
NASILJE NA DELOVNEM MESTU 
S POUDARKOM NA 

PRAKTIČNEM PRIMERU
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DEFINIRANJE NASILJA NA 
DELOVNEM MESTU

• Posamezna nasilna dejanja, ki jih lahko povzročijo 
zaposleni, učenci, starši.

• Sistematično, dolgotrajno, namerno povzročanje 
psihičnega, besednega, spolnega, socialnega … nasilja 
sodelavki ali sodelavcu s strani drugih zaposlenih –
nadlegovanje in trpinčenje (mobing)

• ZLORABA MOČI!

• Razlikujemo med AFEKTIVNO in INSTRUMENTALNO 
agresivnostjo.

• Razlikujemo med PRAVNO in PSIHOLOŠKO definicijo 
nasilja.



OBRAVNAVA NASILJA NA 
DELOVNEM MESTU

• Takojšnje intervencije

✓ Prekinitev nasilja in zaščita žrtve

✓Ukrepi za preprečevanje ponovitve nasilja / 
preprečevanje stika med žrtvijo in 
povzročiteljem

✓ Prijava na policijo v primeru kaznivih, 
ogrožajočih dejanj

• Ključna je vloga vodstva! Enotnost 
kolektiva!



OBRAVNAVA NASILJA NA 
DELOVNEM MESTU

• Procesne intervencije

✓ Sklic tima (ŠSS)

✓ Psihosocialna podpora žrtvi

✓Dogovor o nadaljevanju komunikacije s 
povzročiteljem / sankcioniranje 

✓ Spremljanje vedenja povzročitelja

✓Kolektiv evalvira preventivo in obravnavo 

✓ Po potrebi usposabljanja za strokovne 
delavce



TRPINČENJE / MOBING 

• NI POSAMEZNO NASILNO DEJANJE!

• GRE ZA NASILJE, KI JE DOLGOTRAJNO! 

• MOBING JE PROCES!

• Psihološko (čustveno), verbalno, socialno nasilje in ogrožanje 
delovno-pravnega položaja.

• Dogaja se med zaposlenimi.

• Očiten je namen, sistematičnost nasilja.

• Vključitev večine (mob).

• Žrtev je vse bolj nemočna in ogrožena, občuti posledice 
zlorabe.

• Izgon žrtve z delovnega mesta.

• Posledice tudi za opazovalce, organizacijo in družbo.



ZAKON D DELOVNIH RAZMERJIH

7. člen ZDR

(prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter 
trpinčenja na delovnem mestu)

o Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. 
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 delom. 



FAZE MOBINGA (Leymann)

1

začetni 
konflikt

2

sovražna,

agresivna 
dejanja

3

vključitev 
vodstva

4

žrtve so 
problem, 

nore, 
izolirane

5

izločitev, 
izgon



PROCES MOBINGA/TRPINČENJA

Problem (konflikt)

Oseba (problem postane oseba)

Odnos (poslabšanje odnosa)

Ni odnosa (odstranitev osebe)



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
PRVA FAZA

• V tehničnem programu srednješolskega 
izobraževanja se učitelj Marko sooča z vse manjšo 
motivacijo dijakov za učenje ter delo, raven znanja 
se znižuje, nedisciplina je vse večja. Kljub temu 
poskuša držati kriterije pri znanju ter ocenjevanju, 
kar nemalokrat sproža konflikte z dijaki in starši. 

• Eden od kolegov namreč pravi, da se je že zdavnaj 
vdal v usodo in zato pri ocenah ne komplicira, 
drugi še poskuša držati kriterije, a če pride do težav 
s starši, praviloma popusti, saj noče imeti težav. 

• Ravnateljica večkrat poudarja, da mora gledati širšo 
sliko in upoštevati tudi dijake, saj so oni v središču 
izobraževanja. 



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
PRVA FAZA

• Marko je nekajkrat na konferencah izpostavil, da to 
ne pelje nikamor in da zniževanje strokovne ravni 
tudi ne bo povečalo vpisa, a ga je ravnateljica 
ustavila s protiargumenti (vpis se manjša, program 
visi na nitki, s tem tudi delovna mesta, starši …). 

• Čuti, da iz teh konfliktov vedno pride kot 
poraženec, počuti se neupoštevan, boli ga, da se v 
šoli dela narobe in zanika njegovo strokovno 
avtoriteto. Kljub temu zase ve, da nikakor ne bo 
popustil in da bo vztrajal pri svojem.  

• Redki kolegi ga sicer po tihem podpirajo, a se javno 
ne izpostavljajo.



KONFLIKTNA DRSALNICA

spor, konflikt

DEMONIZACIJA NASPROTNIKA

čustva
predsodki

stereotipi
nesporazumi

RACIONALIZACIJA

kriza

nasilna komunikacija 



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
PRVA FAZA

Zgodi se konflikt, kritični dogodek.

• Največje možnosti za uspešno reševanje problema 
ter pomoč šibkejšemu so v tej fazi. 

✓ neformalno posredovanje sindikalnega 
zaupnika, kolegov

✓ „problem solving“ (fokusiramo se na problem)

✓ skupni sestanek vseh vpletenih (vodi ga tretji)

✓ supervizija, pomoč zunanjega strokovnjaka

✓ mediacija …

✓ vodstvo posreduje ali odloči o konfliktu



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
DRUGA FAZA

• Konec šolskega leta ga ravnateljica sooči s pritožbo 
staršev, da je sina šikaniral, imel na piki in mu na 
koncu dal negativno oceno. Noče mu dati še ene 
možnosti. Sin je v stresu, prestrašen, boji se šole.

• Ravnateljica je bila razburjena, zahtevala je jasno 
pojasnilo o problemu. „To bo treba nemudoma 
rešiti. Dijak je očitno v stiski. Te odgovornosti ne 
moremo sprejeti! Dijaku je treba pomagati!“

• Marko je razložil, da je dijak len in zato ne zna. 
Imel je dovolj priložnosti, a se ni nikoli naučil. 
Pozitivna ocena zato ne pride v poštev. 

• Ravnateljica razočarano in v jezi zaključi sestanek. 



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
DRUGA FAZA

• Marko je šel domov zaskrbljen. Očitno je v očeh 
ravnateljice odgovoren za nastalo situacijo. Ne 
glede na to pa ne bo popustil, saj ve, da ima prav.

• Ravnateljica je sklicala sestanek z aktivom, kjer 
kolega Marka nista podprla, ko je zahtevala timski 
razmislek o možnostih rešitve problema z dijakom.

• Marko je na to glasno reagiral z jezo, agresivnostjo. 
Ravnateljici je zabrusil: „To ni šola, ampak tržnica!“ 

• Bila je osupla: „Takšna komunikacija res ni 
primerna! Razočarana sem nad tvojim vedenjem!“ 

• Marko je zavpil: „Jaz pa nad tvojim vodenjem, ki 
vodi v uničenje šole in dostojanstva učiteljev!“ in 
odvihral.



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
DRUGA FAZA

Pojav nasilnih (prikritih) dejanj, žrtev še ne uvidi 
sistematičnosti, praviloma sama rešuje problem

• Kaj je mogoče storiti?

✓ nujno je beleženje posameznih nasilnih dejanj

✓ pomoč sindikalnega zaupnika – informiranje o 
možnih oblikah pomoči, posredovanje pri vodstvu

✓ sindikalni zaupnik predlaga / organizira 
izobraževanja na to temo v kolektivu 

✓ ob zaostrovanju usmeri v pravno pomoč SVIZ-a / 
(ne)formalno posredovanje SVIZ-a pri vodstvu

✓ supervizija za izboljšanje odnosov in bolj 
profesionalno komunikacijo v kolektivu



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
TRETJA FAZA

• Doma se je povsem skrušil, saj se je zavedal, da je 
tudi sam prestopil črto korektnosti in 
konstruktivne komunikacije. Odločil se je, da se bo 
naslednji dan ravnateljici opravičil.

• Tako je tudi storil, a je doživel hladen tuš: „Najlažje 
se je opravičiti. Ni šlo zgolj za afekt, tako v resnici 
misliš! Razočarana sem in zaskrbljena, kako bova 
sploh še lahko sodelovala v prihodnje, saj zavračaš 
vsakršno razpravo. Zdi se, da res škoduješ dijakom. 
Starši imajo torej prav.“

• Marko je v šoku zapustil njeno pisarno. Komaj je 
speljal pouk. Občutil je stisko in strah. „Kam to 
vodi? Kaj naj storim? Sem res kriv za vse?“



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
TRETJA FAZA

• V naslednjih tednih se ravnateljica nanj ni več
obrnila v zvezi z dijakom. Ostalo je pri negativni 
oceni.

• Starši so se pritožili na šolsko inšpekcijo, o čemer je 
bil Marko pisno obveščen. Ko je želel govoriti z 
ravnateljico, ta ni imela časa. V aktivu sta mu 
kolega rekla, da je sam odgovoren za nastalo 
situacijo in za težave, ki jih bo imel z inšpekcijo. 

• Tudi v zbornici so se izmikali tej temi, nihče ga ni 
javno podprl, dva kolega sta mu sicer potihoma 
dala prav, a se nista želela izpostaviti. 

• Počutil se je izdanega in samega s problemom.



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
TRETJA FAZA

Trpinčenje se intenzivira, nasilje postane 
sistematično. Žrtev občuti resne posledice. Zaznava 
nasilja tudi pri opazovalcih. Vključitev vodstva.

Kaj je mogoče storiti?

• nujna je psihosocialna pomoč, načrt pomoči, 

• kontinuirano strokovno svetovanje, 

• koordinacija različnih oblik pomoči, 

• sodelovanje s sindikatom in NVO, 

• posredovanje pri vodstvu, nujno je ukrepanje 
vodstva!



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
ČETRTA FAZA

• Čakanje na inšpekcijo mu je povzročalo tesnobo, 
ravnateljica je bila vseskozi na distanci.

• Čutil je, da tudi v kolektivu ni podpore in da ga 
kolegi gledajo postrani. Zato se je pričel izogibati 
druženju in pogovorom. Občutil je stisko.

• Na konferenci pa ga je zadelo kot strela z jasnega. 
Ravnateljica je predstavila problem prisotnim. 
Odgovornost za težave s starši, inšpekcijski nadzor 
in stisko dijaka je v celoti pripisala Marku, ki bi kot 
dolgoletni pedagog moral znati reševati probleme 
pedagoško in konstruktivno. S tem je tudi šoli 
povzročil škodo. Ostali so bili tiho.



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
ČETRTA FAZA

• Marka je popadla jeza, saj je občutil te besede kot 
veliko krivico. Obtožil je ravnateljico ter kolege, da 
so oportunisti, da nimajo hrbtenice in da so slabi 
učitelji. Pripisal jim je odgovornost za slabo znanje 
dijakov: „S takimi učitelji ter ravnatelji, kot ste vi, 
smo na dobri poti, da dokončno uničimo šolo!“

• Nato je pobito odšel s sestanka. Naslednji dan je šel 
v bolniški stalež, saj se je zelo slabo počutil.

• O izpadu kolega so v naslednjih dneh govorili vsi, 
uveljavilo se je prepričanje, da ima Marko resne 
osebne probleme. „Ni čudno, da je prišlo do spora z 
dijakom, saj je očitno konflikten in agresiven.“  



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
ČETRTA FAZA

Vodstvo zlorabe ne ustavi, zato nasilje eskalira. 
Stigmatizacija in osamitev žrtve (mob). Resne 
posledice za žrtev, dolgotrajen bolniški stalež, 
ogrožen je njen delovnopravni položaj.

• Nujne so takojšnje pravne intervencije, sodelovanje 
s sindikatom, usmerjanje v dodatne specialistične 
oblike pomoči, kontinuirana podpora žrtvi.

Te intervencije niso uspele ustaviti trpinčenja.



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
PETA FAZA

• V času, ko je bil v bolniškem staležu, ga je poklicala 
ravnateljica in mu ponudila pomoč zaradi očitnih 
težav. Menila je, da je najbolje, da si vzame dovolj 
časa za zdravljenje in umiritev. Tako ali tako je 
konec šolskega leta, za naprej pa se bosta temeljito 
pogovorila o njegovem vedenju ter delu.

• Marko na to ni nič odgovoril, saj se je bal, da bi spet 
prišlo do konflikta. Strinjal se je s sestankom po 
15.8. in hkrati začutil močno tesnobo zaradi 
negotove prihodnosti.



PRIMER OBRAVNAVE MOBINGA 
PETA FAZA

Izgon žrtve z delovnega mesta. Dodatna 
stigmatizacija in huda stiska. Še večje zdravstvene 
težave, izguba delovnopravnih pravic, eksistenčna 
ogroženost.

• psihološka in zdravstvena pomoč

• multiprofesionalna podpora 

• pravna pomoč

Izgona z delovnega mesta ni bilo mogoče preprečiti.



KAJ LAHKO STORI SINDIKALNI 
ZAUPNIK?

• Zaupni pogovor z žrtvijo

• Načrt pomoči in ukrepanja

• Informiranje o oblikah pomoči in samopomoči

• Aktivno prizadevanje za solidarne in profesionalne 
odnose v kolektivu 

• Posredovanje pri povzročitelju

• Posredovanje pri vodstvu

• Spremljanje dogajanja, podpora žrtvi

• Sodelovanje s pravno službo sindikata pri 
načrtovanju in izvedbi ukrepov

• Organizacija izobraževanj v kolektivu


