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Obvladovanje trpinčenja
na delovnem mestu –
kje se v praksi zatika
in kaj lahko še storimo?

V prispevku z naslovom »Pravni vidiki obvladovanja trpinèenja (mobinga) na delovnih mestih«, ki je
bil objavljen v številki 2/2016 te revije, sem predstavila pravno ureditev trpinèenja na delovnem
mestu ter predlagala nekatere institucionalne ukrepe v podjetjih v smeri èim bolj uèinkovitega
pristopa k reševanju aktualnih primerov mobinga v praksi. V tej številki revije pa podajam svoja raz-
mišljanja o tem, zakaj se v praksi pri preventivnem in kurativnem delovanju v povezavi z mobingom
v zadnjih nekaj letih nismo premaknili naprej.

Ker so vzroki za mobing predvsem or-
ganizacijski in strukturni, se jih je tako
treba tudi lotiti. V prispevku izpostavljam,
da zgolj sprejem internega splošnega akta
(obièajno je to pravilnik) ne more bistveno
prispevati k prepreèevanju mobinga, še
manj pa h kurativnemu delovanju. Na dr-
�avni ravni ni institucij, ki bi nudile pomoè
�rtvam v primerih mobinga. Zelo pomemb-
no vlogo in odgovornost imajo èlani
svetov delavcev in sindikalni zaupniki, ki
se v organizacijah pogosto znajdejo v vlogi
zaupnikov za mobing. Opozarjam na po-
men njihovega izobra�evanja, ki ga je v
praksi premalo, oziroma ga ni. Na tem pod-
roèju bi lahko v prihodnosti zelo pomembno
vlogo odigralo tudi Zdru�enje svetov delav-
cev.

Uvod

Danes se vse veè organizacij odloèa za
vzpostavitev razliènih sistemov in politik
zoper trpinèenje na delovnem mestu (v
nadaljevanju uporabljam tudi izraz »mo-
bing«). Nekatere zato, ker so mobing evi-
dentirale kot hud problem, ki se ga je treba
lotiti z vso resnostjo. Druge zaradi tega, ker
jim ukrepanje na tem podroèju nalaga
zakonodaja. Tretje morda zato, ker svet de-
lavcev zahteva sprejetje ustreznih ukrepov.

Zgolj sprejem splošnih pravnih
aktov ni pravi odgovor

Prvi problem, ki ga vidim v praksi, je v
tem, da se delodajalci pri prepreèevanju
mobinga najprej osredotoèijo na sprejem
splošnih pravnih aktov, ki urejajo to pod-
roèje. Pri veliko organizacijah je to tudi vse,
kar storijo v smeri prepreèevanja mobin-
ga. Zato je najbr� na mestu opozorilo, da se
s pravilniki o prepreèevanju mobinga sled-
njega ne da izkoreniniti iz vsakodnevne
prakse, oziroma da sprejem pravilnika ni
tisti prvi korak, ki bi ga priporoèala organi-
zacijam, ki �elijo na tem podroèju resnièno
narediti red. Ker inšpektorji za delo zakon-
sko zahtevo po sprejemu ukrepov za zago-
tovitev varnega in zdravega delovnega okol-
ja oèitno razumejo tudi tako, da mora delo-
dajalec sprejeti odgovarjajoèi pravilnik, ki
se nanaša na mobing, je tovrstno obnaša-
nje razumljivo. O tem, kakšen naj bi bil ta
pravilnik, bom pisala v katerem od prihod-
njih prispevkov za to revijo. Vsekakor pa se
je v zvezi s tem treba zavedati, da je mobing
proces, ki traja v èasu (dlje èasa trajajoèa
in ponavljajoèa se dejanja so tudi bistveni
element zakonske opredelitve trpinèenja,
glej 8. èlen ZDR-1). Ker so vzroki za mobing
predvsem organizacijski in strukturni, bi
morali biti tudi ukrepi za prepreèevanje mo-
binga predvsem organizacijski, ne pa for-

malno-pravni. Predpogoj za postavitev teh
ukrepov pa je poznavanje pogojev, v
katerih mobing dobro uspeva. Katere so
torej znaèilnosti organizacij, kjer je okolje za
mobing »ugodno«?

Vzroki za mobing
so predvsem organizacijski

Mobing se pogosteje pojavlja v organi-
zacijah, za katere so znaèilni zlasti: po-
vršna komunikacija ali vrzeli v komunikacij-
skih omre�jih, slabo organizacijsko vzdu-
šje, stresna narava dela, notranji konflikti,
slabo opredeljene naloge, neravnovesje pri
dodeljevanju pooblastil, prevelike delovne
obremenitve, pomanjkljivosti in negotovo-
sti, povezane z upravljanjem, monotonost
dela, avtoritarni stil vodenja in podobno. Na
individualni ravni, kadar so vzroki za mo-
bing predvsem v osebnosti povzroèitelja,
pa gre za naslednje znaèilnosti povzroèi-
teljev: osebnostne motnje, nizka stopnja
empatije, plitko èustvovanje, nizka stopnja
integritete, prevelika ambicioznost, visoka
potreba po nadzoru, konflikt med prièako-
vanji na delu in lastnimi zmo�nostmi, ob-
èutek ogro�enosti. V zvezi s tem nekateri
raziskovalci govorijo celo o osebah z nar-
cistiènimi motnjami osebnosti, za katere je
znaèilno bolestno precenjevanje samega
sebe, pretirani egocentrizem, drugih ljudi ne
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morejo do�ivljati kot sebi enake (pomembni
so le, èe stre�ejo njihovemu samopotrje-
vanju), poleg tega pa tudi niso sposobne
odnosov jaz – ti.

Vsekakor se mobing lahko pojavi v
vsaki organizaciji, zgodi se lahko vsako-
mur. V organizacijah, kjer je vzpostavljeno
zdravo delovno okolje in zdravi medèlo-
veški odnosi, je manj verjetno, da se bo
mobing razpasel, razširil, postal stalnica.
Storilcu v takšnem okolju obièajno ne uspe
izvajati svojega nasilja. Prvi in pravi korak k
prepreèevanju in odpravljanju mobinga je
zato v vzpostavitvi in ohranjanju zdravih
delovnih odnosov. V literaturi zasledimo
naslednje znaèilnosti zdravega in pod-
pornega kolektiva:

• Ljudje drug drugega vidijo kot edinstve-
no osebo; vsakogar se nagovarja glede
na njegove specifiène potrebe, da se
zagotovita optimalni razvoj in boljše de-
lovanje.

• Ljudje med sabo ne tekmujejo, ampak
sodelujejo pri sprejemanju skupnih od-
loèitev.

• Ljudje se poèutijo varne, njihovi prispev-
ki se cenijo, rezultati so vidni, ljudje za-
ènejo èutiti skupnost.

• Ljudje sprejemajo razlike kot normalne
in se jim ne izogibajo, spore rešujejo in
pri tem upoštevajo razvoj in interese
vseh.

• Ljudje poveèujejo svojo moè na tak na-
èin, da je drugim ni treba izgubiti.

Najbr� so zgoraj navedene znaèilnosti
podpornega kolektiva v luèi današnjih go-
spodarskih, socialnih in dru�benih razmer
te�ko dosegljiv ideal. V organizacijah bo
zato najbr� bolj primerno zaèeti z realnimi
cilji in majhnimi koraki. Na primer: vzposta-
vi se kultura odprtih vrat, vsak lahko prispe-
va ideje, goji se medsebojno spoštovanje,
na sestankih se o te�avah strpno, vendar
odkrito govori ipd. Zapišemo lahko, da prav
vsak posameznik s svojim vedenjem pri-
speva k splošnemu organizacijskemu
vzdušju. Na podoben naèin vsak posa-
meznik tudi prispeva (ali ne prispeva) k te-
mu, ali se bo mobing v organizaciji razvil,
razširil oziroma prepreèil.

Za mobing
potrebujemo “mob”

Kljuèno vprašanje, ki si ga lahko zastavi
vsak posameznik v sistemu spreminjanja
obstojeèih naèinov in vzorcev obnašanja, je
torej: Kaj bom storil/a, da bom prispe-
val/a k zdravju svojega kolektiva? Kako

lahko z znanjem, izkušnjami, polo�ajem
in vplivom, ki ga imam v organizaciji,
storim, da se mobing ne bo izvajal, ali da
se bo zmanjšal in postopoma odpravil?
Izvrševanje dejanj mobinga (v smislu dlje
èasa trajajoèega in sistematiènega trpin-
èenja, nasilja) je namreè nemogoèe v orga-
nizaciji, ki tega ne podpira. Okolje samo po
sebi moberja onemogoèi, saj ne tolerira ta-
kega obnašanja.

Za mobing potrebujemo »mob« (orga-
nizacija oziroma njeni zaposleni nasilje
tolerirajo, �rtev na neki naèin �rtvujejo, lin-
èajo). Zato je zelo pomembno, kako se v
organizacijah odzovemo na prvi pojav mo-
binga. Èe je odziv ustrezen tako, da spo-
roèa: takega ravnanja ne dovoljujemo, tako
ravnanje ni sprejemljivo, se mobing najver-
jetneje ne bo veè pojavil. Kadar mobing �e
obstaja, pa se da z majhnimi koraki in s
kombinacijo razliènih pristopov in ukrepov
ta polo�aj najprej zajeziti, nato pa posto-
poma zmanjševati in tudi odpraviti. Naj pri
tem opozorim, da gre za »tek na dolge
proge«, uspehov z danes na jutri ne sme-
mo prièakovati. Problem, ki ga vidim v pra-
ksi, pa je v tem, da se le malo organizacij
loti mobinga na tak naèin. Ko se pojavi prvi
pojav mobinga, ga najraje vsi, od vodstva
navzdol, pometejo pod preprogo. Pri tem
nihèe si ne upa povedati na glas, da je samo
vprašanje èasa, kdaj se bo nasilne� spravil
na naslednjo �rtev in potem spet na na-
slednjo. Sèasoma postane trpinèenje nekaj
normalnega, s katerim se spopada vsak v
takšni organizaciji, vsak na svoj naèin. K
obstoju takega stanja zato prispevajo (so
prispevali) pravzaprav vsi.

Na dr�avni ravni ni institucij
za pomoè �rtvam mobinga

�rtve se na pojav mobinga razlièno od-
zivajo in ga razlièno »uspešno« pre�ivijo, ali
pa ne pre�ivijo (iz prakse so znani primeri,
ko �rtev obupa in odpove pogodbo o za-
poslitvi, hudo zboli, naredi samomor). Kako
se bo �rtev odzvala na pojav trpinèenja, je
odvisno najprej od nje same in njenih last-
nosti, nato pa tudi od tega, katere mo�nosti
sploh ima na voljo ter koliko jih pozna. V
praksi se �rtve mobinga obièajno ne od-
loèijo takoj za ukrepanje. Vèasih celo ver-
jamejo, da je te�ava v njih samih (in ne v
storilcu). Šele ko postane polo�aj nevzdr-
�en, ali ko �rtev na to opozori okolica (prija-
telji, partner, dru�ina), zaènejo razmišljati o
tem, kako bi problem rešile. Pogosto sploh
ne vedo, kam naj se obrnejo. V organiza-
cijah, v katerih obstaja svet delavcev, sin-
dikat, morda celo zaupnik za mobing, se bo

�rtev najverjetneje obrnila na te osebe (de-
lavske predstavnike). Kadar tega ni, pa se
bo zaupala komu od sodelavcev v slu�bi,
vèasih prijatelju, šla do odvetnika, poiskala
pomoè pri zdravniku, ali se obrnila na psi-
hologa, psihoterapevta. Na dr�avni ravni ni
institucij, ki bi nudile pomoè v tovrstnih
primerih (ni varnih hiš, brezplaènih sveto-
vanj in podobno, kar imajo �rtve na voljo na
primer v primerih nasilja v dru�ini). �rtve so
zato prepušèene same sebi in zelo odvisne
od nasvetov, ki jih dobijo od oseb, ki so se
jim zaupale. Kot �e reèeno, so to pogosto
delavski predstavniki (èlan sveta delavcev,
sindikalni zaupnik), zato se v nadaljevanju
osredotoèamo na njihovo vlogo tako, da
podajamo nekaj priporoèil za ravnanje v teh
primerih.

Ko �rtev mobinga pride
k delavskemu predstavniku…

V nekaterih organizacijah so se pro-
blema mobinga zaèeli zavedati pravoèasno
in imajo �e vzpostavljen sistem prepreèe-
vanja mobinga, ki vkljuèuje tudi zaupnike
za mobing. Slednji morajo praviloma opra-
viti ustrezno usposabljanje, da lahko uspeš-
no opravijo svoje poslanstvo. V veèini orga-
nizacij pa takega izobra�evanja zaupnikov
ni. Èlani svetov delavcev ali sindikalni zaup-
niki, ki jim je zaupana naloga, da pomagajo
�rtvam (opravijo prvi pogovor z �rtvijo in ji
svetujejo), praviloma niso usposobljeni za
to vlogo. V nadaljevanju zelo na splošno
navajam nekaj zelo osnovnih pravil, ki jih
je treba upoštevati v prvem stiku z �rtvijo.
Zgolj v ponazoritev tega, da je treba takšen
pogovor znati voditi in da napake lahko
vodijo v zelo hude posledice.

�rtev je treba znati poslušati, pogovor
izpeljati v primernem prostoru in brez èa-
sovnih omejitev. �rtvi je treba verjeti, oziro-
ma se zavedati, da obstaja razlika med
»pravno« resnico in »psihološko« resnico.
�rtev je treba podpirati v njenem iskanju
poti iz nasilja, obenem pa ni dovoljeno
ukrepati namesto nje, èe se s tem ne strin-
ja. Dobro je o zadevi zbrati èim veè infor-
macij, da se ugotovi, v kateri fazi mobinga
(po Leymanu) se nahaja �rtev. Poskrbeti je
treba tudi, da ima �rtev do èlana sveta de-
lavcev oziroma sindikalnega zaupnika real-
na prièakovanja, in da se ji ne obljubljajo
zadeve, ki jih ne bo mogoèe izpolniti. �rtvi
se ne ponuja rešitev v smislu konfrontacije
z nasilne�em, obvezne mediacije ali kaj po-
dobnega. Glede na to, da obièajno traja
mesece, preden je �rtev sploh pripravljena
nekaj narediti v smeri svoje zašèite, je prvi
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pogovor z njo pomemben predvsem zato,
da se ji nudi opora in pomoè za nadalje-
vanje postopka proti mobingu. Èe te opore
ne dobi, se bo verjetno zaprla vase in zaèa-
rani krog je sklenjen.

Menim, da sta izobra�evanje in uspo-
sabljanje oseb, ki jim je v organizacijah
zaupana vloga zaupnikov za mobing, kljuè-
nega pomena pri pomoèi �rtvi. Najbr� je v
praksi od veèine èlanov svetov delavcev in
sindikalnih zaupnikov nerealno prièakovati
in zahtevati, da bodo znali nuditi tako prav-
no pomoè, psihološko pomoè in podobno.
Ker bo pri prvem pogovoru z �rtvijo torej šlo
za zaupni – laièni pogovor, je treba izo-
bra�evanje zanje zagotoviti predvsem tako,
da bodo znali �rtev pravilno razumeti, spre-
jeti in usmeriti (na zdravniško pomoè, na
psihoterapijo, pravno pomoè, skupine za
samopomoè in podobno). Kot sem nakaza-
la �e zgoraj, pravo (profesionalno) sveto-
vanje in pomoè �rtvi zahteva multidiscipli-
narni pristop in zelo razlièna znanja, zato
menim, da je dobro tovrstne naloge zaupati
posebej usposobljenim strokovnjakom.

Kaj pa »zunanje«
podporno okolje?

Kako uspešno bo �rtev mobinga »pre-
�ivela« nasilje na delovnem mestu, je od-
visno tudi od podpornega okolja zunaj or-
ganizacije, v kateri se dogaja mobing. Te-
�ava, ki jo vidim v praksi, je v tem, da �rtve

pogosto sploh ne vedo, kakšno pomoè
imajo na voljo »od zunaj«. Poleg tega je te
zunanje pomoèi premalo (ali pa obstaja
zgolj v veèjih mestih). Na dr�avni ravni
pomoè �rtvam nasilja na delovnem mestu
ni institucionalno urejena.

Nekatere �rtve se obrnejo na pravno
pomoè – bodisi brezplaèno, èe imajo do
tega dostop, sicer stopijo do odvetnika.
Kadar se mobing �e odra�a v zdravstvenih
te�avah, se nekatere napotijo k zdravniku.
Pomoè �rtvam mobinga lahko nudi tudi
psihoterapevt ali psihiater. Psihoterapevt-
sko oziroma psihološko pomoè lahko �rtve
poišèejo pri organizacijah, ki nudijo brez-
plaèno ali samoplaèniško psihološko ali
psihoterapevtsko svetovanje: v zavodih in
inštitutih za psihoterapijo ter zasebnih sve-
tovalnicah. V tujini se kot dobra praksa ka-
�ejo skupine za samopomoè – v Sloveniji
jih za mobing trenutno ni. Brezplaèno sve-
tovanje �rtvam mobinga nudi tudi Društvo
SOS telefon, na brezplaèni številki 080 11
55 ali prek elektronskega poštnega predala
mobing@drustvo-sos.si.

Zelo pomembno je, da se �rtve mobin-
ga v svojem boju lahko oprejo na dru�ino in
prijatelje ter da skrbijo za svoje psihofizièno
zdravje (poskušajo vzdr�evati osebno
moè). V veliko uteho sta obièajno gibanje in
sprošèanje, nekaterim pomaga prostovolj-
no delo, ljubiteljske dejavnosti in podobno,
kjer najdejo osebno izpolnitev in vrednost.

Zakljuèek

Trpinèenje na delovnem mestu ni te-
�ava posameznika, temveè problem ce-
lotne organizacije. Vsekakor priporoèamo
ukrepanje takoj, ko se zaène mobing. �rtev
naj se »oboro�i z znanjem« in »oboro�i s
prijatelji«. �rtve mobinga se pogosto ne
zmorejo ustrezno odzvati na nasilje, ki se
jim dogaja. To pa še ne pomeni, da tega ne
bi zmogle, èe bi imele podporo s strani so-
delavcev ali sistema. V prispevku sem po-
udarila, da zgolj sprejem internega sploš-
nega akta ne more bistveno prispevati k
prepreèevanju mobinga, še manj pa h kura-
tivnemu delovanju. Ker so vzroki za mobing
predvsem organizacijski, se jih je tako treba
tudi lotiti. V prispevku opozarjam na vlogo
zaupnikov za mobing in na pomen njiho-
vega izobra�evanja. �al v praksi organiza-
cije v to izobra�evanje vlagajo premalo na-
porov. Strokovnjake na tem podroèju v Slo-
veniji gotovo imamo, treba jih je le poklicati
in se dogovoriti za sodelovanje. Glede na to,
da je mobing podroèje, s katerim se ukvar-
jajo tako sveti delavcev kot tudi sindikati, bi
lahko s skupnimi moèmi oblikovali trajen
sistem izobra�evanja za zaupnike za mo-
bing. V prispevku opozarjam tudi na pomen
zunanje pomoèi, o kateri �rtve obièajno ni-
majo podatkov, ni razširjena enakomerno
po Sloveniji in jo je praviloma treba plaèati.
Tudi na tem podroèju nas zagotovo èaka še
veliko izzivov.

Vloga plačnega sistema
in različni pogledi nanj
Èeprav je oblikovanje plaènih sistemov v prete�ni meri predvsem materija kolektivnih pogodb med
sindikati in delodajalci, imajo na tem podroèju pomembno vlogo vsekakor tudi sveti delavcev.
Spomnimo samo na nekaj njihovih kljuènih zakonskih pristojnosti v zvezi s tem: (1) delodajalec
mora s svetom delavcev izvesti skupno posvetovanje o sistemizaciji delovnih mest, ki je sicer
neposredna podlaga tudi za njihovo vrednotenje; (2) svet delavcev daje po 95. èlenu ZSDU so-
glasje k merilom za ocenjevanje delovne uspešnosti delavcev in (3) svet delavcev je pristojen za
izvajanje nadzora nad izvajanjem kolektivnih pogodb in splošnih aktov, tudi s podroèja plaènega
sistema. Zato je dobro poznavanje osnov plaènega sistema, ki jih bomo podrobneje predstavili v
seriji èlankov v tej reviji, eno temeljnih znanj, ki jih mora imeti vsak èlan sveta delavcev.

Uvod

Plaèni sistemi v gospodarstvu so v
vseh gospodarskih razmerah ena od zelo

aktualnih vsebin. So podlaga za izvajanje
plaène politike, za vzpostavljanje in ohran-
janje dobrega sodelovanja med podjetjem

in zaposlenimi. Poleg tega so plaèe eden od
pomembnih vzvodov za (samo)motiviranje
zaposlenih za uspešno in produktivno delo,

Kaj moramo vedeti o plaènem sistemu (1)


