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STRATEGIJE BOJA ZOPER MOBING

MOBING
Preprečevanje 
čustvenega in 

psihičnega 
nasilja v 

delovnih okoljih

Dr. Daniela Brečko

Recite mobingu NE

ANTI�MOBING 
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OPREDELITEV MOBINGA1.
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ZANIMIVE PERCEPCIJE

Napad skupine živali na vsiljivca –
“to mob” (Konrad Lorenz, etimolog)

Leta 1995 Heinz Leyman identificiral 
pojav psihičnega nasilja v delovnih 
okoljih
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JE ČLOVEK PO SVOJI NARAVI AGRESIVNO BITJE?

Nasilje v sodobnem svetu

2% (3 mil) zaposlenih je bilo tarča fizičnega napada 
na delovnem mestu iz strani sodelavcev

4% (6 mil) zaposlenih je bilo tarča fizičnega napada 
od ljudi izven delovnega mesta   

2% (3 mil) zaposlenih je bilo tarča spolnih nadlegovanj 

9% (13 mil) zaposlenih je bilo tarča mobinga.

Vir: Evropska fundacija za kakovost življenja in izboljševanje delovnih pogojev (European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions), - raziskava o mobbingu, 
izvedena na  21,500 zaposlenih.   

ŠTEVILKE NE LAŽEJO
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Trpinčenje na delovnem mestu je 
vsako ponavljajoče se ali 
sistematično, graje vredno ali 
očitno negativno in žaljivo 
ravnanje ali vedenje, usmerjeno 
proti posameznim delavcem

na delovnem mestu ali v zvezi z 

(ZDR-A, člen 6.a)

Konfliktov polna komunikacija na 

pri čemer je napadena oseba v 
podrejenem položaju in 
izpostavljena sistematičnim in 
dlje časa trajajočim napadom ene 
ali več oseb z namenom izrina, 
izločitve iz organizacije ali sistema, 
pri tem pa napadena oseba to 
občuti kor diskriminirajoč

(Leymann, 1993)

MobbingTrpinčenje

ponavljajoče se

dlje časa trajajočim napadom

sistematično

sistematičnim

na delovnem mestu ali v zvezi 
z delom.

na delovnem mestu med sodelavci ali 
med podrejeni in nadrejenimi

PSIHIČNO IN ČUSTVENO NASILJE NA 
DELOVNEM MESTU – ni načrtnosti in sistematičnosti, izraz 
je zelo dolg

“BULLYING” – psihično in čustveno nasilje v šolskih 
okoljih

“ŠIKANIRANJE” (izpeljano iz fran.jezika) – namerno 
povzročanje nevšečnosti, neprijetnosti, uporabljen v KZ

TRPINČENJE – povzročati komu trpljenje (SSKJ), 
Trpinčenje na delovnem mestu – dolg izraz, podoben mobingu 
toda  ne govori tudi o namenu, uporabljen v 6 a členu ZDR

MOBING “TO MOB” (angl)  – napasti, lotiti se koga, planiti 
na…načrto in sistematično ga odstraniti iz skupine

BOSSING - neprimerna komunikacija nadrejenih do podrejenih

STAFFING – ravnanje podrejenih za izločitev nadrejenega.  

POIMENOVANJA
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VELIKE RAZLIKE MED DRŽAVAMI
• na Finskem 15%  ,
• na Nizozemskem 14%,  
• na Švedskem 12%, 
• v Belgiji 11%, 
• v Franciji 
• na  Irskem 10%, 
• na Danskem 8%,
• v Nemčiji in Luksemburgu 7%,
• v Avstriji 6%, 
• v Španiji in Grčiji 5%, 
• v Italiji in na  Portugalskem pa 4%  zaposlenih. 
• v Sloveniji 2,8% (Brečko, 2003)  

Vir: Evropska fundacija za kakovost življenja in izboljševanje delovnih pogojev (European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions), - raziskava o mobbingu, 
izvedena na  21,500 zaposlenih.   

SNR 2008 – 10,3 % naj bi jih že doživelo eno od  pojavnih oblik mobinga

“BRANŽNI” MOBING v SLOVENIJI

•v zdravstvu  (13%)
•v šolstvu (12%),  
• javna uprava – skupaj (10%)
• policija (7,4%)
•turistični sektor (12%), 
•transport in komunikacije  (12%), 
•trgovina (9%), 
•rudarstvo in predelovalna industrija (6%), 
•finančno posredovanje  (5%), 
•gradbeništvo (5%), 
•elektro-oskrba (3%), 
•kmetijstvo (3%), 
•predelovalna industriji (2,8%)

Vir: Slovenska nacionalna raziskava  o trpinčenju na delovnem mestu 2008 in Evropska fundacija za kakovost življenja in izboljševanje delovnih pogojev (European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions), - raziskava o mobingu, izvedena na  21,500 zaposlenih.   

v Italiji pa v bančnem sektorju kar 18%!!!
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1.
NAGRADNO VPRAŠANJE 

“Popularnost mobinga ni dobra!
Neodgovoren ter nekritičen pristop
naredi veliko škode, predvsem resničnim
žrtvam mobinga”
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2. 
NAGRADNO VPRAŠANJE 

KAJ NI MOBING

Kaj ni mobing?

1. Zahteva po boljši izvedbi nalog
2. Nerazpoloženje in slaba volja sodelavca ali vodje
3. Glasno izražanje nestrinjanja
4. Premeščanje zaposlenih na drugo delovno mesto
5. Kratki roki za dokončanje delovnih nalog
6. Odpuščanje zaposlenih
7. Izrekanje utemeljene kritike
8. Napačna odločitev nadrejenega, ki je usmerjena  vedno k drugi osebi
9. Konflikt med sodelavcema
10. Čustveni izbruhi vodje
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Kaj ni mobing?

11. Občasno izrečena nevljudna beseda ali fraza
12. Neobveščanje posameznikov o nekaterih dogodkih v organizaciji
13. Odločitve nadrejenega, ki temeljijo na konkretnih razlogih in obrazložitvah o 

zmanjšanju obsega pravic iz dela  (premestitve, napredovanje…)
14. Discipliniranje zaposlenih
15. Nenamerno dajanje slabo oblikovanih navodil
16. Odločno izražanje drugačnega mnenja
17. Delegiranje nalog in načini delegiranja
18. Združitev skupine proti posamezniku, ki po krajšem času razpade

STRATEGIJE BOJA ZOPER MOBING

MOBING KAJ ŠE NE 
DRŽI…

Recite mobingu NE

NE DRŽI…

Da je mobing  stres 

Da je mobing  izgorevanje (burn-out)

Da mobing vršijo  le nadrejeni

Da je mobing modna muha
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Mobing je procesno in ne enkratno 
dejanje 

KONFLIKT ŠE NI MOBING!!
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POIŠČITE  najmanj 5 razlik  med: 

•KONSTRUKTIVNIM KONFLIKTOM

•KONFLIKTOM, KI VODI V MOBING

OBIČAJEN ALI KONSTRUKTIVEN 
KONFLIKT

KONFLIT, KI  VODI V MOBING

•Konkurenčnost, tekmovalnost.

•Napad na statusni položaj v organizaciji.

•Udeleženci so znani. 

•Ob soočenju se vsebina konflikta 

razkrije.

•Doseže se skupna rešitev ali kompromis.

•Ugled udeležencev praviloma ne trpi.

•Po konfliktu se znova ustvari ravnovesje 

moči.

•Izključevanje, škodovanje sodelavcu.

•Napad na osebno nedotakljivost, njegov 

namen je dolgo neprepoznan.

•Storilec ali storilci so nekaj časa prikriti.

•Ob soočenju se vsebina konflikta ne 

razkrije, še naprej ostaja nejasna.

•Žrtev popusti ali omaga, ogroženo je 

njeno zdravje.

•Ugled žrtve trpi, 

•Moč se prevesi na eno stran. 
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1.KOFLIKT  

2. PSIHOTEROR – priljubljeni sodelavec 
postane izobčenec, moteni odnosi, izguba 
občutka varnosti…

3. DISCIPLINSKI UKREPI – žrtev postane 
problematična, dela napake, pogosto na 
bolniški…, javni opomin

4. KONEC DELOVNEGA RAZMERJA – ukrep 
disciplinske komisije oz. lastna odpoved

R
A
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O
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JE
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B
IN

G
A

POJAVNE OBLIKE MOBINGA
10.2.
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1. Vedenje in ravnanje, ki predstavlja NAPAD ZOPER 
(SAMO)IZRAŽANJE IN KOMUNICIRANJE napadene osebe

2. Vedenje in ravnanje, ki predstavlja NAPAD NA OSEBO KOT 
SOCIALNO BITJE in ogroža socialne stike žrtve;

3. Vedenje in ravnanje, ki NAPADA OSEBNI UGLED ŽRTVE;

4. Vedenje in ravnanje, ki predstavlja NAPAD NA KAKOVOST 
POKLICNEGA  ŽIVLJENJA IN ORGANIZACIJSKE VLOGE
(delovnega mesta);

5. Vedenje in ravnanje, ki pomeni neposreden NAPAD NA ZDRAVJE 
ŽRTVE.
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Vaja, delo v 5 skupinah

1.NAPADI ZOPER (SAMO)IZRAŽANJE IN 
KOMUNICIRANJE

1. omejevanje možnosti izražanja in komuniciranja
2. kričanje in zmerjanje
3. nenehno kritiziranje dela
4. kritiziranje osebnega življenja
5. zastraševanje po telefonu
6. pisne grožnje
7. ustne grožnje 
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2. OGROŽANJE OSEBNIH SOCIALNIH STIKOV

1. z žrtvijo se nihče več noče pogovarjati
2. ignoriranje v primeru, da žrtev koga sama nagovori
3. premestitev v delovne prostore stran od sodelavcev
4. sodelavci imajo prepoved pogovora z žrtvijo
5. splošna ignoranca sodelavcev

Najhujša kazen je samica
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3. NAPADI ZOPER OSEBNI UGLED

1.obrekovanje 
2.širjenje govoric
3.poskusi smešenja žrtve
4.izražanje domnev, da je žrtev psihični bolnik
5.poskusi prisile v psihiatrični pregled
6.norčevanje iz telesnih hib
7.napad na politično ali versko prepričanje žrtve
8.norčevanje iz zasebnega življenje
9. norčevanje iz narodnosti
10.žrtev je pogosto deležna kletvic in obcesnih izrazov
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4. NAPADI ZOPER KAKOVOST  POKLICNEGA 
ŽIVLJENJA IN ORGANIZACIJSKE VLOGE 

(delovnega mesta)

1. žrtev ne dobiva več novih delovnih nalog
2. žrtvi so odvzete vse delovne naloge 
3. dodeljevanje nalog pod ali nad ravnjo kvalifikacij
4. dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo
5. poškoduje se  delovno mesto  

PO
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5. NAPADI ZOPER ZDRAVJE

1. dodeljevanje za zdravje škodljivih nalog
2. namerno povzročanje psihične škode
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Nova nevarnost v e-družbi…

e-MOBING
Okužene datoteke, 
vdiranje v sistem, 

spremembe vstopnih šifer, 
kopiranje datotek, 

neprimerno komuniciranje v skupinah 
prejemnikov e-sporočil…

Delegiranje nujnih nalog tik pred 
iztekom delovnega dne po e-pošti

Zaznavanje mobinga je oteženo   
zaradi različne zaznave neprimernih 

oblik ravnanja!
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ŽRTEV NAPADALEC

•Sistematično, namerno 

nagajanje,

•napadi, usmerjeni 

neposredno proti njej,

•mobing nekaj časa dopušča, 

potem se nanj pretirano 

odzove.

•Meni, da gre za izolirano, 

posamično in nenačrtovano 

dejanje,

•znosno, dopustno in celo 

potrebno dejanje,

•presenečen je nad odzivom 

žrtve, zdi se mu pretiran in 

nerazumljiv.

Razlike v zaznavanju mobinga med žrtvijo in napadalcem

*razrešimo 
nekaj 

primerov
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Toda tudi  domnevna žrtev mora v primeru tožbe zoper mobing 
dokazati, da je uporabila vsa sredstva in povzročitelja opozorila 
na neprimerno ravnanje oz, da je reševala primer v organizaciji.

Obrnjeno dokazno breme  za delodajalca – le ta mora dokazati, da je 
poskrbel za minimalne standarde boja proti mobingu.

VZROKI ZA NASTANEK 
MOBINGA10.3.
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KULTURA ORGANIZACIJE,

ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJE DELA,

ZNAČILNOSTI NAPADALCA,

ZNAČILNOSTI ŽRTVE.

VZROKI ZA NASTANEK MOBINGA

a) Velika tekmovalnost in spodbujanje individualizma
b) Toga hierarhija 
c) Nezadostna komunikacija 
č) Kultura povzpetništva
d) Osredotočenost zgolj na ekonomski dobiček
e) Presežek delovne sile
f) Avtoritarni slog vodenja
g) Centralizirano upravljanje
h) Nizka stopnja vključevanja delavcev v odločanje
i) Ohlapno načrtovanje organizacijskih ciljev
j) Slabi medsebojni odnosi in pomanjkanje medsebojnega 

spoštovanja
k) Netolerantnost do kulturnih razlik
l) Nejasno načrtovanje karier
m) Nejasna pravila poklicnega kodeksa
n) Pomanjkanje profesionalizma in družbene odgovornosti
o)Velike generacijske razlike

1. KULTURA ORGANIZACIJE
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a) Nezasedena delovna mesta
b) Nejasna delovna struktura 
c) Nejasno porazdeljene odgovornosti
č) Visoka intenzivnost dela 
d) Časovni pritisk
e) Slabo poznavanje kompetenc zaposlenih, kompetenc
f) Podcenjevanje dela zaposlenih

ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJE DELA

ČUSTVENA KRIVULJA!

NEJEVERA IN ZANIKANJE

JEZA  

HREPENENJE PO VRNITVI

DEPRESIJA (STOPNJA PREOBRATA)

SPRIJAZNJENJE 

POZITIVNA DEJAVNOST

ŠOK

UPANJE  
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KDO JE NAJPOGOSTEJE TARČA MOBINGA

deležen neprimernih oblik vedenja in 
ravnanja

Delo v dveh skupinah

a) “Poštenjaki« 
b) Invalidi 
c) Mladi 
č)  Starejši ljudje
d) Osebe, ki zahtevajo več samostojnosti ali boljše pogoje dela
e) Osebe, ki zahtevajo priznanje in povečanje plače
f) Višek delovne sile  
g) Visoko ustvarjalni in delovno zagnani posamezniki   
h) Osebe, ki so pogosto bolniško odsotne

i) Pripadniki manjšinskih skupin

3. ZNAČILNOST ŽRTVE



26.3.2012

22

a) Osebe, ki jih je strah
b) Osebe, ki se čutijo nesposobne
c) Osebe, ki govorijo slabo o svojem podjetju 
č) Osebe, ki so verbalno nasilne
d) Osebe z visokim IQ
e) Osebe, ki imajo nerazrešene odnose
f) Osebe, ki ne znajo naravnost povedati, kaj jih moti
g) Introvertirane osebe
h) Osebe, ki silijo druge v skupinske norme
i) Osebe, ki uživajo v sovraštvu
j) Osebe, ki so premalo obremenjene  
k) Osebe, ki imajo močne predsodke

ZNAČILNOSTI NAPADALCEV

VRSTE MOBINGA
10.4.
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VERTIKALNI MOBBING

Vodje nad sodelavcem 

Sodelavci nad vodjem

Vodja nad skupino sodelavcev – “bossing”

HORIZONTALNI MOBBING

Med sodelavci; ljubosumje, 
tekmovalnost; nezdravi karierizem, 
potreba po črni ovci…
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–

ZUNANJI 
MOBING

Med zunanjimi in notranji sodelavci
(med naročniki in dobavitelji)

Med zaposlenimi ter strankami 
v zvezi z delom (šolstvo, medicina, 
sodstvo)

–

LAŽNI 
MOBING

Lažni mobing so vsi pojavi, ko “žrtev” situacijo 
razglasi za  mobing, čeprav v resnici  ne gre za 
mobing. 

(Škrinjar, 2011)

“…gre za zlorabo položaja s strani 
posameznika  v obliki lažnih prijav 
psihičnega nasilja v delovnem okolju.                              

(Dolinar, 2009)
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–

Iz raziskav izhaja…

…da ljudje PREMALO POZNAJO mobing in 
vanj uvrščajo vse manj primerne oblike vedenja

…da imajo različno PERCEPCIJO glede mobinga

…da imajo različno TOLERANCO glede mobinga

…da enostavno ne znajo razrešiti navadnega konflikta

…da ne zmorejo vsega bremena samodogovrnosti

PRIMER LAŽNEGA MOBINGA 

V Španiji je uslužbenka je kmalu po nastopu dela prestala operacijo 
Kronove bolezni, a se je kljub zdravnikovemu negativnemu mnenju 
vrnila v službo. Nekaj mesecev  zatem je zahtevala bolniški dopust, ker 
naj bi trpela za tesnobo in depresijo,oboje pa je označila kot posledico 
mobinga. Istočasno je vložila tožbo in pričela  z medijsko kampanjo 
proti svojemu nadrejenemu in podjetju. Zavladalo je splošno 
prepričanje, da je nadrejeni res izvajal mobing.

Epilog...?
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PRIMER LAŽNEGA MOBINGA 

V Sloveniji je delavec zamujal dogovorjene roke za  dokončanje 
Izdelka, ali pa je bil izdelek neprimeren za nadaljno rabo. Na takšno 
početje je nadrejeni velikokrat opozoril, tudi preko elektronske pošte. 
Ker delavec še vedno ni izpolnjeval svojih obveznosti in je v e-
sporočilih nadrejenemu ostajal brezbrižen, mu je ta poslal oster 
odgovor. Vse se je večkrat ponovilo. Delavec je pridno zbiral sporočila  
in jih priložil kot dokaz, da se nad njim izvaja mobing.

Epilog...?

PRIMER LAŽNEGA MOBINGA 

V Sloveniji  je zaposleni podal tožbo, da se nad njim izvaja mobing. Ta 
zaposleni je delal manj od ostalih sodelavcev in je bil veliko manj 
uspešen, saj je imel vseskozi slabe delovne rezultate. Obtožbo pa je 
podal v času, ko je postal njegov položaj ogrožen (zmanjšanje plače in 
premestitev). Pred to tožbo pa ni nikoli nikomer omenil nikakršne 
nepravilnosti 

Epilog...?
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Značilnosti oseb, 
ki sprožijo lažni mobing

• osebe, ki dlje časa ne dosegajo pričakovane 
delovne uspešnosti ter krivijo druge za svojo slabšo 
delovno uspešnost; 

• osebe, ki za svoj položaj v organizaciji ne dosegajo 
zahtevanih kompetenc ali nimajo primerne stopnje 
izobrazbe  z lažnimi prijavami preusmerjajo   pozornost od 
resničnega problema; 

• ljudje, ki se nenehno izogibajo delu in iščejo nove 
izgovore za izogibanje delovnim naporom;

• osebe, ki so bile, ko je bila za to priložnost,  
prikrajšane za vodstveno delovno mesto,  .

POSLEDICE MOBINGA
10.5.
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44% - SODELAVCI

37% - NADREJENI

10% - PODREJENIH IN NADREJENIH  

9%  - PODREJENIH

POBUDNIKI MOBING-A SO:

VERTIKALNI IN HORIZONTALNI MOBING

GLOBALNA RAZISKOVALNA STATISTIKA  

66% - SREDNJA ORGANIZACIJSKA   RAVEN

30% - VISOKA ORGANIZACIJSKA RAVEN

4% - NEKVALIFICIRANA DELOVNA SILA

ŽRTVE MOBING-A SO:

Moški moberji si  v 53,5% izberejo moške za žrtve
Ženske moberke si v 71,3% izberejo ženske za žrtve

Med žrtvami mobinga je 62,5% žensk!
Med storilci mobinga je 68% žensk!

GLOBALNA RAZISKOVALNA 
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ŽRTEV  PORABI 

DO 52% DELOVNEGA ČASA 
ZA NAČRTOVANJE  OBRAMBNIH STRATEGIJ 

PREŽIVETJA IN MANEVRIRANJA 
V  ORGANIZACIJI.

NAPADALEC

PORABI DO 52% DELOVNEGA ČASA 
ZA NAČRTOVANJE  NEČEDNEGA POČETJA!
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POSLEDICE ZA POSAMEZNIKA, SODELAVCE, 
ORGANIZACIJO

1. potrtost in obup

2. preutrujenost, občutek izčrpanosti; 

3. izguba volje do dela;

4. nespečnost; nočne more;

5. napadi joka;

6. izguba nadzora nad vedenjem; 

7. motnje hranjenja,  

8. motnje zbranosti in spomina; 

9. pojav miselnih avtomatizmov; - slab sem, nikoli mi ne bo uspelo;

10.strah in tesnoba; strah pred neuspehom, pred življenjem, anksioznost;

11.upad samozavesti; posameznikova samopodoba se ruši  

12.motnje v socialnih odnosih; počasi  se izloča iz odnosov

POSLEDICE ZA POSAMEZNIKA

ZA POSAMEZNIKA
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1. težnja po neopaznem vedenju;

2. kriza osebnosti; ;

3. nevroze;

4. depresivna motnja, reaktivne psihoze;;

5. psihosomatska obolenja, kot so obolenja kosti in mišic  

6. oslabelost imunskega sistema;

7. tvorba tumorjev; tvorba benignih in malignih tumorjev;

8. agresivnost do sebe ali do drugih;  

9. samomorilsko vedenje; 

10. posttravmatska stresna motnja;  

ZA POSAMEZNIKA

ODZIVI ŽRTEV NA MOBING

• 1) Začetno samooptoževanje -povečana
vznemirjenost in aksioznost.

• 2) Osama – žrtvi je nerodno, čuti se osramočeno, da se to 
dogaja prav njej, boji se spregovoriti… Nevarnost pojava dvojnega
mobinga. Zatekanje v bolezen.

• 3) Osebno razvrednotenje, kot zadnja odziv 
žrtve, simptomi prave depresije z vsemi bolezenskimi znaki. 
Psihična smrt ali razpad osebnosti.
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Žrtve različnih travmatskih dogodkov in tveganje  za razvoj 
posttravmatske stresne motnje!

Dogodek Tveganje (%)

Preživeli utopitev 75

Preživeli teroristični napad 50

Žrtve spolnih zlorab 50

Žrtve oboroženih ropov 35-50

Vojni veterani 25-50

Preživeli ugrabitev (npr. letala) 35

Žrtve mobbinga 25-50

Preživjli v letaslih nesrečah 25

Preživeli v avtomobilskih nesrečah 20

Zaposlenici v intervencijskih službah 15

Prebivalstvo na splošno 1,5

OBČUTEK KRIVDE; sodelavce pogosto pesti občutek krivde 
ob tem, da niso mogli žrtvi pomagati ali ji niso upali 
pomagati; 

STRAH PRED POSLEDICAMI, ČE BI ŽRTVI POMAGALI; pri 
sodelavcih nastopi tudi strah, ki jim preprečuje, da bi 
žrtvi zares pomagali, četudi bi ji lahko. le skromnih 2,5 
odstotka prič mobinga o tem povedalo še komu,  

STRAH PRED TEM, DA TUDI SAMI POSTANEJO ŽRTVE 
MOBINGA;  

MANJŠA AKTIVNOST V DELOVNIH TIMIH;    kar pripelje do 
počasnega razpadanja delovnih struktur.

ZA SODELAVCE

POSLEDICE
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SLABŠANJE DELOVNE KLIME  rahljanje  
občutka pripadnosti in nizka stopnja zadovoljstva ; 

ZMANJŠANJE PRODUKTIVNOSTI;    

TEŽAVE Z MOTIVACIJO ZAPOSLENIH; 

ZMANJŠANJE INOVATIVNOSTI; zmanjšajo ustvarjalne zmožnosti;

ZMANJŠANJE POSLOVNEGA UGLEDA; 

POVEČANJE FLUKTUACIJE;   ključni kadri odhajajo drugam, kar   
hromi delovno uspešnost organizacije;

VEČ ABSENTIZMA; ne le žrtve, tudi drugi zaposleni so pogosteje 
bolniško odsotni ; 

POVEČANI STROŠKI;  zaradi odpravnin, odškodnin, dragih pravnih 
svetovalcev

ZA ORGANIZACIJE

POSLEDICE

MOBING JE NEETIČNO IN  
KAZNIVO DEJANJE
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60% VSEH PROSTOVOLJNIH 
ODHODOV IZ PODJETJA
JE POVEZANO Z NEPRIJETNIMI 
SITUACIJAMI 
NA DELOVNEM MESTU

Vaja: stroški mobbinga

STROŠKI MOBINGA…
Posledično manjša učinkovitost? ________

Neustrezna klima v podjetju (strah) ________   

Dolgoročni bolniški stalež ________

Iskanje nove osebe (oglasi, kadrovska agencija)    ________

Začetno izobraževanje in usposabljanje ________

Posledično manjša začetna učinkovitost        ________

Nevarnost, da smo dobili neprimerno osebo          ________

Tožba žrtve mobinga ________

Dobljena tožba žrtve moobinga                           ________

VAJA

delovno mesto  računovodje
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STROŠKI MOBINGA…
Posledično manjša učinkovitost? 5.000 – 7.000   EUR

Neustrezna klima v podjetju (strah, neprevzemanje tveganj)      20.000 – 30.000  EUR

Dolgoročni bolniški stalež in preverjanje 2.000 – 3.000    EUR

Iskanje nove osebe (oglasi, kadrovska agencija)         500 – 3.000     EUR

Začetno izobraževanje in usposabljanje 1.000 – 5.000    EUR 

Posledično manjša začetna učinkovitost        5.000 – 7.000   EUR

Tožba žrtve mobinga 1.000 – 4.000  EUR

Dobljena tožba žrtve mobinga - povrnitev              20.000 - 50.000 EUR

______________________________________________________________

S K U P A J OD 54.500 EUR – 109.000 EUR

1%  absentizma/prezentizma zaradi mobinga 
stane podjetje Volkswagen 23 mio EUR letno
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Podjetje s 100 zaposlenimi, 
kjer je prisoten mobing 

ima v enem letu za  najmanj 
237.500 EUR škode

Višji stroški zdravstvenega in invalidskega varstva 

Slabšanje družbenih odnosov

Slabše zaupanje ljudi v družbene strukture

Slabšanje družbenega konsenza

Slabšanje ugleda države

ZA DRŽAVO

POSLEDICE



26.3.2012

37

STRATEGIJE PREPREČEVANJA MOBINGA 
NA RAVNI ORGANIZACIJE

6.

a) Norčevanje in zbijanje šal na njegov račun… 
b) Skupina sredi pogovora utihne, ko se jim 

približa… 
c) Dlje časa trajajoč in nerazrešen konflikt s 

sodelavcem ali nenehno zapadanje v konflikt z 
istim sodelavcem…

č) Nenavadno in pogosto laskanje brez razloga od 
iste osebe…

d) Nenadne težave z zdravjem, ki se ciklično 
ponavljajo…

e) Doživljanje pogostih manjših nesreč…

SIMPTOMI ZA ZAZNAVANJE   MOBINGA 
NA RAVNI POSAMEZNIKA
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OSEBNE OBRAMBNE STRATEGIJE

a) zavrnimo vlogo žrtve  
b) neposredni nagovor napadalca
c) zaupati se sodelavcu ali prijatelju
d) vodenje zapisnika/dnevnika o 

doživetih dejanjih

NEFORMALNI UKREPI:

ZAKAJ tako dolgoročne posledice???
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ČUSTVENI MOŽGANI

Nezavedno oblikovana mnenja 
so čustveni spomini

Primerjalna in asociativno 
delovanje amigdale  

Amigdala - shramba 
čustvenih spominov

Zapišimo si 20 besed, ki izražajo čustvo

POSTANIMO ODGOVORNMI 
ZA SVOJE MISLI

• Na dan se nam porodi  90.000 misli
• Večina izmed njih pa je žal negativna
• Začaran krog misli…
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MOČ MISLI – VERIŽNA IGRA HORMONOV

nekaj vzbudi našo pozornost

razmišljanje o dogodku

misli sprožijo kemične reakcije

kemične snovi izzovejo občutke

občutki prikličejo nove misli

nove misli sprožijo nove odzive

BV3

OSEBNE OBRAMBNE STRATEGIJE

1. vključitev neposredno nadrejenega
2. prijava pooblaščencu za mobing*
3. pritožba svetu delavcev, 
4. pritožba sindikatu 
5. pritožba inšpektoratu za delo
6. pravno posvetovanje iskanje pomoči v društvih 
7. iskanje psihološke pomoči. 
8. izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

FORMALNI UKREPI
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DOLGOROČNA STRATEGIJA na RAVNI 
POSAMEZNIKA

1. Konstruktivna kritika  
2. Kritiziramo problem in ne osebnosti 
3. Dialog usmerjamo na iskanje rešitev 
4. Izrazimo svoje občutke, svoja čustva   
5. Postavimo si pravi cilj komunikacije
6. Sprejmimo vsakega posameznika  
7. Pogovarjamo se o problemu in ne o značaju 
8. Sprejmimo tudi kritiko po načelih nenasilne komunikacije
9. V pogovoru vselej izhajajmo iz sebe
10. Nadgradimo spretnost aktivnega poslušanja  
11. Prevzemimo odgovornost za svoj način komuniciranja 
12. Bodimo posebej pozorni na samodejne misli in posploševanje  
13. Vselej komunicirajmo neposredno

Prakticirajmo nenasilno komunikacijo 

ORGANIZACIJSKE STRATEGIJE

a) Jasna organizacija dela – MBO 2.0
b) Natančna in povsem nedvoumna opredelitev 
tipičnih oblik mobinga

b) Razumevanje definicije mobinga
c) Kritična organizacijska kultura  
č)  Strokovna ocena tveganja za pojav mobinga
d) Vodenje na pozitivnih psiholoških osnovah 

“AI” vs. iskanje napak  
e) Sprotna komunikacija ter nadzor managementa nad 

delom in odnosi v organizaciji 
f) Zastavljanje pravih vprašanj
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Strateški ukrepi 
preventivnega delovanja

1. Sprememba in izboljšanje stila vodenja

2. Sprememba organizacije dela

3. Sprememba in Izboljšanje komunikacijske strategije

4. Sprememba organizacijske kulture

5. Izobraževanje managementa za preprečevanje neprimernih oblik vedenja 

6. Informiranje zaposlenih o mobingu in njegovih posledicah

7. Jasna opredelitev vlog pri razreševanju mobinga

8. Sprejem notranjega akta o preprečevanju mobinga in določitev 
svetovalca ali pooblaščenca za mobing

9. Organizacijski dogovor

10. Nenehno komuniciranje o etičnem ravnanju

Strateški ukrepi 
zgodnjega ukrepanja

1. Udejanjenje zapisanih sankcije zoper neprimerne 
oblike vedenja in ravnanja

2. Vzpostavitev sistema pritožb brez represije 

3. Nenehno usposabljanje pooblaščencev za mobing 

4. Interni priročnik o mobingu 

5. Izobraževalno-informativna intranetna stran
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Strateški ukrepi 
poznega ukrepanja

1. Izvedene sankcije zoper napadalce

2. Varovanje zasebnosti žrtve

3. Povrnitev ugleda žrtvi

4. Dopust za poklicno rehabilitacijo 

5. .Denarna pomoč 

6. Izobraževanje za dvig samozavesti

7. Učna izkušnja z vso družbeno odgovornostjo

ZAKLJUČNA PRIPOROČILA

Če ste žrtev mobinga:
• ne pustite se zvabiti v resno razpravo o mobingu, saj 

napadalec praviloma spremeni temo, če ugovarjate 
kakšni njegovi trditvi;

• uporabljajte zrcaljenje namesto utemeljevanja, recimo: 
»Ali prav razumem, da misliš to in to«; »Ne vem, če sem 
te pravilno razumel, ali mi lahko pojasniš, kaj misliš s 
tem?«;

• uporabljajte nevtralne odgovore, denimo: »Zanimivo«, 
»Česa ne poveš?«, »Lepa reč«;

• neprimerne pripombe nevtralizirajte s humorjem: »Tak 
sem že od rojstva«; »Ko vedno imaš tudi sedaj prav«.
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ZAKLJUČNA PRIPOROČILA

Če ste priča mobinga:
– vaša moralna dolžnost je, da ukrepate, 

poveste še drugim, kaj se dogaja; 
– prosite za posredovanje in pomoč in 

dokumentirajte svoja opažanja;
– po svojih močeh zaščitite žrtev, vendar je 

pri tem ne izolirajte od drugih;
– spodbujajte odkrito in zdravo 

komunikacijo ter pomagajte ustvariti 
timsko delo in zaupanje.

ZAKLJUČNA PRIPOROČILA

Pomislite, ali morda vi napadate.
• Ali obrekujete za hrbtom in raznašate govorice?
• Ali podžigate nesoglasja in netite prepire?
• Ali izražate dvom v kompetence sodelavcev?
• Ali naglas razglašate morebitne napake 

sodelavcev?
• Ali ponižujete in sramotite druge in dajete vtis, da je 

to zgolj šala?
• Ali se norčujete iz sodelavcev in na njihov račun 

trosite neprimerne šale?

Opustite takšna dejanja.
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»Obstajamo zato, da pomagamo
drugim. Če tega nismo sposobni,lahko 
težimo vsaj k temu, da jih ne bi 
prizadeli.«

»The purpose of our existence is 
to help other human beings. 
If we cannot do that, then the
Least we can do is not to hurt
them.«

Dalajlama

Kako se 
CELOVITO 

in UČINKOVITO 
spopasti 

s “problemom”?



26.3.2012

46

Izgradnja sistema antimobinga 
najprej zahteva oceno stanja!

• Ali se za vse probleme v oddelku krivi ena oseba?
• Ali je oseba, ki jo krivijo podpovrečnega izvajanja nalog, prej naloge 

izvajala nadpovrečno upešno?
• Ali vodstvo večkrat pokaže neusposobljenost za ravnanje z ljudmi 

pri delu?
• Ali ključni ljudje zapuščajo organizacijo brez vnaprejšnjega 

opozorila?
• Ali je v organizaciji mogoče zaznati visoko fluktuacijo?
• Ali je v organizaciji več absentizma?
• Ali so v organizaciji pogosti disciplinski problemi?
• Ali stopnja zadovoljstva zaposlenih v organizaciji izjemno nizka?
• Ali je organizacija pred kratkim doživela reorganizacijo?
• Ali vlada v organizaciji zelo slab sistem internega komuniciranja?

OCENA “NA OKO”?  OZ. VPRAŠANJA ZA 
ZAZNAVANJE SIMPTOMOV MOBINGA
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NAREDIMO RAJE

STROKOVNO OCENO
TVEGANJA

H i š n a    r a z i s k a v a

Primer analize ocene tveganja
podjetja xy

1,00-1,50   brez tveganja; 

1,51 - 2,10 nizko tveganje

2,21 - 2,70 srednje tveganje

2,71- 3,30 visoko tveganje

3,31 -3,90 zelo visoko tveganje

4,91 - 5,00 ekstremna situacija

Izpostavljenost tveganju po področjih in izbor prioritet
stopnja  
tveganja 

stopnja tveganja-
opisno

Kultura organizacije 2,83 visoko tveganje
Organizacija dela 3,08 visoko tveganje
Struktura delovne sile 2,05 nizko tveganje
Organizacijsko vedenje 2,31  srednje tveganje
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Primer analize ocene tveganja
podjetja xy

Legenda: 1,00-1,50   brez tveganja; 1,51 - 2,10 nizko tveganje; 2,21 - 2,70 srednje tveganje; 
2,71- 3,30 visoko tveganje; 3,31 -3,90  zelo visoko tveganje; 4,91 - 5,00 ekstremna situacija

Legenda: 1,00-1,50   brez tveganja; 1,51 - 2,10 nizko tveganje; 2,21 - 2,70 srednje tveganje; 
2,71- 3,30 visoko tveganje; 3,31 -3,90  zelo visoko tveganje; 4,91 - 5,00 ekstremna situacija

Primer analize ocene tveganja
podjetja xy

Legenda: 1,00-1,50   brez tveganja; 1,51 - 2,10 nizko tveganje; 2,21 - 2,70 srednje tveganje; 
2,71- 3,30 visoko tveganje; 3,31 -3,90  zelo visoko tveganje; 4,91 - 5,00 ekstremna situacija

Legenda: 1,00-1,50   brez tveganja; 1,51 - 2,10 nizko tveganje; 2,21 - 2,70 srednje tveganje; 
2,71- 3,30 visoko tveganje; 3,31 -3,90  zelo visoko tveganje; 4,91 - 5,00 ekstremna situacija
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• OBLIKA VEDENJA
ocena 
tveganja

• Verbalne grožnje, izsiljevanje 2,13    
• Prekinitev komuniciranja 2,69    
• Širjenje neprijetnih in lažnih govoric 3,36
• Dodeljevanje nalog pod nivojem klasifikacij 2,89
• Dodeljevanje nalog nad nivojem klasifikacij 2,62    
• Smešenje in norčevanje zaradi telesnih hip 1,58    
• Vztrajno kritiziranje delovnih naporov posameznika 2,38    
• Norčevanje iz osebnega življenja 1,84    
• Spolno nadlegovanje 1,36    
• Kričanje in zmerjanje 2,78
• Namerno zadrževanje informacij 3,20
• Ignoriranje, izključevanje (bojkotiranje) 2,71

• Grožnje s fizičnim nasiljem in zastraševanje (vdiranje v vaš zasebni prostor,
odrivanje, blokiranje poti…) 1,53    

• Nenehno opozarjanje na zmote in napake 2,42
• Dodeljevanje nalog z nesmiselnimi ali neizvedljivimi cilji ali časovnimi roki 2,49
• Branje e-pošte in vdiranje v računalnik 1,62    
• Preselitev v drugi delovni prostor ali premestitev na drugo delovno mesto proti

volji posameznika. 1,67    

4.1. ORGANIZACIJSKO VEDENJE PO POSAMEZNIH OBLIKAH S STOPNJO POJAVNOSTI IN TVEGANJA
• Legenda: 1,00-1,50   brez tveganja; 1,51 - 2,10 nizko tveganje; 2,21 - 2,70 srednje tveganje; 

2,71- 3,30 visoko tveganje; 3,31 -3,90  zelo visoko tveganje; 4,91 - 5,00 ekstremna situacija

Sistemsko preprečevanje mobinga v
organizacijah 

- Vključitev vseh neposredno zainteresiranih
in odgovornih subjektov
- Sprejem  dveh avtonomnih pravnih aktov
Okvirni dogovor o preprečevanju
Pravilnik o varovanju zdravja in dostojanstva….

Okvirni dogovor je pogodba (gentleman agreement), ki zavezuje oba, toda
nima splošne pravne veljave in ne omogoča izvajanje sankcij za kršitelje

Pravilnik pa ima splošno veljavo, toda je podan le iz strani delodajalca
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Predmet »okvirnega dogovora o antimobingu« je predvsem:

opredelitev pojma mobing (z vključitvijo tudi diskriminacije in spolnega ter drugega nadlegovanja) in njegovih 
najpogostejših pojavnih oblik; določitev splošnih smernic za izvajanje politike podjetja na tem področju;

konkretne dolžnosti in zaveze obeh udeležencev pri izvajanju te politike;

preventivni ukrepi in sodelovanje udeležencev pri njihovem oblikovanju in izvajanju;

določitev splošnih institucionalnih okvirov sistema antimobinga (napr. oblikovanje »skupnega 
odbora za antimobing« ter imenovanje »pooblaščenca za mobing«)

načela za reševanje ugotovljenih primerov mobinga, 

določitev obveznosti delodajalca, da v skladu s tem dogovorom sprejme tudi poseben 
pravilnik o varstvu pred raznimi oblikami mobinga na podlagi okvirnih usmeritev iz tega 
dogovora;

Predmet »pravilnika o varstvu delavcev pred mobingom in o načinu 
reševanja primerov mobinga pa predvsem: 

splošno prepoved kakršnih koli oblik diskriminacije, spolnega in drugega 
nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu;

opredelitev nedopustnih ravnanj;

ravnanje z žrtvami mobinga in njihove pravice;

postopek za obravnavo zaznanih kršitev,

pravne in druge možne sankcije zoper kršitelje.
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Skupni obor za antimobing

•Sestava in naloge se določijo z »dogovorom o antimobingu”
•Vključeni član oz. pooblaščeni predstavnik poslovodstva, predstavnik kadrovske službe, predstavnik sveta
delavcev in predstavnik reprezentativnih sindikatov.
•Temeljna funkcija odbora je načrtovanje in izvajanje politike podjetja preventivnih ukrepov za
preprečevanje mobinga.

Pooblaščenec za mobing

•je ustrezno strokovno usposobljena oseba, pooblaščena za sprejemanje prijav tovrstnih kršitev
•O rezultatih postopka pripravi poročilo, ki ga predloži odboru komisiji, ta pa v zvezi s tem pripravi

Komisija za reševanje posameznih primerov
•Pristojna je za obravnavo posameznih primerov mobinga in predlaganje s tem povezanih ukrepov, vključno
s sankcijami zoper konkretne kršitelje, ki jih predloži Skupnemu odboru za antimobing. Dokončne sklepe
potrdi direktor/predsednik uprave družbe.
•Komisijo sestavljajo najmanj trije člani (zunanji, notranji), pri čemer je pomembno, da pooblaščenec ni
član komisije.

PREDLOG DVEH AVTONOMNIH INSTITUCIJ

PRAVNA UREDITEV MOBINGA
10.7.



26.3.2012

52

PRAVNA UREDITEV

Ustava RS 
34. člen (pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)
35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) 

Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu
1. Uvod
2. Cilj 
3. Opis 
4. Preprečevanje, prepoznavanje in reševanje problematike 

nadlegovanja in nasilja 
5. Izvajanje in nadaljnje spremljanje

Evropska socialna listina
3. člen (pravica do varnih in zdravih delovnih pogojev)
11. člen (pravica do varstva zdravja)
26. člen (pravica do dostojanstva pri delu) 

Priprava akta

PRAVNA UREDITEV

Zakon o delovnih razmerjih 

6. a člen (prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov)

45. člen (varovanje dostojanstva delavca pri delu) 

83. člen (postopek pred odpovedjo s strani delodajalca)

88. člen (razlogi za redno odpoved) 

110. člen (izredna odpoved: splošno)

112. člen (izredna odpoved delavca: razlogi na strani    
delodajalca)

175. člen (disciplinske sankcije)

Priprava akta
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PRAVNA UREDITEV

Zakon o javnih uslužbencih

15. člen (načelo varovanja poklicnih interesov)
15. a člen (načelo prepovedi nadlegovanja)

Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih 
državne uprave

1. člen (vsebina in namen)-
2. člen (opredelitev pojmov) –
4. člen (dolžnosti predstojnice oziroma predstojnika) 
5. člen (ozaveščanje in informiranje) –
6. člen (svetovalka oziroma svetovalec za pomoč in informiranje)
8. člen (neformalno reševanje) –
9. člen (obvestilo predstojnici oziroma predstojniku)10. člen (komisija)
11. člen (ukrepanje) 
12. člen (prepoved povračilnih ukrepov) 
13. člen (usposabljanje s področja varstva pred spolnim in drugim

nadlegovanjem ali trpinčenjem) 
14. (imenovanje svetovalke oziroma svetovalca za pomoč in 

informiranje)

Priprava akta

PRAVNA UREDITEV

Zakon o varnosti in zdravju pri delu
5. člen 

Kazenski zakonik
174. člen (kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo 
položaja) 

197. člen (šikaniranje)  
281. člen (opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali 
storilca) 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških
5. člen (enako obravnavanje spolov) 

20. člen (obravnava primerov domnevnega neenakega 
obravnavanja spolov in dajanje mnenj: zagovornica 
oziroma zagovornik enakih možnosti žensk in 
moških)

21. člen (namen obravnave) 

Priprava akta
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PRAVNA UREDITEV

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
2. a člen (izjeme)  
3. člen (prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov)  
4. člen (enako obravnavanje)  
5. člen (nadlegovanje)  

11. člen (institucionalna organiziranost)  
12. člen (začetek obravnave)  
13. člen (časovna omejitev pobude)  
14. člen (neformalnost obravnave)  
15. člen (potek obravnave)  
16. člen (poziv v primeru povračilnih ukrepov)  
17. člen (pisno mnenje)  
18. člen (prošnja za mnenje in pomoč) 
19. a člen (obravnava primerov po Zakonu o enakih 

možnostih žensk in moških)

Priprava akta

PRAVNA UREDITEV

11. Zakon o integriteti in 
preprečevanju

korupcije (ZintgPK)

• 24. člen (prijava neetičnega oziroma 
nezakonitega ravnanja)

• 25. člen (ukrepi za zaščito prijavitelja)

Priprava akta
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Toda tudi  domnevna žrtev mora v primeru tožbe zoper mobing 
dokazati, da je uporabila vsa sredstva in povzročitelja opozorila 
na neprimerno ravnanje oz, da je reševala primer v organizaciji.

Obrnjeno dokazno breme  za delodajalca – le ta mora dokazati, da je 
poskrbel za minimalne standarde boja proti mobingu.

ZADNJA
MOŽNOST

NAJ BO SODIŠČE
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JE TREBA SPLOH GOVORITI O (ANTI) 
MOBINGU?

THOMAS EDISON 1847 - 1931

…NAŠEL SEM 1000 
POTI, KI NISO 

DELOVALE!

NISEM ZGREŠIL..,

POSKUŠAJTE…
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tel: 01 30 94 444

Dr. Daniela Brečko

daniela.brecko@planetgv.si

www:planetgv.si

INFORMACIJE O 
SVETOVANJU NA 

PODROČJU 
PREPREČEVANJA MOBINGA


