

Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno

26. Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas žalijo zaradi vaše narodnosti
ali prepričanja (verskega, političnega)?
o
o
o
o

Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno

27. Ali ste na delovnem mestu deležni poskusov spolnega zbliževanja ali verbalnih
spolnih ponudb?
o
o
o
o

Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno

28. Ali vam na delovnem mestu grozijo s fizičnim nasiljem?
o
o
o
o

Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno

29. Če ste bili izpostavljeni nezaželenemu vedenju vsaj enkrat na teden v zadnjih 6
mesecih (pomeni, da ste žrtev mobinga).
o
o
o
o

Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno
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30. Ali menite, da ste žrtev mobinga?
o Da
o Ne
o Ne vem

31. Na kakšen način ste občutili mobing?
o
o
o
o
o
o
o
o

Pisne grožnje
Verbalne grožnje
Kritiziranje vašega dela
Ignoranca
Opravljanje
Fizično nasilje
Spolni napad
Drugo
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