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BO, število primerov, DVM, 1999-2010 

 

y = -90.871x + 20942 
R² = 0.1047 
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BS, ponavljajoča se depresivna 
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Leto R 
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IF, DVM po diagnozah,  

2004-2010 
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Št. primerov, reakcija na hud 

stres, 1998-2014 
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F43 Reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje 

Moški Ženske



%BO reakcija na hud stres, 

1998-2014 
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F43 Reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje 

Slovenija

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne
varnosti



4.2.2010 

DVM v vzorčni psihiatrični 

ambulanti 

leto ∑ F43 ž m trpinčenje % 

2006 701 85 
12.1% 

61 24 59 69.4 

2007 695 96 
13.8% 

70 26 96 100.0 

2008 698 83 
12.0% 

61 22 83 100.0 



2006: 
Bullying, harassment, violence, 

intimidation, abuse, mobbing 



Mobbing 

Izhaja iz glagola „to mob“ = prerivati se, 

stiskati, nakopičiti z namenom nekomu 

škoditi, ga napasti, mu narediti krivico. 

Mob = drhal 

V 70-letih opisujejo z besedo vrstniško 

nasilje v šoli 

V 80-ih letih prenos v delovno okolje 

(Leymann) 



Definicija 

Kazenski zakonik: kaznovan je 

posameznik, ki na delovnem mestu ali v 

zvezi z delom s trpinčenjem povzroči 

zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost 

oz. psihično, psihosomatsko ali fizično 

obolenje ali zmanjšanje delovne 

sposobnosti 



Definicija 

Sovražna in neetična komunikacija enega 

ali več posameznikov, sistematično in 

najpogosteje usmerjena proti enemu 

posamezniku, ki je zaradi trpinčenja 

potisnjen v položaj nemoči, kjer nima 

zaščite in kjer tudi ostaja zaradi 

kontinuiranih dejanj trpinčenja.  



Definicija 

Ta dejanja se pojavljajo pogosto, najmanj 

enkrat tedensko in v daljšem časovnem 

obdobju, najmanj šest mesecev. Zaradi 

dolgotrajnosti se posledice izražajo v 

znatnih duševnih, psihosomatskih in 

socialnih problemih. 

 



TDM  

Posamični primeri negativnega vedenja, 

kot ga opisuje definicija, lahko prav tako 

pomenijo napad na dostojanstvo delavca, 

vendar jih kot enkratne incidente ne 

moremo šteti med trpinčenje na 

delovnem mestu. 



Značilno za TDM 

45 različnih načinov vedenja: 

• Spreminjanje delovnih nalog tarče 

• Socialna izolacija 

• Osebni napadi na posameznika 

• Verbalne grožnje, sramotenje v javnosti 

• Širjenje govoric 



Značilnosti povzročitelja 

? Malo poznanega: 

- V smislu zaščite samospoštovanja 

- Pomanjkanje socialnih kompetenc 

- Rezultat mikropolitičnega vedenja 



 Zaščite samospoštovanja 

 
• Visoko samospoštovanje je povezano z 

aroganco, perfekcionizmom in 

narcisizmom 

• Ljudje z nestabilnim samospoštovanjem se 

odzovejo z agresijo že pri navidezni grožnji 

njihovemu samospoštovanju. Svoje 

samospoštovanje stabilizirajo z agresijo, 

negativnim ravnanjem in obravnavo 

drugih. 



Značilnosti povzročitelja 

? Malo poznanega: 

- V smislu zaščite samospoštovanja 

- Pomanjkanje socialnih kompetenc 

- Rezultat mikropolitičnega vedenja 



Pomanjkanje socialnih 

kompetenc 

• Pomanjkanje emocionalne kontrole 

• Pomanjkanje samorefleksije in 

sposobnosti vživljanja v drugega 

(nekateri povzročitelji se ne zavedajo 

povsem, kako s svojim vedenjem 

vplivajo na tarčo) 



Značilnosti povzročitelja 

? Malo poznanega: 

- V smislu zaščite samospoštovanja 

- Pomanjkanje socialnih kompetenc 

- Rezultat mikropolitičnega vedenja 



TDM kot rezultat 

mikropolitičnega vedenja 

• Struktura in procesi v posamezni 

organizaciji niso točno določeni. Svoje 

možnosti odločanja ne uporabljajo le v 

korist organizacije pač pa tudi 

osebnega interesa, lastnih ciljev 



TARČA 

Tarče so viktimizirane, če: 

• Se iz kakršnegakoli razloga niso sposobne 

braniti 
Pomanjkanje veščin, plahost, majhno samospoštovanje, 

pomanjkanje učinkovitosti. 

Z individualnimi značilnostmi lahko pojasnimo, zakaj se 

nekatere osebe ob TDM odzovejo  s stresom, nekateri 

upravičeno kritiko dojemajo kot TDI! Nekatere ustvarjajo 

konflikte! 

Velika previdnost pri raziskovanju teh 

primerov!!! 



Kaj trpinčena oseba lahko 

stori 
• Soočenje z dejstvom, da gre za TDM 

• Naučiti se mora čustvene stabilnosti ob 

dejanjih TDM 

• Pripraviti si mora ustrezno strategijo za 

reagiranje v teh situacijah 

• Naučiti se mora pravilne verbalne in 

neverbalne komunikacije 

• Razmisli o drugem delovnem mestu 



TRPINČENJE-pred krizo 

2008 
• V zadnjih 6 mesecih: 

    10,4%, 1,5%  pogosto 

• V zadnjih 5 letih:  

    19,4% 

• Delež prič:  18,8% 

• Zasebni vs. javni sektor:  

    48,1% vs. 49,9% 



STATUS ŽRTVE 

67

24

9

višji menedžment srednji menedžment delavci



TRPINČENJE - 2011 

• V zadnjih 6 mesecih: 

    5,6%, 0,2%  pogosto 

• V zadnjih 5 letih:  

    14,6 

• Delež prič:  14,6% 



KONFLIKT  TDM 
- Konkurenčnost, tekmovalnost 

- Napad na del., statusno 

pozicijo 

- Udeleženci so znani 

- Ob soočenju se vsebina 

konflikta razkrije 

- Sporazum, nekdo popusti 

- Ugled udeležencev praviloma 

ne trpi 

 

 

- Ravnovesje moči 

- Izključevanje, škodovanje 

- Napad na os. integr. ali 

pripadnost podjetju 

- Nejasne okoliščine 

- Storilci so prikriti 

 

- Ob soočenju izmikanje 

- Tarča omaga, njeno zdravje trpi, 

- Možna izguba delovnega mesta 

- Možna izguba delovnih 

sposobnosti 

- Izrazito neravnovesje moči  



IZGORELOST 

 

Trenutno ni splošno veljavne, 

mednarodno dogovorjene definicije 

Izgorelost 



Št. primerov BO,  

izgorelost, 2007-2014 (VIR: NIJZ) 



Izgorelost 

Krivulja 

izgorelosti 
Delazmožnost in 

zadovoljstvo 

Občutek praznine in nepotrebnosti 

Visoka ambicioznost, velika pričakovanja 

Umik, cinizem 

Fizična in psihična izčrpanost 



PSIHOLOŠKE OKOLIŠČINE 

DELA 

 Če se omejimo na delovna razmerja, potem 
so potrebe, ki naj bi jih zadovoljili, poleg 
ustreznega plačila za svoje delo, tudi 
pozitivna potrditev za dobro opravljeno delo 
(potreba po sprejetosti), relativno stabilni 
pogoji dela (varnost), nadzor nad delovnimi 
okoliščinami,  jasno opredeljene naloge 
(potrebe po razumevanju) in podobno.  
 
 



Terapija 

Blaga oblika: 

– Odstranitev stresorjev 

– Relaksacija s športno aktivnostjo 

– “Vračanje v realnost” 

 

• Resna oblika: 

– Psihoterapija in antidepresivi 
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IF po skupinah bolezni, 2011, (vir: NIJZ)  
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R po sk. bolezni, 2011, (vir: NIJZ) 
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%BS,DVM, javni/zasebni, 

2011, (vir: NIJZ) 
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Psihosomatske bolezni 



Simptomi 

• Povišane maščobe v krvi 

• Povišan krvni pritisk 

• Povišan sladkor v krvi 

• Miokardni infarkt 

• Hormonske motnje 

• Motnje spanja 

• Glavobol 

• Bolečine v želodcu, rana na želodcu 

• Astma 

 

 



Povišan krvni pritisk 



Povišane maščobe v krvi 

Rdeče 

krvničke 

Holesterol 

Notranjost normalne arterije 

http://www.todaymednews.org/wp-content/uploads/2011/10/222atherosclerosis_final.jpg


Povišane maščobe v krvi 

http://www.cholesterolloweringfoodsdaily.com/why-high-blood-cholesterol-level-is-not-good-for-your-health/


Miokardni infarkt 

Miokardni infarkt 
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 plak 
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http://c3.yousaytoo.com/rss_temp_image/pics/99/43/46/4954699/original/remote_image20100822-25369-1xdjes7-0.jpg
http://c3.yousaytoo.com/rss_temp_image/pics/45/32/48/4950345/original/remote_image20100819-17112-1oo95ae-0.jpg


Rana na želodcu 

(dvanajstniku) 
 



Astma
BRONHITIS ASTMA 

Normalni bronhij 



Psihosocialne in druge 

bolezni in simptomi 

• Alkoholizem 

• Kajenje 

 

 

• Daljši čas rekonvalescence 

• Kostno-mišične bolezni (z delom 

povezane…) 

• Samomori 

 



Druge posledice 

• Več poškodb  

• Padec odpornosti, več prehladov 

• Veliko raziskovanj o drugih vplivih kot 

npr. rak… 

 

 



 

 

Hvala za Vašo pozornost! 


