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SVOBODA IZRASVOBODA IZRAŽŽANJA IN KOMUNICIRANJA V DELOVNEM OKOLJU ANJA IN KOMUNICIRANJA V DELOVNEM OKOLJU 
KOT SESTAVINA KOT SESTAVINA PSIHOSOCIALNEGAPSIHOSOCIALNEGA ZDRAVJAZDRAVJA

POSAMEZNIKA IN ORGANIZACIJEPOSAMEZNIKA IN ORGANIZACIJE

NNi zdravjai zdravja in produktivnostiin produktivnosti na delovnem na delovnem 
mestu mestu brezbrez psihosocialnegapsihosocialnega zdravjazdravja;;

Ni Ni psihosocialnegapsihosocialnega zdravja  brez svobode zdravja  brez svobode 
izraizražžanja in kakovostnega komuniciranja v anja in kakovostnega komuniciranja v 

delovnem okoljudelovnem okolju..



SVOBODA GOVORA IN DOSTOPA DO SVOBODA GOVORA IN DOSTOPA DO 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAINFORMACIJ JAVNEGA ZNAČČAJA V AJA V 

SLOVENIJISLOVENIJI
•• 39. 39. ččlen Ustave RS govori o len Ustave RS govori o 

svobodi izrasvobodi izražžanjaanja misli, govora in misli, govora in 
javnega nastopanja... vsakdo javnega nastopanja... vsakdo 
lahko svobodno zbira, sprejema in lahko svobodno zbira, sprejema in 
šširi vesti in mnenjairi vesti in mnenja……razen v razen v 
primerih, ki jih doloprimerih, ki jih določča zakon;a zakon;

•• Drugi odstavek pa pravi, daDrugi odstavek pa pravi, da imaima
vsakdo pravico vsakdo pravico dobiti informacijo dobiti informacijo 
javnega znajavnega značčaja;aja;

•• Svoboda govora na Svoboda govora na 
delovnem mestu ni delovnem mestu ni 
samoumevna (veliko samoumevna (veliko 
praktipraktiččnih omejitev nih omejitev ……) !) !



DELAVSKE PRAVICE, SVOBODA IZRAŽANJA, 
KOMUNICIRANJE IN ZDRAVJE

•• DelavskoDelavsko soupravljanjesoupravljanje nana
podropodroččjuju varnostivarnosti in zdravja in zdravja pripri
deludelu jeje kljuključčnini element element sistemasistema
varnostivarnosti in zdravja in zdravja pripri deludelu !!

•• Vse pravice zaposlenih iz Vse pravice zaposlenih iz 
delovnega razmerja ostajajo delovnega razmerja ostajajo 
zgolj na papirju, v kolikor ni zgolj na papirju, v kolikor ni 
zagotovljena pravica do zagotovljena pravica do 
svobode izrasvobode izražžanja in anja in 
kakovostno komuniciranje! kakovostno komuniciranje! 

•• Svoboda izraSvoboda izražžanja in anja in 
komuniciranja kot sestavina komuniciranja kot sestavina 
psihosocialnegapsihosocialnega zdravja !zdravja !



NEKAJ MEDIJSKO NEKAJ MEDIJSKO 
IZPOSTAVLJENIH PRIMEROV IZPOSTAVLJENIH PRIMEROV 

OMEJEVANJA SVOBODE GOVORA OMEJEVANJA SVOBODE GOVORA 
IN MOTENJ KOMUNICIRANJAIN MOTENJ KOMUNICIRANJA

V DELOVNEM OKOLJUV DELOVNEM OKOLJU

Slovenija, 2002Slovenija, 2002--20122012



““ObtoObtožžena se je pred vhodom ena se je pred vhodom 
IVZIVZ pogovarjala z novinarkopogovarjala z novinarko””

KOTRAVERZNIKOTRAVERZNI
PRAVILNIKI O DAJANJU PRAVILNIKI O DAJANJU 

INFORMACIJ ZA JAVNOSTINFORMACIJ ZA JAVNOST

•• Zdravnica  Zdravnica  EvitaEvita LeskovLeskovššek ek 
domnevno prekoradomnevno prekoraččila svoje ila svoje 
pristojnosti, ko dala izjavo za pristojnosti, ko dala izjavo za 
medije ob Svetovnem dnevu medije ob Svetovnem dnevu 
AIDSa AIDSa brez predhodne odobritve brez predhodne odobritve 
direktorjadirektorja……;;

•• ““Pravilnik o dajanju informacij za Pravilnik o dajanju informacij za 
javnostjavnost ovira pravoovira pravoččasno asno 
posredovanje informacij posredovanje informacij 
pomembnih za zdravje ljudipomembnih za zdravje ljudi””;;



““LahkoLahko govorigovori, , ampakampak nene vsegavsega””

•• Generalni direktor Generalni direktor 
Univerzitetnega kliniUniverzitetnega kliniččnega nega 
centra (centra (UKCUKC) Ljubljana Simon ) Ljubljana Simon 
Vrhunec je s Vrhunec je s pisno gropisno grožžnjo z njo z 
izgubo sluizgubo služžbe prepovedal v be prepovedal v 
javnosti govoriti zdravnikujavnosti govoriti zdravniku
Matiji TomMatiji Tomššiičču iz kliniu iz kliniččnega nega 
oddelka za oddelka za revmatologijorevmatologijo UKCUKC;;

•• TomTomššiičč medije obvestil o medije obvestil o ““odstopu odstopu 
vodstva  vodstva  revmatologijerevmatologije zaradi zaradi 
razmer na oddelku ;  neustreznih razmer na oddelku ;  neustreznih 
(sanitarni) pogojih za bivanje (sanitarni) pogojih za bivanje 
bolnikov in delo ambulante;  bolnikov in delo ambulante;  
problemih z elektriko; imenovanju problemih z elektriko; imenovanju 
v. d. predstojnika za v. d. predstojnika za revmatologijorevmatologijo
brez  delovnih izkubrez  delovnih izkuššenj iz enj iz 
revmatologijerevmatologije””



Prepoved komuniciranja, ki je v Prepoved komuniciranja, ki je v 
nasprotju z uradnimi stalinasprotju z uradnimi stališšččii

•• Discipliniranje kirurga Erika Brecelj Discipliniranje kirurga Erika Brecelj 
je vrsto letje vrsto let opozarjal na opozarjal na 
nevzdrnevzdržžne razmere na ne razmere na 
onkologijionkologiji ; ; ostrostroo kritikritiziralziral
takotako lastnlastnii cehceh kotkot
zdravstvenezdravstvene politikepolitike in in lobijelobije ; ; 

•• Dobil opozorilo Dobil opozorilo direktordirektorjaja, , da mu da mu 
lahkolahko rednoredno odpoveodpove pogodbopogodbo o o 
zaposlitvizaposlitvi, , čče boe bo brezbrez njegoveganjegovega
pisnegapisnega pooblastilapooblastila govoriligovorili z z 
novinarjinovinarji aliali nastopalnastopal v v javnostijavnosti; ; bil bil 
na vse nana vse naččine ine ššikaniran in ocenjen ikaniran in ocenjen 
najslabnajslabšše med zdravniki sodelavci.e med zdravniki sodelavci.

•• ZapiranjeZapiranje informacijinformacij pomenipomeni
slabslabššee obveobveššččenoeno javnostjavnost



Oviranje komunikacij z Oviranje komunikacij z 
javnostjojavnostjo

•• ZastraZastrašševanja, evanja, diskreditdiskreditacijeacije
in  oviranje komunikacij z in  oviranje komunikacij z 
javnostjo zaradi razkrivanja javnostjo zaradi razkrivanja 
uniuniččevaevanjanja okoljaokolja in in poslediposlediččnono
nanaššegaega zdravjazdravja;;

•• MMikrobiologikrobiolog dr. dr. GorazdGorazd PretnarPretnar, , 
ZZVZZV Koper,Koper, odloodloččnono in in glasnoglasno
opozopozoriloril nana oporeoporeččnostnost vodevode v v 
slovenskih slovenskih vodomatihvodomatih;;

•• ZZaradiaradi omejevanjaomejevanja znanstveneznanstvene
svobodesvobode, pri zagotavljanju , pri zagotavljanju 
kvalitetne pitne vode,kvalitetne pitne vode, jeje pozvalpozval
k k razrerazreššitviitvi ministraministra za za zdravjezdravje
BorutaBoruta MiklavMiklavččiiččaa..



UtiUtiššanje in odpuanje in odpuššččanje slovenskih anje slovenskih 
sindikalistovsindikalistov

SINDIKATSINDIKAT VOJAKOVVOJAKOV SLOVENIJESLOVENIJE

•• Ministrica Ljubica Ministrica Ljubica JeluJeluššiičč iizbriszbrisalaala
interninternoo spletnspletno strano stran SindikatSindikataa vojakovvojakov
Slovenije  Slovenije  nana spletnihspletnih stranehstraneh
MMinistrstvainistrstva za za obramboobrambo ((MOMO); ); 
domnevno zaradi  domnevno zaradi  ““sovrasovražžneganega govoragovora, , 
žžaljivihaljivih obdolobdolžžitevitev,  ,  neresnineresniččnihnih obtoobtožžbb,,
nekonstruktivnnekonstruktivnegaega polemiziranjepolemiziranje z z 
vodstvomvodstvom, , kiki presegajopresegajo sindikalnosindikalno
delovanjedelovanje…”…”; ; 

SINDIKATSINDIKAT IZVAJALCEV PRISTANIIZVAJALCEV PRISTANIŠŠKIH DELAVCE,KIH DELAVCE, LUKA LUKA 
KOPERKOPER

•• UtiUtiššan in an in kaznovankaznovan sindikalist sindikalist TopiTopićć
zaradizaradi izpostavljanjaizpostavljanja v v bojuboju za za 
delavskedelavske pravicepravice v Luki Koperv Luki Koper. . 



POSKUS UTIPOSKUS UTIŠŠANJA ZDRAVSTVENEGA ANJA ZDRAVSTVENEGA 
ININŠŠTITUTATITUTA NACIONALNEGA POMENANACIONALNEGA POMENA

•• InInšštitut za varovanje zdravja titut za varovanje zdravja 
((IVZIVZ) prebivalcem zagotavlja ) prebivalcem zagotavlja 
preventivno zdravstveno preventivno zdravstveno 
varstvovarstvo……; ; 

•• Selitev iz centra mesta na Selitev iz centra mesta na 
periferijo omalovaperiferijo omalovažžuje in slabi uje in slabi 
konkurenkonkurenččnost stroke ter nost stroke ter 
omejuje moomejuje možžnost  neposredne nost  neposredne 
komuniciranje z uporabniki, ki komuniciranje z uporabniki, ki 
vkljuvključčuje pravouje pravoččasno, celostno asno, celostno 
in verodostojno obvein verodostojno obveššččanje anje 
javnosti o mojavnosti o možžnih vplivih nih vplivih 
politipolitiččnih in gospodarskih nih in gospodarskih 
odloodloččitev na zdravje.itev na zdravje.



KAJ JE KAJ JE PSIHOSOCIALNOPSIHOSOCIALNO
ZDRAVJEZDRAVJE

““BBlaginjlaginjaa, , kiki posameznikuposamezniku omogoomogoččaa
uresniuresniččevaevanjenje njegovnjegovihih sposobnostisposobnosti, , soosooččaanjenje z z 
obiobiččajnimiajnimi stresnimistresnimi situacijamisituacijami, , opravljanje opravljanje 
produktivnproduktivnegaega deldelaa terter delovanje v javno dobro delovanje v javno dobro 
--prispevatiprispevati svojsvoj deledeležž k k skupnostiskupnosti ((SZOSZO););

Ohranja in krepi ga uporaba z dokazi podprtega Ohranja in krepi ga uporaba z dokazi podprtega 
javnega zdravja (promocije zdravja) v socialnem javnega zdravja (promocije zdravja) v socialnem 
dialogu in politidialogu in političčnih odlonih odloččitvah !itvah !



PREGANJANJE IN ZATIRANJE PREGANJANJE IN ZATIRANJE 
DRUGADRUGAČČNEGA MNENJA NEGA MNENJA 

((““SUPPRESSION OF SUPPRESSION OF DISSENTDISSENT””, Martin 1999), Martin 1999)

•• ““čče moe moččnejnejšši i 
posameznik oz. skupina posameznik oz. skupina 
ogroogrožža, preganja, a, preganja, 
cenzurira ali kako cenzurira ali kako 
drugadrugačče napada  e napada  
oporeoporeččnika brez nika brez 
polemiziranjapolemiziranja…”…”; ; 

•• Vplivi in posledice Vplivi in posledice 
preganjanja drugapreganjanja drugaččnega nega 
mnenja na mnenja na 
((psihosocialnempsihosocialnem) ) 
zdravju zaposlenih in zdravju zaposlenih in 
delovne organizacije.delovne organizacije.



VPLIV ORGANIZACIJE DELA NA ZDRAVJEVPLIV ORGANIZACIJE DELA NA ZDRAVJE

VPLIVI ORGANIZACIJSKE KRIVIVPLIVI ORGANIZACIJSKE KRIVIČČNOSTI NA ZDRAVJENOSTI NA ZDRAVJE

1.1. distributivnadistributivna (krivi(kriviččno nagrajevanje); no nagrajevanje); 
2.2. proceduralnaproceduralna (premalo postopkov oz. mo(premalo postopkov oz. možžnosti nosti 

svobode govora, participacije, mosvobode govora, participacije, možžnosti soodlonosti soodloččanjaanja……););
3.3. informacijska  informacijska  (nepravo(nepravoččasnost, asnost, netransparentnostnetransparentnost, , 

nespecifinespecifiččnost, nost, polresnipolresniččnostnost informiranja, enostransko informiranja, enostransko 
komuniciranjekomuniciranje……););

4.4. relacijskarelacijska ( ( ““nadrejeni se  lahko iznadrejeni se  lahko izžživljajo nad ivljajo nad 
podrejenimipodrejenimi…”…” ).).



ŠŠTUDIJE PRIMEROV PREGANJANJA TUDIJE PRIMEROV PREGANJANJA 
OPOREKANJA V DELOVNIH OPOREKANJA V DELOVNIH 

ORGANIZACIJAHORGANIZACIJAH

SLOVENIJA, 2001SLOVENIJA, 2001--20082008



NAMEN NAMEN 

•• razumeti povezave med oporekanjem in razumeti povezave med oporekanjem in 
razkrivanjem v javno dobro ter izboljrazkrivanjem v javno dobro ter izboljššanjem anjem 
delovnih procesov in razmer; trpindelovnih procesov in razmer; trpinččenjem na enjem na 
delovnem mestu; delovnem mestu; 

•• opisati povezave med svobodo govora, motnjami opisati povezave med svobodo govora, motnjami 
v komuniciranju, konflikti in trpinv komuniciranju, konflikti in trpinččenjem na enjem na 
delovnem mestu;delovnem mestu;

•• opisati  vplive konfliktov in preganjanja opisati  vplive konfliktov in preganjanja 
oporeoporeččnikov na nikov na psihosocialnopsihosocialno zdravje;zdravje;

•• razviti hipoteze za nadaljnje raziskovanje.razviti hipoteze za nadaljnje raziskovanje.



METODEMETODE

•• multiplmultipli viri podatkov/informacij:i viri podatkov/informacij: didirektnorektno in in 
opazovanje z udeleopazovanje z udeležžbo, dokumenti in  arhivske bo, dokumenti in  arhivske 
zbirke, intervjujizbirke, intervjuji , sekundarna analiza podatkov , sekundarna analiza podatkov 
o bolnio bolnišškem kem stalestaležžuu;;

•• enota analize:enota analize: zaposleni posameznik zaposleni posameznik inin
njena/njena/govagova delovna organizacija. delovna organizacija. 

•• šštudije triindvajsetih  primerov preganjanja tudije triindvajsetih  primerov preganjanja 
““oporeoporeččnikovnikov”” v  javnem sektorju za 2001v  javnem sektorju za 2001--08;08;



VIRI PODATKOVVIRI PODATKOV
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VZORECVZOREC

KRITERIJIKRITERIJI
1.1. mnenje zaposlenih, da so bili mnenje zaposlenih, da so bili 

preganjani zaradi oporekanja preganjani zaradi oporekanja 
((nesoglanesoglaššanjaanja, druga, drugaččnega nega 
mnenja, novih idej, kritike, mnenja, novih idej, kritike, 
zagovornizagovornišštvatva……) v delovnem ) v delovnem 
okolju;okolju;

2.2. opravljali  delo > 10 letopravljali  delo > 10 let;;
3.3. zaposleni v javnem sektorju v  zaposleni v javnem sektorju v  

SlovenijiSloveniji; ; 
4.4. na delovnem mestu niso na delovnem mestu niso 

zasedali vodstvenega  zasedali vodstvenega  
polopoložžaja.aja.



REZULTATIREZULTATI



DEMOGRAFIJADEMOGRAFIJA

MM==99;; ŽŽ=14;=14;

povppovp. starost=. starost=4848;;

povppovp. . ššt. let v t. let v 
delovnem razmerjudelovnem razmerju
==2222;;

--univerza=univerza=2626%;%;
--javni (vladni) javni (vladni) 

zavod=zavod=7474%%

--mmedicinedicinaa in javnoin javno
zdravje=zdravje=6565%;%;

--druge drudruge družžbene in bene in 
humanistihumanističčne  ne  
znanostiznanosti ==2222%;%;

--tehnitehniččne ne 
znanosti=znanosti=1313%.%.



DELOVNODELOVNO--ORGANIZACIJSKI ORGANIZACIJSKI 
RAZLOGI ZA OPOREKANJE RAZLOGI ZA OPOREKANJE 

13,643Nesoglašanje z drugimi organizacijskimi zadevami 

18,184Koristoljubje in korupcija 

18,184Škodljiv/nesposoben sodelavec/ci

27,276Favoriziranje / klientelizem

45,4510Slabo upravljanje s konflikti

50,0011Kultura neodlo čanja/pasivnega upravljanja 

54,5512“Škodljiv/nesposoben vodja/vodstvo

59,0913Pomanjkanje/neustreznost delovnih  sredstev

68,1815Kršenje vrednot in eti čnih norm

68,1815Neprimerni postopki upravljanja (menedžeriranja)

95,4521Neprimerna zaposlitvena razmerja/ vloga in odgovorn ost

100,0022

Neustrezne organizacijske spremembe (načini 
prestrukturiranja)

%Št.SPROSPROŽŽILNI DEJAVNIKIILNI DEJAVNIKI



POGOSTEJPOGOSTEJŠŠA NEETIA NEETIČČNA NA RAVNJARAVNJA, , 
KI SPROKI SPROŽŽIJO RAZKRIVANJEIJO RAZKRIVANJE

1.1. NepraviNepraviččnost, neponost, nepošštenost, tenost, pristranostpristranost, diskriminacija;, diskriminacija;
2.2. KrKrššitev zakonodaje ( kraja, podkupovanje, korupcija);itev zakonodaje ( kraja, podkupovanje, korupcija);
3.3. KrKrššitev morale ( laganje, prirejanje rezultatov);itev morale ( laganje, prirejanje rezultatov);
4.4. Nevarne odloNevarne odloččitve in prakse glede zdravja in okolja;itve in prakse glede zdravja in okolja;
5.5. Zloraba poloZloraba položžaja ( nadlegovanje, ustrahovanje, aja ( nadlegovanje, ustrahovanje, 

trpintrpinččenje/enje/mobingmobing););
6.6. Sokrivda ( pokrivanje, opustitev).Sokrivda ( pokrivanje, opustitev).



KOMU SO OPOREKOMU SO OPOREČČNIKI RAZKRILI NEETINIKI RAZKRILI NEETIČČNA NA 
RAVNANJA NA DELOVNEM MESTURAVNANJA NA DELOVNEM MESTU

(OBLIKE KOMUNICIRANJA)(OBLIKE KOMUNICIRANJA)
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VODSTVO SPOSOBNO REVODSTVO SPOSOBNO REŠŠEVATI EVATI 
KONFLIKTE NA DELOVNEM MESTUKONFLIKTE NA DELOVNEM MESTU
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KAKO UKAKO UČČINKOVITO JE INKOVITO JE 
PREPREPREPREČČEVANJE EVANJE MOBINGAMOBINGA V VAV VAŠŠI I 

DELOVNI ORGANIZACIJI ?DELOVNI ORGANIZACIJI ?
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NAJPOGOSTEJNAJPOGOSTEJŠŠE METODE E METODE 

PREGANJANJA  OPOREKANJAPREGANJANJA  OPOREKANJA

65,2215Hlinjen strokovni nadzor/ocenjevanje

13,043Odpoved delovnega razmerja 

26,096Preobremenjevanje  z delom

30,437Dajanje nejasnih/zavajajo čih navodil 

43,4810Prisvajanje delovnih rezultatov

43,4810Izolacija / izklju čitev iz delovne skupine

47,8311Odvzem odgovornosti

52,1712Hlinjeno prerazporejanje 

56,5213Zatiranje raziskovanja 

73,9117Ignoriranje

86,9620Napadanje na dostojanstva

95,6522Pretirano nadzorovanje/oviranje 
%No. METODE



28,574PROBLEMI S KONCENTRACIJO 

28,574OTOPELOST 

35,715ZLORABA ALKOHOLA, POMIRJEVAL, USPAVAL

35,715SPREMEMBE APETITA

35,715SAMOIZOLACIJA 

50,007NESPEČNOST

50,007IZGUBA SPOSOBNOSTI ZA SAMOOBRAMBO 

57,148MORASTE SANJE 

57,148OBČUTKI KRIVDE IN SAMO-OBTOŽEVANJE 

57,148OBČUTKI NEMOČI, IZGUBA SPOSOBNOSTI VPLIVATI NA SITUACIJO

64,299BOLEČI SPOMINI 

64,299ŽALOST, BREZUPNOST, “DEPRESIVNOST”

64,299ČUSTVENA NESTABILNOST IN RAZDRAŽLJIVOST 

64,29EANKSIOZNE IN STRESNE MOTNJE (REAKCIJE NA HUD STRES)

%No.

VPLIVI PREGANJANJA OPOREKANJA 
NA ZDRAVJE



DISKUSIJADISKUSIJA



ŠŠTEVILTEVILOO PREJETIHPREJETIH IN IN REREŠŠENIHENIH PRIJAVPRIJAV
KORUPCIJE , SLOVENIJA, KORUPCIJE , SLOVENIJA, 2009, 20102009, 2010,, 20112011

(Vir: (Vir: KomisijaKomisija za za prepreprepreččevanjeevanje korupcijekorupcije, , RepublikaRepublika SlovenijaSlovenija ))



V V ČČASU SPREMEMB IN ASU SPREMEMB IN 
PRESTRUKTURIRANJA SE KOMUNIKACIJA PRESTRUKTURIRANJA SE KOMUNIKACIJA 

SLABSLABŠŠAA
VPLIV NEGATIVNE VPLIV NEGATIVNE PRAKSE NA PODROČJU VODENJA IN UPRAVLJANJA

KRIZA VREDNOT IN SISTEMAKRIZA VREDNOT IN SISTEMA

neponepošštenost, ntenost, nemoralemorala, a, 
pohleppohlep,sebi,sebiččnost, konflikti nost, konflikti 
interesov, interesov, klientelizemklientelizem,  ,  
izkoriizkoriššččanje zaposlenih; anje zaposlenih; 

poneverbe, utaje, korupcija; poneverbe, utaje, korupcija; 
nezakonita lastninjenja;nezakonita lastninjenja;

okoljskiokoljski kriminal; kriminal kriminal; kriminal ““belih belih 
ovratnikovovratnikov”” ……

““DIREKTORJI, PREDSEDNIKI UPRAV, DIREKTORJI, PREDSEDNIKI UPRAV, 
POLITIKI NE POLITIKI NE ŽŽELE, DA ELE, DA 
TO PRIDE V JAVNOST TO PRIDE V JAVNOST ““..

““TRGANJE, PRIREJANJE in HLINJENJE TRGANJE, PRIREJANJE in HLINJENJE 
KOMUNIKACIJKOMUNIKACIJ””..

•• Trend vse veTrend vse veččjega jega 
nadzora nad nadzora nad 
odtekanjem informacij  odtekanjem informacij  
in slabe in slabe 
transparentnostitransparentnosti;;

•• ZapiranjeZapiranje informacijinformacij::
a) a) pomenipomeni slabslabššee
obveobveššččenoeno javnostjavnost;;
b) manj mob) manj možžnosti nosti 
nadzora nad korupcijo nadzora nad korupcijo 
in  neetiin  neetiččnimi nimi 
ravnanji.ravnanji.



PREGANJANJE IN ZATIRANJE PREGANJANJE IN ZATIRANJE 
DRUGADRUGAČČNEGA MNENJANEGA MNENJA

•• MoMoččnejnejšši posamezniki oz. i posamezniki oz. 
skupine omejujejo moskupine omejujejo možžnost nost 
izraizražžanja drugaanja drugačče mislee misleččih ih 
brez polemiziranjabrez polemiziranja……; ; 

•• OporeOporeččniki, razkrivalci, niki, razkrivalci, 
prijavitelji neetiprijavitelji neetiččnih dejanj so  nih dejanj so  
““tetežžavneavnežžii””, , ““neraganeragaččii…”…”

•• Premalo se  razmiPremalo se  razmiššlja se o lja se o 
posledicah slabega posledicah slabega 
komuniciranja na zdravje in komuniciranja na zdravje in 
produktivnost ! produktivnost ! 



EPIDEMIJA EPIDEMIJA PSIHOSOCIALNIHPSIHOSOCIALNIH
MOTENJMOTENJ

•• PsihosocialnoPsihosocialno zdravje tesno povezano s socialnozdravje tesno povezano s socialno--
ekonomskimi stiskami zaposlenih;ekonomskimi stiskami zaposlenih;

•• 27 % odraslih prebivalcev EU trpi za du27 % odraslih prebivalcev EU trpi za dušševnimi evnimi 
in vedenjskimi motnjami;in vedenjskimi motnjami;

•• Vsak drugi prebivalec EU vsaj enkrat v Vsak drugi prebivalec EU vsaj enkrat v žživljenju ivljenju 
zboli za katero od duzboli za katero od dušševnih bolezni; evnih bolezni; 

•• DuDušševne in vedenjske motnje so med evne in vedenjske motnje so med 
najpogostejnajpogostejššimi razlogi za bolniimi razlogi za bolnišški ki stalestaležž
in prezgodnjo upokojitev.in prezgodnjo upokojitev.



PSIHOSOMATSKE IN PSIHOSOCIALNE
MOTNJE/BOLEZNI

• Motnje spanja;
• Glavoboli;
• Povišane mašobe v krvi;
• Povišan krvni pritisk;
• Povišan sladkor v krvi;
• Miokardni infarkt;
• Hormonske motnje; 

• Odvisnosti ( alkohol, 
tobak, zdravila, droge…);

• Bolečina v želodcu/rana
na želodcu;

• Astma;
• Bolečena v križu/kostno-

mišične bolezni…;
• Samomori (V V EUEU letnoletno izgubimoizgubimo

skorajskoraj 60.000 60.000 žživljenjivljenj zaradizaradi samomorasamomora, v , v 
SlovenijiSloveniji vevečč kotkot 500500).).



POSLEDICE OMEJEVANJA MOPOSLEDICE OMEJEVANJA MOŽŽNOSTI NOSTI 
IZRAIZRAŽŽANJA IN  SLABEGA KOMUNICIRANJAANJA IN  SLABEGA KOMUNICIRANJA

Stres,  Stres,  fluktuacijafluktuacija, , 
izgorevanje, izgorevanje, 
neuskljenostneuskljenost
poklicnega in poklicnega in 
drudružžinskega inskega žživljenja ivljenja 
in in absentizemabsentizem
pogosto simptomi pogosto simptomi 
omejevanja moomejevanja možžnosti nosti 
izraizražžanja in slabega anja in slabega 
komuniciranja v komuniciranja v 
delovnem okolju !delovnem okolju !



BOLNIŠKI STALEŽ, število primerov duševnih in

vedenjskih motenj, Slovenija 1999 – 2010



BOLNIBOLNIŠŠKI KI STALESTALEŽŽ,% , du,% , dušševne in vedenjske evne in vedenjske 
motnje po diagnozah, Slovenija, 2004motnje po diagnozah, Slovenija, 2004--20102010

PORAST REAKCIJ NA HUD STRES IN PORAST REAKCIJ NA HUD STRES IN PRILAGODITVENIHPRILAGODITVENIH MOTENJMOTENJ



PRIKRIVANJE  NEETIPRIKRIVANJE  NEETIČČNIH RAVNANJ SE NIH RAVNANJ SE 
(DELODAJALCU) NE SPLA(DELODAJALCU) NE SPLAČČAA

(hipoteze)(hipoteze)

VEVEČČ OMEJEVANJA SVOBODE OMEJEVANJA SVOBODE 
GOVORA NA DELOVNEM GOVORA NA DELOVNEM 

MESTU POMENI:MESTU POMENI:

•• Manj internega komuniciranja in Manj internega komuniciranja in 
vevečč komuniciranja  mimo uradnih komuniciranja  mimo uradnih 
poti;  poti;  

•• VeVečč obobččutljivih informacij  gre utljivih informacij  gre 
nenadzorovano v javnost/medije; nenadzorovano v javnost/medije; 

•• VeVečč psihosocialnihpsihosocialnih motenj motenj 
((strostrošškkii bolnibolnišškegakega stalestaležžaa;;
zgodnjegazgodnjega upokojevanjaupokojevanja;; slabslabššee
produktivnostiproduktivnosti;; zaposlovanjazaposlovanja, , 
uvajanjauvajanja in in usposabljanjausposabljanja novihnovih
delavcevdelavcev;; terter slabegaslabega ugledaugleda v v 
javnostijavnosti……).).



ZAKAJ SE PREGANJANJA ORGANIZACIJSKO ZAKAJ SE PREGANJANJA ORGANIZACIJSKO 
OPOREKANJE V DELOVNEM OKOLJU ?OPOREKANJE V DELOVNEM OKOLJU ?

(hipoteze)(hipoteze)

•• neuponeupošštevanje spoznanj  o vplivih prakse tevanje spoznanj  o vplivih prakse 
vodenja in upravljanja ter organizacijskih vodenja in upravljanja ter organizacijskih 
delovnih pogojev na zdravje in delovnih pogojev na zdravje in 
produktivnost !produktivnost !

•• discipliniranjediscipliniranje (organizacijskih) (organizacijskih) 
oporeoporeččnikov in razkrivalcev v javno dobro  nikov in razkrivalcev v javno dobro  
lahko istovetno z lahko istovetno z mobingommobingom (trpin(trpinččenjem enjem 
na delovnem mestu).na delovnem mestu).



ZAKLJUZAKLJUČČKIKI



ZAKLJUZAKLJUČČKI (1)KI (1)

•• Svoboda govora mora biti tudi na delovnem mestu Svoboda govora mora biti tudi na delovnem mestu 
ustavno zagotovljena ustavno zagotovljena ččlovekova pravicalovekova pravica, zato je omejitve , zato je omejitve 
izraizražžanja, ki jih doloanja, ki jih določčajo interni pravilniki organizacij, ajo interni pravilniki organizacij, 
vedno treba tehtati, ker natanvedno treba tehtati, ker natanččnih pravil ni;nih pravil ni;

•• Legitimni interes delodajalca je, da predpiLegitimni interes delodajalca je, da predpišše notranjo e notranjo 
organiziranost in delitev dela, vendar takorganiziranost in delitev dela, vendar takššne omejitve ne ne omejitve ne 
smejo posegati v svobodo govora;smejo posegati v svobodo govora;

•• Prevelike omejitvePrevelike omejitve lahko vodijo do negativne posledic; lahko vodijo do negativne posledic; 
šškodijokodijo zaposlenim, organizacijam in javnemu interesu.zaposlenim, organizacijam in javnemu interesu.



SPODBUJATI KAKOVOSTNOSPODBUJATI KAKOVOSTNO
KOMUNICIRANJE IN ORGANIZACIJSKO KOMUNICIRANJE IN ORGANIZACIJSKO 
OPOREKANJE NA DELOVNEM MESTUOPOREKANJE NA DELOVNEM MESTU

•• Oporekati (ugovarjati, Oporekati (ugovarjati, nesoglanesoglaššatiati,  ,  nestrinjanjatinestrinjanjati se zse z
•• organizacijsko prakso, postopki in politiko/ odloorganizacijsko prakso, postopki in politiko/ odloččanjem anjem 

na delovnem mestu ;na delovnem mestu ; ((““ORGANIZATIONALORGANIZATIONAL DISSENTDISSENT”” KassingKassing, 1998, 1998).).

•• Sestavni del  kakovostnega (internega in dvosmernega) Sestavni del  kakovostnega (internega in dvosmernega) 
komuniciranja; zlasti v komuniciranja; zlasti v ččasu asu proprožžnostnenostne varnosti in  varnosti in  
prestrukturiranj;prestrukturiranj;

•• Orodje za  boljOrodje za  boljšše upravljanje organizacijee upravljanje organizacije ((HegstromHegstrom, 1995), 1995);;

•• Potrebno za uPotrebno za uččinkovito organizacijo dela in uspeh inkovito organizacijo dela in uspeh 
delovne organizacije delovne organizacije ((KassingKassing, 1998, 1998, , Brief & Brief & MotowidlowMotowidlow, 1986), 1986);;

•• Spodbujanje organizacijskega oporekanja na delovnem Spodbujanje organizacijskega oporekanja na delovnem 
mestu prepremestu prepreččuje uje ““pranje umazanega perila pranje umazanega perila ““ v javnosti.v javnosti.



ZAKLJUZAKLJUČČKI (3)KI (3)

•• Potrebna vePotrebna veččja vloga zaposlenih  v procesih ja vloga zaposlenih  v procesih 
odloodloččanja v delovnih organizacijah anja v delovnih organizacijah (ZAKON O (ZAKON O 

SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU, 1993);SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU, 1993);

•• Promocijo (Promocijo (psihosocialnegapsihosocialnega) zdravja ) zdravja -- kot kot 
skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev, skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev, 
sindikatov in vlade za izboljsindikatov in vlade za izboljššanje zdravja, anje zdravja, 
komunikacij in dobrega pokomunikacij in dobrega poččutja v delovnem utja v delovnem 
okolju okolju -- naj se bolj vkljunaj se bolj vključči vi v socialni dialog;socialni dialog;

•• Meriti in razumeti probleme ter vrednotiti Meriti in razumeti probleme ter vrednotiti 
uuččinke ukrepov ( inke ukrepov ( KIMDPKIMDPŠŠ, , IVZIVZ). ). 


