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Vsak človek je avtor svojega 
zdravja ali svoje bolezni.  

(Buddha) 
 

Je psihično nasilje posledica 
povečane tekmovalnosti v delovnih 

okoljih? 

 
Zdravje ni vse, vendar je brez 

zdravja vse drugo nič. 
 



Podatki o psihosocialnih in zdravstvenih tveganjih v 
delovnem okolju v Sloveniji, ki so pridobljeni s Peto 
evropsko študijo o delovnih razmerah in slovenskim 
modulom, izvedenim leta 2010.  
 

Analiza kaže, da slovenski delavci v primerjavi s 
povprečjem v EU 27 poročajo: 
 

 

da več delajo (zlasti ženske),  

da so manj zadovoljni z delovnimi razmerami,  

da doživljajo večjo zaposlitveno negotovost,  

 več prisotnosti na delovnem mestu kljub bolezni 
(prezentizem) in  

manj izostankov z dela (absentizem).  
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Večina anketirancev v Sloveniji je poročala, da pri delu doživljajo 
stres, več kot 40 % pa o splošni utrujenosti.  
 

Posebnih razlik med slovenskimi izsledki in povprečjem v EU 27 glede 
različnih oblik psihičnega nasilja/zlorab ni. 
 

Besednih žalitev in razlik glede diskriminacije in 
zastraševanja/nadlegovanja je manj od povprečja EU 27.  
 

V Sloveniji poročajo o pogostejših grožnjah in ponižujočem ravnanju.  
 

V Sloveniji je visoka intenzivnost dela, saj so anketiranci večinoma 
poročali: 
 

 o preveliki količini dela, 
 slabi organizaciji dela,  
 manj o doživljanju psihičnega nasilja,  
 najmanj pa o fizičnem nasilju.  
 

Psihičnemu nasilju je bila izpostavljena desetina anketirancev, 
nekoliko več žensk kakor moških.  
 

Zdravstvene in psihične težave: živčnost, spalne motnje in mišična 
napetost. 



V Sloveniji delamo več (pri plačanem in 
neplačanem delu) in smo manj zadovoljni z 
delovnimi razmerami. 
 
V Sloveniji je več delavcev, ki delajo nad 70 ur 
na teden.  
 
Pri številu ur (plačanega in neplačanega) dela 
obstaja velika razlika med spoloma v EU 27 in v 
Sloveniji. 
 
V Sloveniji je bistveno večja, saj 17,3 % moških 
in kar 41 % žensk dela več kot 70 ur na teden. 
 



 
 

 

 

 

Slovenija EU 

moški ženske moški ženske 

Delavci, ki delajo več kot 70 ur na teden (%)* 

*(indeks plačanega in neplačanega dela) 
17,3 41,0 13,6 31,7 

Kako se delovnik ujema z družinskim življenjem oziroma 

življenjem zunaj zaposlitve?* (%) *(ne prav dobro + sploh ne) 
28,8 20,7 20,6 15,8 

Delavci, ki so zelo zadovoljni z delovnimi razmerami (%) 14,3 12,6 24,1 26,1 

Delavci, ki niso zadovoljni z delovnimi razmerami (%) 24,7 27,0 15,7 15,6 

Delavci, ki se bojijo, da bodo v naslednjih šestih mesecih izgubili 

delo (%) 
27,4 26,5 16,5 16,3 

Delavci, ki mislijo, da bodo ob izgubi dela zlahka našli 

podobnega (%) 
38,6 29,9? 31,2 32,7? 

Delavci, ki so v zadnjih 12 mesecih delali med boleznijo (%) 55,9 63,1 37,8 41,0 

Delavci, ki v zadnjih 12 mesecih niso bili na bolniškem dopustu 

niti en dan 
61,6 59,7 58,6 54,8 

Delavci, ki menijo, da delo vpliva na njihovo zdravje večinoma 

slabo (%) 
48,4 40,0 27,4 22,0 

Delavci, ki menijo, da delo vpliva na njihovo zdravje večinoma 

dobro (%) 
14,1 16,0 7,7 7,3 

Delavci, ki menijo, da sta njihovo zdravje in varnost ogrožena 

zaradi dela 
40,6 33,2 28,7 18,8 

Delavci, ki mislijo, da bodo isto delo lahko opravljali pri 60 letih 

(%) 
28,9 21,5 59,0 58,3 



 
 

 

 

 

Slovenija EU 

moški ženske moški ženske 

Delavci, ki poročajo o različnih oblikah nasilja in zlorabe v zadnjih 12 mesecih (%) 

Fizično nasilje na delovnem mestu 1,9 1,0 2,0 1,7 

Zastraševanje/nadlegovanje na delovnem mestu 4,6 5,0 3,9 4,4 

Besedne žalitve na delovnem mestu 8,0 9,1 10,8 10,7 

Grožnje in ponižujoče ravnanje na delovnem mestu 6,6 6,6 5,6 6,9 

Diskriminacija (indeks) 7,3 6,1 5,6 6,9 





 Panevropska javnomnenjska raziskava 
o varnosti in zdravju pri delu  

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-
OSHA) je v 36 evropskih državah izvedla javnomnenjsko 
raziskavo o varnosti in zdravju pri delu.  
 

V reprezentativnem vzorcu je bilo zajetih 35.540 
anketirancev (približno 1.000 na državo, z izjemo 
Liechtensteina, kjer je bilo izvedenih 200 anket), 
starejših od 18 let.  
 
Podatki so bili v 31 državah zbrani telefonsko s pomočjo 
računalnika, v Bolgariji, Češki, Slovaški, Romuniji in 
Turčiji pa osebno.  
 

V Sloveniji je anketa potekala od 9. do 18. novembra 
2011. 



Vprašanja so se nanašala na pet ključnih 
tem:  

 
• raven stresa, povezanega s službo,  
• raven obveščenosti o varnostnih in 

zdravstvenih tveganjih pri delu  
• pomen varnosti in zdravja na delovnem 

mestu za kasnejše upokojevanje  
• samozavesten pristop k soočanju s 

težavami z varnostjo in zdravjem na 
delovnem mestu  

• pomen varnosti in zdravja na delovnem 
mestu za ekonomsko konkurenčnost  















PROMOCIJA ZDRAVJA PRI DELU 
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Delodajalci večinoma izdelajo izjavo o varnosti z 
oceno tveganja, vendar pogosto ne poznajo njene 
vsebine in ne razumejo v celoti, kaj naj ocena 
tveganja:  
  

 predstavljala,  
 čemu je namenjena,  
 zakaj jo sploh imajo in  
 kako jo lahko uporabijo.  
  

Zato je treba v delovnih okoljih graditi takšno 
varnostno kulturo, v kateri se bodo tako vodstva 
podjetij kot drugi zaposleni zavedali pomena ocene 
tveganja za: 
 

 varnost in zdravje pri delu,  
 pripadnost organizaciji ter  
 njeno uspešnost na trgu. 



  

Po dostopnih podatkih duševne motnje vse 
bolj onesposabljajo našo zmožnost za delo 
in ustvarjalno življenje.  
 

Na področju javnega zdravja si prizadevajo 
za oblikovanje programov: 
 

 s katerimi bi izboljšali duševno zdravje 
ljudi,  

 

 preprečevali duševne motnje in 
  

 pomagali obolelim za čim hitrejšemu 
okrevanju in ponovnemu vključevanju v 
družbo. 



Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti 
 
 

Ocenjevanje tveganja obsega:  
 
opredelitev nevarnosti,  
 

opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so 
izpostavljeni tveganju, 

  

ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja, 
  

določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje 
tveganja oziroma zmanjševanja tveganja,  

 

revizijo v primeru sprememb tehnoloških 
postopkov in ob uvajanju novih tehnologij. 



Vrste nevarnosti, ki obstojajo pri delu na delovnem 
mestu, so lahko povezane z naslednjimi dejavniki: 

  

1. mehanskimi dejavniki v zvezi z uporabo delovne 
opreme;  

 

2. dejavniki v zvezi z načinom dela in razporeditvijo 
delovnih mest; 
  

3. električno energijo; 
 

4. nevarnimi snovmi; 
 

5. fizikalnimi dejavniki;  
 

6. biološkimi dejavniki;  
 

7. ekološkimi razmerami; 
 

8. razmerjem delavca do delovnega mesta; 
 

9. psihološkimi dejavniki. 



Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(Uradnem listu RS,št 43/2011) v: 

 
24.člen-delodajalec sprejme ukrepe za: 
  
 preprečevanje,  
 odpravljanje,  
 obvladovanje primerov nasilja,kot je: 
 

 trpinčenje,  
 nadlegovanje, 
 druge oblike psihosocialnega tveganja, 
   ki lahko vpliva na zdravje delavcev. 



v 6. člen ZVZD- delodajalec mora 
načrtovati in izvajati PZD. 

 
v 32. člen ZVZD- delodajalec mora 
za PZD zagotoviti potrebna sredstva 

in spremljati njeno izvajanje. 



Pomembna novost ZVD-1 je tudi: 
 
 da mora delodajalec v izjavi o varnosti k pisni 

oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju 
z delavci oziroma njihovimi predstavniki.  
 

 delodajalca, ki ne bo predložil zapisnika o 
posvetovanju z delavci oziroma njihovimi 
predstavniki globo od 2.000 do 40.000 evrov, 
za odgovorno osebo pa globo od 500 do 4.000 
evrov. 

 
Novi zakon daja zelo pomembno vlogo 
posvetovanju z delavskimi predstavniki. 



ZVZD-1 v 46. členu določa, da se mora 
delodajalec  z delavci ali njihovimi predstavniki 
posvetovati o oceni tveganja in sicer: 
 
 o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje 

pri delu,  
 

 o izbiri strokovnega delavca, ki mu poveri opravljanje 
strokovnih nalog varnosti pri delu,  
 

 o izbiri izvajalca medicine dela,  
 
 delavcev za prvo pomoč in  
 
 delavcev oziroma pooblaščenih oseb po predpisih za 

varstvo pred požarom in evakuacijo.  



Delodajalec mora predstavnikom 
delavcev in sindikatom, posredovati na 

običajen način izjavo o varnosti z 
oceno tveganja in dokumentacijo o 

nezgodah pri delu.  
 

Če pri delodajalcu ni izvoljenih 
predstavnikov delavcev in ni 

organiziranih sindikatov, mora 
delodajalec te listine javno objaviti na 

običajen način. 



Svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in 
zdravje pri delu ima po tem zakonu pravico od 

delodajalca zahtevati: 
 
 sprejetje ustreznih ukrepov, ki zagotavljajo 

varno in zdravo delovno okolje;  
 
 pripravi lahko predloge za odpravo in 

zmanjšanje tveganj za varnost in zdravje pri 
delu;  

 
 zahteva lahko nadzor pristojne inšpekcije in 

ima možnost temu nadzoru prisostvovati. 
 



Delodajalec je dolžan seznaniti svet 
delavcev ali delavskega zaupnika za 
varnost in zdravje pri delu ter 
sindikate z vsemi ugotovitvami, 
predlogi ali ukrepi nadzornih organov.  
 
Za izvajanje nalog članov sveta 
delavcev oziroma delavskega zaupnika 
za varnost in zdravje pri delu mora 
zagotavljati ustrezne oblike 
usposabljanja. 



Kaj zajema (PZD)? 
 
 skupna prizadevanja delodajalca, 
 

 delavcev, 
 

 družbe za izboljšanje zdravja in  
   dobrega počutja na delovnem 
   mestu. 

 
Obvezno vključiti delavce in upoštevat 
njihove potrebe in stališča. 



Kako to dosežemo ? 
 

 izboljšanjem organizacije dela in 
   delovnega okolja, 
 

 spodbujanjem delavcev, da se 
   udeležujejo zdravih  dejavnosti, 
 

 omogočanje izbire zdravega načina 
   življenja, 
 

 spodbujanje osebnostnega razvoja... 



    

Ukrepi za PZD 
 

Organizacijski ukrepi 
 

 uvedba gibljivega delovnega časa, 
 

 ponudba delovnih mest (delo na domu,…) 
 

 izmenjava zaposlenih pri podobnih delih, 
 

 pri delu čim več različnih operacij, 
 

 spreminjanje ritma dela, 
 

 vpliv delavca na ritem dela (norma ??), 
 

 izogibanje plačilu proti učinku, 
 

 krajši odmori (vaje za krepitev mišic). 



Okoljski ukrepi za izboljšanje delovnega okolja: 
 

 spodbujanje podpore med sodelavci,  
 

spodbujanje sodelovanja v izboljševanju  delovnega  
  okolja, 
 

 popolna prepoved kajenja, 
 

Individualni ukrepi: 
 
ponudbo programov telesne vadbe, 
  

koles za vožnjo znotraj velikega delovnega območja, 
  

ponudbo tečajev za obvladovanje stresa,  
 

zagotavljanje zunanje anonimne psihosocialne pomoči, 
  

pomoč zaposlenim pri opuščanju kajenja. 



Za doseganje navedenih ciljev 
potrebno je sprejeti in izvajati 

določene aktivnosti kot so: 
 
usklajevanje dela in zasebnega življenja, 
 

izboljšanje in ohranjanje duševnega 
  zdravja, 
 

skrb za zdravje, 
 

telesna aktivnost. 



Za doseganje navedenih ciljev potrebno je 
sprejeti in izvajati določene aktivnosti kot 

so: 
 
usklajevanje dela in zasebnega življenja, 
 

izboljšanje in ohranjanje duševnega zdravja, 
 

skrb za zdravje, 
 

telesna aktivnost. 



TRPINČENJE (MOBBING) ALI PSIHIČNO 
NASILJE NA DELOVNEM MESTU 

 

»Svoje sovraštvo usmerjamo na tiste, 
zaradi katerih se zavemo svojih 

slabosti.«  
 



Trpinčenje je naš skupen problem in zanj smo 
odgovorni vsi!  

 
Ne smemo si zatiskati oči, da ga ni. Pa to vemo?  
 

Četudi vemo, smo premalo odločni, da bi reagirali.  
  

Najbolje je »ne videti« in »ne dvigovati prahu«.  
 

Primer: 
 

V službi sodelavci nasilja ne odobravajo, niso pa 
se pripravljeni izpostaviti, četudi jim določena 
(voljena) funkcija v javnem zavodu to nalaga.  
 

Pa ne gre le za funkcijo pomemben je človeški 
odnos!  



 
 

 

 

 

Nekatere študije ugotavljajo, da so mobingu 
najbolj izpostavljeni:  

  

• zelo uspešni delavci, strokovnjaki,  
• zavzeti, ki želijo prostovoljno opraviti kakšno 
dodatno delo,  

• osebe z visoko integriteto,  
• osebe z visokimi etičnimi standardi,  
• osebe, ki se odkrito zavzemajo za človekove 
pravice in spoštovanje sodelavcev.  

  
»Mobing na intelektualno zahtevnih delovnih mestih se 
pogosto začne z organizacijskim oporekanjem delovnim 
postopkom in politiki. Problem je, da večina vodstev 
ignorira s svojo glavo misleče posameznike.« (dr.Dušan 
Nolimal, Inštitut za varovanje zdravja).  



Pojav, ki prizadene vse več delavcev,  

v različnih kulturah poimenujemo z  

različnimi izrazi: 
 

mobbing,  
bullying, 
teroriziranje,  
viktimiziranje,  
trpinčenje,  
šikaniranje,  



za vsemi izrazi pa se skriva 
sistematično slabo ravnanje s: 

  

 podrejenimi,  
   ali  
 nadrejenimi sodelavci,  
 

če se ponavlja ali poteka 
kontinuirano, povzroči žrtvam resne: 

  

 socialne,  
 psihične in  
 telesne zdravstvene težave. 



Najpogostejše oblike trpinčenje na 
delovnem mestu 

 

 

 

 pretirana delovna obremenitev,  

 širjenje govoric,  

 opravljanje nalog pod ravnijo zmožnosti,  

 zadrževanje informacij v zvezi z delom,  

 odvzem odgovornosti na ključnih področjih,  

 žaljenje in neprijetno komentiranje osebnosti,  

 poniževanje ali posmehovanje v zvezi z delom,  

 ignoriranje posameznikovih mnenj in pogledov. 



Oblike trpinčenja  na delovnem mestu 
so:  

 
 

Psihično trpinčenje: 
 

 izraža se z molkom kot sredstvom prisile,  
 z uničevanjem lastnine,  
 osebnih predmetov,  
 s socialno izolacijo,  
 nezaupanjem,  
 sumničenjem,  
 pogosto tudi z ustvarjanjem klime strahu 

in terorja. 



Ekonomsko trpinčenje na delovnem 
mestu:  

 

 izvajanje nadzora ene osebe nad nakupi/ 
porabo materiala za izvajanje npr. 
vzgojno-izobraževalnega proces, druge 
osebe,  

 neprispeva finančnih sredstev (npr. za 
obletnice, rojstne dneve ipd.), 

 dopuščajo, da jim drugi plačujejo račune,  
 pogosto se izogibajo odgovornosti,  
 zamujajo na delo ali na sestanke ter  
 največkrat prepuščajo delo drugim. 



Verbalno trpinčenje:  
 

 žalitve,  
 zaničevanje,  
 vpitje,  
 omalovaževanje,  
 podcenjevanje,  
 posmehovanje,  
 z grožnje in poniževanje drugega.  
  

Fizično trpinčenje: 
 

 udarci pa tudi odrivanje,  
 porivanje,  
 nepovabljeni obiski v fizični prostor osebne  
   nedotakljivosti, 
 pohabljanje in umor.  



Spolno trpinčenje: 
 

posilstvo, nadlegovanje, razne opazke, komentarji in 
primerjave.   

Vandalizem: 
 

uničevanje lastnine in prostorov na delovnem mestu, 
pisanje grafitov, uničevanje lastnine sodelavcev (npr. 
avtomobili, kolesa).  
 

Institucionalno trpinčenje: 
 

institucije izvajajo prikrito ali celo odkrito vrsto 
trpinčenja (delavce prisiljujejo v nekaj, jim jemljejo 
svobodo odločanja npr. svet zavoda, zbor delavcev, 
vodstvo), diskriminirajo delavce, spodbujajo 
nestrpnost (npr. različne veroizpovedi, različne spolne 
usmeritve). 



Strukturno trpinčenje v družbi poteka 
tiho in prikrito, lahko je: 

 
  
• ekonomsko (trpinčenje pri delitvi družbenega 

dohodka in bogastva ter ekološko trpinčenje…), 
 

• moralno (trpinčenje tradicionalne, religiozno 
navdihnjene spolne morale, utemeljene na 
zatiranju in omejevanju samo določenih spolnih 
praks…..). 

 
Proti njemu se ni mogoče boriti s kazensko pravnimi 

sankcijami, marveč zgolj z organiziranim 
kolektivnim in individualnim bojem na javnih in 

zasebnih prizoriščih.  



Kaj je trpinčenje  na delovnem mestu ? 
 

 lahko je fizično ali verbalno trpinčenje, 
vključuje in grožnje z nasiljem.  

 

največ je v zdravstvenih in raziskovalnih 
inštitucijah ter v šolstvu.  Zakaj? 

 

Ti poklici so zelo zahtevni in od posameznika 
zahtevajo: 

 

 veliko koncentracije, angažiranosti,izpolnjevanja 
zahtev vodstvenih delavce in samih inštitucij ...  

 

Večina ljudi ne ve, kaj to je oz. ga ne zna 
prepoznati!  



Trpinčenje lahko ima rasno ali spolno 
razsežnost, agresivna ali nasilna 
dejanja različnih oblik:  
 
nevljudno obnašanje – ne spoštovanje 
drugih  

fizično ali verbalno nasilje – da 
prizadene napadenega  

napad - z namenom škoditi 
napadenemu. 



Razširjenost psihičnega nasilja 
  

V zadnjem času imamo tudi nekaj 
podatkov o razširjenosti psihičnega 
nasilja v Sloveniji. 

  

Številne raziskave pa kažejo, da je v 
Evropi od 1 do 4 % zaposlenih žrtev 
psihičnega nasilja, od 8 in 10 % pa je 
občasnih žrtev. 

 

V večini držav se psihično  
nasilje pogosteje pojavlja v  
javnem kot v zasebnem sektorju. 

 
  



• Ženske so pogosteje žrtve, moški pa 
pogosteje povzročitelji. 

  

• Psihično nasilje se pojavlja na vseh 
organizacijskih ravneh, med 

povzročitelji so tako nadrejeni kot 
sodelavci. 

Večje raziskave na Švedskem in 
Norveškem so pokazale, da psihično 
nasilje v povprečju traja od 15 do 18 
mesecev. 



Vzroki za nasilje na delovnem mestu  
 

Močna so čustva, ki spodbujajo nasilje na delovnem 
mestu: 

 ljubosumje,  
 zavist,  
 strah,  
 sovraštvo,  
 maščevanje…  
 

Žaljivo komuniciranje in ravnanje je tudi šikaniranje 
oz. trpinčenje in je premišljeno dejanje-povzročitelji 
poskušajo načrtno prizadeti žrtve: 
 

 psihično,  
 socialno,  
 informacijsko ali  
 poslovno.  



 
Do zlorab prihaja v vseh organizacijah 

in podjetjih, na vseh ravneh.  
 
Najbolj nemočne so žrtve, ki so 
trpinčene s strani nadrejenega, saj je 
prav ta tisti, ki bi jim moral 
zagotoviti zaščito. 



Primeri  
 

Podrejeni trpinčijo nadrejenega (največ v javnih 
institucijah): 
 
 ne posredujejo nadrejenim informacij, ki so 

osnova za uspešno delo,  
 ignorirajo njihova navodila,  
 iz njih se norčujejo in jih obrekujejo.  
 

Povzročiteljev več, skupina izvaja nasilje nad 
žrtvijo (so pogostejši in dolgotrajnejši), ki je: 
  
 drugačna,  
 nadpovprečno sposobna ali  
 ima izreden občutek za poštenost.  



Posledice trpinčenja za organizacijo 
 
 slaba delovna klima, 
  

 pada ustvarjalnost in produktivnost, 
  

 pada motivacija zaposlenih,  
 

 pada inovativnost, 
 

 povečano št. bolniških, 
 

 finančna obremenjenost v primeru 
reševanja sporov, 

 

 zmanjšuje se poslovni ugled ustanove ipd. 



Posledice nasilja za sodelavce  
 

zaradi sporov imajo lahko občutek krivde, 
  

strah pred posledicami, če bi žrtvi 
pomagali,  

 

strah da bi tudi sami postali žrtve, 
  

zato se pogosto prenehajo družiti, 
 

timskega dela je vedno manj,  
 

udeleževanje na  neformalnih družabnih 
srečanjih upada.  



Posledice trpinčenja za posameznika  
 

 izgube motivacije in zmanjšanega ponosa pri 
opravljanju dela, 

  

 poškodbe telesnega ali duševnega zdravja,  
  

 čustveni pretresi, 
  

 občutke nemoči, 
  

 demotivacija,  
 

 motnje koncentracije in spomina, 
  

 strah pred neuspehom,  
 

 upadanje delovne samozavesti, 
  

 težave v socialnih odnosih na delu in izven ipd. 



Preprečevanje trpinčenja poteka na dveh 
ravneh: 

  
 preprečiti pojav trpinčenja ali ga vsaj 

zmanjšati,  
 

 če pride do nasilnega dejanja, je potrebna 
pomoč osebi, ki je tak dogodek doživela.  

 
Politika mora jasno opredeliti glavna načela: 
 
 organizacija psihičnega nasilja ne bo dopuščala, 

to je organizacijski problem in ga je mogoče 
reševati, vsak zaposleni ima pravico do 
spoštljivega odnosa…  



 vsebovati mora definicijo psihičnega nasilja in po 
možnosti tudi listo dejanj, ki jih štejemo pod 
psihično nasilje.  
 

 opredelitev dolžnosti menedžerjev in predstavnikov 
sindikatov v zvezi z reševanjem tovrstnih primerov, 
 

 treba usposobiti tudi kontaktne osebe, na katere se 
lahko obrnejo žrtve, če svojega problema ne želijo 
deliti z vodjem ali sindikalnim zaupnikom.  
 

 določiti postopek prijave psihičnega nasilja in 
reševanja ter nudenja pomoči žrtvam.  
 

 o politiki morajo biti dobro obveščeni vsi zaposleni, 
pomembno pa je tudi nenehno spremljanje učinkov 
politike, da jo po potrebi lahko sproti izboljšujejo.  



 

 seznanjanje zaposlenih o psihičnem nasilju in 
njegovih posledicah.  

 

 pravočasno reševanje konfliktov.  
 

 oblikovanje jasnih zahtev in pričakovanj glede 
posameznih delovnih mest.  

 

 seznanjanje zaposlenih s temi zahtevami.  
 

 redno obveščanje zaposlenih o dogajanju v 
organizaciji.  

 

 ustvarjanje kulture sodelovanje in zaupanja med 
zaposlenimi. 

  

 prijavljanje in reševanje primerov nasilja na 
delovnem mestu. 



Postopek obravnave žrtve po nasilnem dogodku  
 

Po ZVZD delodajalec mora sprejeti dokument (politiko, 
protokol, sporazum) in se ga mora držati, če pride do 
kakršnega koli nasilnega dogodka.  
 

Obravnava žrtve  
 

 žrtev nasilja ali priča nasilnega dejanja, ne sme biti 
sam v urah po dogodku, 

 

 vključiti se morajo vodilni delavci,  
 

 žrtvi se zagotovi psihološka pomoč takoj po dogodku in 
tudi kasneje,  

 

 žrtvi se zagotovi pomoč pri upravnih in pravnih 
postopkih (poročanje, tožba), 

  

 obvestiti delavce, da bi preprečili širjenje govoric. 



pregledati oceno tveganja, da bi 
ugotovili, kateri dodatni ukrepi so 
potrebni,  

 

dogodek moramo v celoti preiskati 
(žrtvi moramo zagotoviti okolje, v 
katerem se ne bo počutila krivo),  

 

dejstva je treba zapisati, vključno z 
dogodki psihološke narave, in 
ugotoviti, kako je prišlo do dogodka, 
da bi lahko izboljšali preventivne 
ukrepe. 



Osebnostne lastnosti osebe, ki nam nudi pomoč 
 
 Imeti mora pozitiven odnos do dela, ki ga opravlja. 
 

 Imeti mora ustrezno znanje s področja nasilja na 
delovnem mestu. 

  

 Znati mora sprejemati in upoštevati mnenja drugih.  
 

 Znati se mora vživeti v težave drugih.  
 

 Znati jim mora nuditi pomoč.  
 

 Znati mora jasno postaviti meje v komunikaciji.  
 

 Poznati mora komunikacijske tehnike, osnove svetovanja 
in osnove reševanja problemov.  

 

 V primeru težav se mora pravočasno obrniti neposredno 
na pristojno pravno službo oz. inšpektorat za delo.  



Ko vas žrtev izbere za zaupnika naredite 
naslednje 

 
  

Zagotovite varen, miren prostor, kjer ne bo 
zunanjih motenj. 
 

Poslušajte (ne kažite nemira, vzemite si čas , 
zgodbo sprejmite). 
  Ko konča s pripovedovanjem, mu povejte, da    
mu verjamete, in vprašajte ga, kaj od vas 
  pričakuje).  
 

Sprašujte, vendar ne sodite (kako se počutite? 
ali imate poškodbe, ali potrebujete 
  zdravniško pomoč? ali ste varni?). 



 Verjemite njegovi zgodbi (če kasneje zgodbo zanika, 
pomeni, da je prestrašen, da ga je sram, da se je 
zbal. Verjemite prvi zgodbi, ker je najbolj iskrena, 
zaupana je iz osebne stiske in želje po pomoči. 
Delavec vas potrebuje in zaupa v vašo podporo, zato 
se vam je izpovedal.  

 
 Zagotovite mu varnost osebnih podatkov!  

 
 Izkažite spoštovanje do njega in njegovega priznanja 

(zahvalite se mu za izkazano zaupanje, pohvalite 
njegov pogum).  

 
 Pokažite mu, da ga sprejemate (pomembno sporočilo, 

ki ga morajo delavci, žrtve, po svoji izpovedi slišati, 
je: Ti nisi kriv!«!  

  



V svetovalnem razgovor z žrtvijo nasilja si lahko 
pomagamo z vprašanji:  

 

Ali mi lahko poveste kakšno izkušnjo, ki je bila neprijetna in ste se 
počutili ponižano, izigrana ... ? 
  

Katera oseba vas je prizadela?  
 

Ali je bil še kdo od sodelavcev prisoten, ko se je to zgodilo?  
 

Če so bili, kaj so storili?  
 

Kako ste se takrat počutili?  
 

Ali se je podobno s strani te ali kake druge osebe zgodilo še komu v 
organizaciji?  
 

In če, kaj so storili? 
  

Morda veste, na koga se lahko v tem primeru obrnete?  
 

Ali imate občutek, da lahko govorite o nasilju, ki se vam je zgodilo 
oz. se je zgodilo vašim kolegom, v organizaciji?  
 

Bi se uradno pritožili?  



NALOGE DELAVCA PRI PREVENTIVI NASILJA 
  

Zaupanje je eden najpomembnejših 
temeljev za vzpostavitev dobrega 
odnosa, saj se lahko sodelavec na vas 
obrne z različnimi težavami in 
občutljivimi informacijami (težave na 
delovnem mestu, zdravstveno stanje, 
težave pri odnosih z vodstvom, osebna 
stiska).  
 
 



NALOGE PRI PREVENTIVI 
  

Na uvodnem sestanku razdelite pomembne telefonske 
številke institucij in ustanov, ki se ukvarjajo z nasiljem!  
 

Vzpostavite topel odnos s sodelavci, ko se boste 
pogovarjali o nasilju.  
 

Imejte jasno zastavljen način medsebojnega sodelovanja 
/pomoči. 
  

Nikakor niste tisti, ki bi morali reševati vse njihove 
težave!  
 

Pomoč lahko ponudite v času, ki ga boste določili, po 
elektronski pošti in le izjemoma osebno po telefonu.  
 

V primeru večjih težav, lahko kot pomoč predlagate 
pristojno pravno službo, inšpektorat RS za delo, policijo 
ali kako drugo strokovno osebo. 



Kaj mora storiti delodajalec? 
 
 

Delodajalec pripravi posebno pisno izjavo, 
s katero objavi: 
 

 zaposlenim, 
 poslovnim partnerjem in 
 strankam,  
 

da se zavzema za:  
 

 prepoznavanje in preprečevanje nasilja, 
 nadlegovanja,  
 ustrahovanja ter  
 trpinčenja na delovnem mestu. 



 

Kako ukrepati ? 
  

Za preprečevanje in 
obvladovanje psihičnega 
nasilja mora organizacija 

sprejeti politiko, ki se mora 
začeti z izjavo o zavezi k 
reševanju problematike.  



Politika mora jasno opredeliti 
glavna načela: 

  

• da organizacija psihičnega nasilja 
ne bo dopuščala,  

 
• da je psihično nasilje organizaciji 
problem in ga je mogoče 
reševati, 

  
• da ima vsak zaposlen pravico do 
spoštljivega odnosa itd.  

 



Ukrepi preprečevanja psihičnega 
nasilja na delovnem mestu zajemajo 

tudi: 
 

• seznanjanje zaposlenih o psihičnem 
nasilju in njegovih posledicah; 

 

• pravočasno reševanje konfliktov; 

 

• oblikovanje jasnih zahtev in pričakovanj 
glede posameznih delovnih mest ter 
seznanjanje zaposlenih s temi zahtevami; 

 



 V Sloveniji še nimamo 
svetovalcev-zaupnikov, na 
katere bi se žrtve lahko 

obrnile po pomoč, vendar je po 
zakonu delodajalec tisti, ki 
mora zagotavljati zdravje in 

varnosti pri delu, zato bi moral 
nuditi pomoč in svetovanje tudi 
v primerih psihičnega nasilja. 



Kaj lahko storijo žrtve?  
 

Čeprav bi žrtve najraje čim 
prej zbežale psihičnemu 

nasilju, pa je treba ravnati 
premišljeno, da ne bi pod 

težo čustev sprejeli kakšne 
preuranjene odločitve, na 

primer dali odpoved.  
 



 Pred tem je namreč mogoče 
storiti še marsikaj 

 

Poiskati pomoč pri nadrejenih 
in/ali pri tistih, ki so v podjetju 

zadolženi: 
 

• za zdravje in varnost pri delu, 
• kadrovske zadeve ali  
• delavske pravice; 



• obrniti se na pooblaščenega 
zdravnika specialista medicine dela; 

• prositi za premestitev na drugo 
delovno mesto; 

• zbirati dokaze o psihičnem nasilju; 

• poiskati zaveznike (sodelavci, 
sindikalni zaupnik…); 

• svojo izkušnjo deliti z ljudmi, ki so 
bili prav tako žrtve psihičnega 
nasilja. 



Jaz sem ok – ti nisi ok 

Jaz nisem ok – ti si ok Jaz nisem ok – ti nisi ok 

Jaz sem ok – ti si ok 

Vrednotenje sebe in drugih  

Odnos do sebe in drugih se zrcali tudi 
skozi naša prepričanja in sistema vrednot, 

ki ga imamo.  
Lastna prepričanja o naši vrednosti oz. 

vrednosti drugih močno vplivajo na 
medsebojno komunikacijo in interakcijo.  

     TEKMOVALNOST          SODELOVANJE   

       PODREDITEV                KONFLIKT   



• Uspešno sodelovanje ko se oba 
udeleženca spoštujeta in upoštevata 
integriteto in avtonomnost posameznika.  

 
• Ostala prepričanja prinašajo patološke 
vzorce in onemogočajo uspešno 
komunikacijo.  

 
• Večja verjetnost je, da bodo trpinčenje 
izvajale osebe, ki so prepričane, da 
drugi niso v redu (in s tem opravičevale 
nasilje),  
 

• Vrednotenje sebe kot nisem v redu, 
lahko pripelje do zlorab in nasilja.  



MOBING DNEVNIK 
V rubriko 1 je potrebno zapisati datum, primerno je tudi, če se 
napiše tudi dan v tednu in 
  
V rubriko 2 pa čas, ko se je dogodek zgodil. 

 
V rubriko 3 je potrebno napisati kaj se je zgodilo. Dogodek je 
potrebno natančno opisati, vendar je potrebno (vsaj poskušati) biti 
objektiven. 

 
V rubriki 4 se zapiše ime in priimek povzročitelja dejanja in njegov 
status v delovni sredini (šef, sodelavec). 

 
V rubriki 5 je potrebno natančno opisati občutke: jeza, žalost, bes, 
agresivnost, obup, sovraštvo, brezupnost…. 

 
V rubriki 6 se opišejo posledice, tako iz dela (odvzem pristojnosti, 
skrivanje podatkov, širjenje lažnih govoric..), kot tudi posledice, ki 
jih čutite v svojem telesu: glavobol, slabost, pritisk, potenje, 
nespečnost, hitro utripanje srca in podobno. 

 
V rubriko 7 zapišite, če ste o dogodku koga informirali 
(predpostavljenega, sindikat, predsednika sveta delavcev). 

 
V rubriko 8 navedite imena oseb, ki so bile prisotne. 

 
 

  



ANALIZA STANJA ZDRAVJA 
ZAPOSLENIH NA KI 

Analiza zdravja delavcev 
predstavlja izhodišče in 

začetno stopnjo v 
identificiranju problemov 

zdravja in varnosti v delovni 
organizaciji.  

 
 



 
 
Da določimo probleme vezane na: 
 

zdravje,  
 

počutje,  
 

razpoloženje ter  
 

varnost in zdravje pri delu,  
 

potrebno je analizirati dosegljive 
podatke in jih prikazati s 

kazalniki zdravja.  



Podatkov o zdravju zaposlenih 
nimamo, imamo pa podatke o: 

 

boleznih,  
poškodbah in  
fluktoaciji.  
To so kazalniki negativnega 
zdravja, na podlagi katerih lahko 
zaključimo, kaj bi bilo potrebno 
narediti za izboljšanje zdravja 
zaposlenih.  



•bolniški stalež (% BS),  
• indeks frekvence (IF),  

• resnost (R),  

• indeks onesposabljanja (IO),  

• poškodbe pri delu, 

• poklicne bol.in z delom povezane bol,  

• invalidnost,  

• fluktoacija,  

• ocenjevanje delovnega okolja ter  

• pregledi in preizkusi delovne opreme. 

Merljivi 

kazalniki 
   

• ocena tveganja 

• preventivni zdravstveni 
pregledi delavcev 

Ocenjeni 
kazalniki 



(% BS)- Odstotek izgubljenih dni v letu na enega delavca. 
(IF)- Indeks frekvence je število primerov bolniškega staleža 
v enem letu na 100 zaposlenih. 
(R)- Povprečno trajanje BS staleža - resnost ene bolniške 
odsotnosti je število izgubljenih dni na eno odsotnost z dela.  
(IO)-Indeks onesposabljanja prikaže povprečno število 
izgubljenih dni na enega zaposlenega. 



Koristi za delodajalca  
zmanjšano izostajanje od dela,  
zmanjšajo se poškodbe pri delu,  
večja motivacija,  
povečana produktivnost,  
 lažje zaposlovanje,  
manjša fluktuacija zaposlenih,  
pozitivna in skrbna podoba,  



obvladovanje stroškov, povezanih z 
boleznijo, zdravljenjem, bolniškimi 
odsotnostmi, poklicnimi boleznimi in 
boleznimi z delom, z invalidnostjo in s 
prezgodnjo umrljivostjo.  

 

Koristi za zaposlene  
 

varno in zdravo delovno okolje,  
manjši stres, boljše zdravje,  
kakovost dela in življenja,  
boljše delovno vzdušje,  
počutje in zadovoljstvo zaposlenih,  
pridobijo dodatno znanje na področju 
varovanja zdravja.  



Politika na področju zdravja  
 

Eden najpomembnejših vidikov uspešnega izvajanja 
promocije zdravja na delovnem mestu je stalna 
zavezanost vseh strani temu vprašanju.  
 
Zavezanost vodstva je bistvenega pomena pri 
preprečevanju na vzkrižja med programom 
promocije zdravja na delovnem mestu in 
ravnanjem vodstva. 
 

Prav tako je zelo pomembna vključenost osebja, 
kadar koli je to le mogoče, in spodbujanje k čim 
večjemu sodelovanju v vseh fazah promocije 
zdravja na delovnem mestu. 



Stres v zvezi z delom se pojavi, ko 
zahteve delovnega mesta presegajo 
sposobnost delavca in jim ta ni več 

kos. 
 

Stres v zvezi z delom je 
organizacijski problem in ne 

posameznikova napaka. 
 

Psihosocialna tveganja se pojavljajo 
na vsakem delovnem mestu. 



Nedavna vseevropska javnomnenjska raziskava (7) 
je razkrila, da: 

 
 72 % delavcev meni, da sta med najpogostejšimi razlogi 

za stres v zvezi z delom reorganizacija delovnih mest 
ali negotovost zaposlitve; 

 

 je 66 % delavcev stres pripisalo „številu opravljenih 
delovnih ur ali delovni obremenitvi“; 

 

 je 59 % delavcev stres pripisalo „izpostavljenosti 
nesprejemljivemu obnašanju, kot sta ustrahovanje ali 

   nadlegovanje“; 
 

 je 51 % delavcev poročalo, da je stres v zvezi z delom 
na njihovem delovnem mestu pogost; 

 

 približno vsak četrti delavec meni, da se stres na 
njegovem delovnem mestu ne obvladuje ustrezno. 



Kako obsežna je ta težava? 
 
Statistični podatki dajo misliti. 
 
Študije kažejo, da je 50–60 % vseh izgubljenih 
delovnih dni mogoče pripisati stresu in psihosocialnim 
tveganjem, povezanim z delom. 
 
V Evropi je to druga najpogosteje prijavljena 
zdravstvena težava, povezana z delom – takoj za 
kostno-mišičnimi obolenji.  
 
V devetletnem obdobju je skoraj 28 % evropskih 
delavcev poročalo o izpostavljenosti psihosocialnim 
tveganjem, ki so vplivala na njihovo duševno zdravje. 



Raziskave kažejo, da psihosocialna tveganja in stres v 
zvezi z delom povzročajo precejšnje stroške 
organizacijam in tudi nacionalnim gospodarstvom. 
 
Na splošno bodo delavci, ki trpijo zaradi stresa v zvezi z 
delom in drugih psiholoških težav, najverjetneje izostali 
z dela.  
 
Prav tako se pogosto dogaja, da delavci pridejo na delo, 
čeprav so bolni in niso zmožni polno delovati (to je 
poznano kot „prezentizem“). 
 
Ocenjuje se, da skupni stroški duševnih motenj v Evropi 
(motenj, povezanih z delom, in drugih) znašajo 240 
milijard EUR na leto. 
 



 Manj kot polovica tega zneska je povezana z 
neposrednimi stroški, na primer stroški zdravljenja, 
medtem ko 136 milijard EUR stroškov izhaja iz nižje 
produktivnosti in stroškov, povezanih z odsotnostjo z 
dela zaradi bolezni. 

 

 Po nekaterih ocenah so v Franciji leta 2007 znašali 
stroški zaradi stresa v zvezi z delom na nacionalni 
ravni med 2 in 3 milijardami EUR. 

 

 Ocenjuje se, da je bilo v Združenem kraljestvu v 
obdobju med letoma 2009 in 2010 zaradi stresa v 
zvezi z delom izgubljenih približno 9,8 milijona 
delovnih dni, delavci pa so bili v povprečju odsotni z 
dela 22,6 dneva. 

 

 V Avstriji so psihosocialne motnje navedene kot glavni 
razlog (42 %) za predčasno upokojevanje pisarniških 
delavcev. 



Pomembnost sodelovanja delavcev 
 

Čeprav imajo delodajalci pravno odgovornost, da 
poskrbijo za pravilno ocenjevanje in nadzorovanje 
tveganj na delovnem mestu, je bistvenega 
pomena, da so vključeni tudi delavci.  
 

Delavci in njihovi predstavniki najbolje razumejo 
težave, ki se lahko pojavijo na njihovem delovnem 
mestu. 
 

Ko to znanje delijo z vodstvom in delodajalci, 
lahko pomagajo pri načrtovanju in izvajanju 
rešitev. 
 

Vendar pa sodelovanje delavcev zahteva več kot 
le povratne informacije od spodaj navzgor. 



Potreben je dvosmerni dialog med delodajalci in delavci, 
kar pomeni, da se obe strani: 
 
 pogovarjata druga z drugo; 
 prisluhneta skrbem druga druge; 
 si izmenjujeta stališča in informacije ter 
 skupaj sprejemata odločitve. 
 
Sodelovanje delavcev je zlasti ključnega pomena za 
uspešno obvladovanje stresa in drugih psihosocialnih 
tveganj na delovnem mestu, saj vodstvo ob posvetovanju 
z njimi pomaga ustvarjati ozračje zaupanja, v katerem 
lahko delavci sproščeno izražajo pomisleke.  
 
Če bodo delavci sodelovali pri razvoju preventivnih 
ukrepov, se bo tudi izboljšala splošna morala, hkrati pa 
boagotovljeno, da so uvedeni ukrepi ustrezni in učinkoviti. 



ŠTUDIJA PRIMERA 
Rigshospitalet, Kobenhavn 

 
Pozitivni učinki sodelovanja in vključevanja delavcev v 
izboljšanje delovnega okolja so se jasno pokazali v študiji 
primera iz Danske. 
 
Javna bolnišnica (Rigshospitalet) je s približno 8 500 
zaposlenimi eden od največjih delodajalcev na Danskem.  
 
Vendar je raziskava o zadovoljstvu zaposlenih v letu 2011 
razkrila, da stres, ustrahovanje in spolno nadlegovanje 
povzročajo precejšnje težave na delovnem mestu. 
 
Izboljšanje delovnega okolja je za višje vodstvo postalo 
glavna prednostna naloga.  



Pri tem ni uporabilo pristopa od zgoraj navzdol, 
temveč je sodelovalo s skupinami, ki so preverile 
delovno okolje v posameznih oddelkih bolnišnice.  
 
V sodelovanju s sindikalnimi zaupniki in 
predstavniki delavcev uvedlo nove metode za: 
 
 zmanjšanje stresa,  
 ustrahovanja in spolnega nadlegovanja na 

delovnem mestu. 
 
Poudarjen je bil pomen izmenjave znanja in 
zagotavljanja povratnih informacij, da bi oboje 
izboljšali, pa je bilo delo obstoječih delovnih 
skupin reorganizirano.  



Predstavniki delavcev so sodelovali pri pripravi: 
 

 priročnikov,  
 politik za preprečevanje ustrahovanja, 
 spolnega nadlegovanja, 
 zmanjšanje stresa,  
 ustanovljena je bila vodstvena mreža za 

preprečevanje nasilnega ravnanja, 
 v elektronskem glasilu bolnišnice pa so bili 

objavljeni primeri, kako so posamezni oddelki 
izboljšali svoje delovno okolje. 

 

Konkretni rezultati so se pokazali kot splošno 
izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in bistveno 
znižanje ravni stresa med administratorji in 

medicinskimi sestrami. 



V dobrem delovnem okolju delavci poročajo: 
 

 o visokem zadovoljstvu na delovnem mestu,  
 sprejemajo izzive in  
 si prizadevajo uresničiti svoj potencial. 
 

Glavni dejavniki, ki prispevajo k dobremu 
psihosocialnemu delovnemu okolju, so: 

 

 delavci so dobro usposobljeni ter imajo dovolj časa 
in samostojnosti za organizacijo in izpolnitev 
nalog; 

 

 monotonega dela je čim manj ali pa je razdeljeno,  
 

 delavci natančno vedo, kaj se od njih pričakuje, in 
redno prejemajo konstruktivne povratne 
informacije (pozitivne in negativne); 



delavci sodelujejo pri sprejemanju 
odločitev glede njihovega dela 
 

delitev dela, nagrajevanje, napredovanje 
ali poklicne možnosti so pravični; 
 

delovno okolje je prijazno in spodbudno, 
kadar je dela res veliko, pa so na voljo 
dodatni viri; 
 

komunikacija je odprta in dvosmerna, 
delavci pa so obveščeni o dogajanju, 
zlasti ob organizacijskih spremembah; 

 



 

delitev dela, nagrajevanje, napredovanje 
ali poklicne možnosti so pravični; 

 
delovno okolje je prijazno in spodbudno,  
 

komunikacija je odprta in dvosmerna, 
delavci pa so obveščeni o dogajanju, 
zlasti ob organizacijskih spremembah; 



Katere so prednosti preprečevanja 
psihosocialnih tveganj? 

 
Prednosti so prepričljive! 
 

 za delavce: 
 

 izboljšanje zdravja in  
 zadovoljstva na delovnem mestu; 
 

 za vodstvo: 
 

 zdrave,  
 motivirane in  
 produktivne delavce; 



 

 za organizacije: 
 

 boljšo splošno uspešnost,  
 manj absentizma in prezentizma,  
 manj nezgod in poškodb pri delu ter  
 večje število delavcev, ki nimajo namena 

menjati službe; 
 
 za družbo: 
 

 znižanje stroškov in  
 zmanjšanje bremena za posameznike in 

družbo kot celoto. 



Promocija duševnega zdravja 
 

Promocija duševnega zdravja lahko pomembno 
prispeva k zdravemu delovnemu okolju.  
Med ukrepi, ki bi jih bilo mogoče sprejeti, so: 
 

 omogočanje prilagodljivih delovnih vzorcev; 
 

 zagotavljanje podpore za izzive vsakdanjega 
življenja, na primer dostop do otroškega 
varstva; 

 

 ozaveščanje o vprašanjih duševnega zdravja za 
vodstvo in delavce; 

 

 brezplačno psihološko svetovanje in podpora; 
 

 podpora delavcem, da se udeležijo telesne 
vadbe. 



Ali ste vedeli? 
 
 Približno polovica delavcev meni, da je 

stres v zvezi z delom na njihovem 
delovnem mestu pogost.  

 
 V Evropi je to druga najpogosteje 

prijavljena zdravstvena težava, povezana 
z delom. 

 
 50–60 % vseh izgubljenih delovnih dni je 

mogoče pripisati stresu in psihosocialnim 
tveganjem, povezanim z delom. 

 



 Vsak šesti delavec bo imel med poklicnim 
življenjem težave z duševnim zdravjem. 

  
 Na nacionalni ravni stroški psihosocialnih 

tveganj na delovnem mestu znašajo več 
milijonov evrov. 

 
 Obvladovanje stresa in psihosocialnih 

tveganj na delovnem mestu se izplača – 
prednosti za podjetja odtehtajo stroške 
izvajanja. 


