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POVZETEK 

Mobing označuje negativno in neprimerno dejavnost ene ali več oseb, usmerjeno proti drugi 

osebi oziroma drugi skupini, dejanja pa morajo biti dolgotrajna in ponavljajoča. V slovenski 

zakonodaji je mobing poimenovan kot trpinčenje na delovnem mestu in opredeljen v Zakonu 

o delovnih razmerjih (ZDR-1). Magistrska naloga povzema ključna dejanja za prepoznavanje 

mobinga, preventivno ukrepanje za njegovo preprečitev, posledice za vse vpletene in 

reševanje že nastalega mobinga. V kvantitativni raziskavi je s priložnostnim vzorčenjem v 

vzorec vključenih 207 anketirancev, ki so odgovarjali na vprašanja zaprtega tipa, merski 

inštrument pa je spletni anketni vprašalnik. Postavljene so štiri hipoteze, ki so vse ovržene. Iz 

pridobljenih rezultatov je razvidno, da je mobing v izbrani finančni instituciji prisoten, zato so 

podani tudi predlogi za njegovo preprečevanje in reševanje. Podani so tudi vzroki za njegov 

nastanek in priporočilo, da je preventivno ukrepanje v boju proti mobingu boljše kot 

kurativno, ker ima mobing lahko hude posledice za žrtev, napadalca in nenazadnje tudi 

organizacijo. 

Ključne besede: mobing, finančna institucija, trpinčenje na delovnem mestu, konflikt, žrtev, 

napadalec. 

SUMMARY 

Mobbing refers to negative and inappropriate events by one or more persons, directed toward 

another person or group, whereby these actions must be long-lasting and repetitive. In 

Slovenian legislation, mobbing is referred to as harassment in the workplace and is defined by 

the Labor Law (ZDR-1). The present thesis summarizes the critical actions for identifying 

mobbing, preventive action, the consequences for all involved, as well as possible solutions to 

existing mobbing issues. The quantitative survey, included a sample of 207 respondents, who 

answered closed-ended questions by availability sampling; the measuring instrument used 

was an online survey questionnaire. Four hypotheses were put forward, all of which were 

refuted. The obtained results show that mobbing is present in the selected financial institution, 

and suggestions for prevention and resolution of the mobbing problems are put forth. Reasons 

for mobbing are proposed and a recommendation that preventive measures in the fight against 

mobbing are better than curative ones, as mobbing can have serious consequences for the 

victim, the aggressor and, last but not least, for the organization itself.    

Key words: mobbing, financial institution, workplace harassment, conflict, victim, aggressor. 
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1 UVOD 

Obravnavani problem magistrske naloge je pojav mobinga – trpinčenja na delovnem mestu 

med anketiranimi v izbrani finančni instituciji in predvsem poznavanje pojava med 

anketiranci.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Zadnja uradna raziskava mobinga v finančnem sektorju je bila opravljena leta 2007, ko sta 

avtorici Robnik in Milanović (2008, 17–18) raziskali prisotnost mobinga – trpinčenja na 

delovnem mestu med zaposlenimi na področju bančništva. Ugotovljeno je bilo, da se je s 

trpinčenjem na delovnem mestu srečalo 14,88 % zaposlenih.  

V zadnjih letih v finančnih institucijah prihaja do napredka na ravni modernizacije in 

digitalizacije, lastniške strukture, novih in predvsem elektronskih pristopov do informacij ter 

izvajanja storitev. Glede na raziskavo avtoric Robnik in Milanović (2008) nas je predvsem 

zanimalo, kakšno je stanje obravnavanega problema v izbrani finančni instituciji dvanajst let 

po tem, ko je bila v tem sektorju opravljena prva raziskava. 

Pojem mobing prvotno izhaja iz angleške besede ˝to mob˝, ki pomeni veliko množico ljudi, ki 

namerava povzročati težave ali nasilje. Mobing torej označuje negativno in neprimerno 

dejavnost ene ali več oseb, usmerjeno proti drugi osebi oziroma drugi skupini, dejanja pa 

morajo biti dolgotrajna in ponavljajoča (Valentinčič 2008). V slovenski zakonodaji je 

trpinčenje na delovnem mestu opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list 

RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – 

ZPosS in 81/19), četrti odstavek 7. člena navaja:  

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.  

Globalno je pojem mobing prvi opredelil švedski psiholog dela Heinz Leymann (1996, po 

Kostelić-Martić 2005, 2): 

Mobing ali psihični teror na delovnem mestu se nanaša na sovražno in neetično komunikacijo, ki 

jo eden ali več posameznikov usmerja povečini v enega posameznika; ta je zaradi mobinga 

potisnjen v položaj, v katerem je nemočen in nesposoben, da bi se branil, in v katerem ga držijo s 

pomočjo nenehnega mobinga. Ta dejanja so zelo pogosta (vsaj enkrat na teden) in trajajo daljše 

obdobje (vsaj šest mesecev). Zaradi velike pogostnosti in dolgotrajnosti sovražnega vedenja 

povzroča to maltretiranje hudo trpljenje na duševni, psihosomatski in družbeni ravni. 

Heinz Leymann (1996, po Brečko 2010, 17) je podal tudi prvo definicijo mobinga, ki se glasi:  

Mobing je konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi 

in nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3722
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sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom izriva, izločitve iz 

organizacije ali sistema, pri tem pa napadena oseba to občuti kot diskriminirajoče. 

Mobing se pojavlja v petih zaokroženih skupinah glede na vrsto napada, in sicer: napadi na 

izražanje oziroma komuniciranje, ogrožanje osebnih socialnih stikov, ogrožanje in napadi na 

osebni ugled, napadi na kakovost dela, napadi na zdravje (Česen idr. 2009, 8). Glede na to ali 

se mobing pojavlja na isti hierarhični stopnji ali pa na različnih (nadrejeni – podrejeni 

delavec), pa poznamo dve vrsti mobinga – vertikalni (navpični) in horizontalni (vodoravni) 

mobing.  

O vertikalnem mobingu govorimo, ko so zaposleni na drugačni hierarhični lestvici znotraj 

organizacije. Vertikalni mobing se dogaja med nadrejenim in podrejenim delavcem, med 

nadrejenim delavcem in podrejeno skupino delavcev ali med podrejenim delavcem in 

nadrejenim (Kostelić-Martić 2005, 16). O horizontalnem mobingu pa je govora v primeru, ko 

se mobing izvaja med zaposlenimi na enaki hierarhični lestvici znotraj organizacije. 

Raziskave kažejo, da je horizontalnega mobinga več, in sicer 66 odstotkov (Brečko 2010, 49). 

Posledice mobinga so lahko zelo različne, od milejših do hujših oblik. Možne so tako 

ekonomske posledice za organizacijo kot tudi hujše oblike pri žrtvah mobinga (socialne, 

pravne in zdravstvene posledice). Žrtve mobinga imajo lahko dolgotrajnejše posledice, ki se 

odražajo na slabem psihofizičnem stanju žrtve, družbeni izoliranosti, tudi stigmatizaciji, 

pojavljajo se lahko težave v družinskih odnosih, v najhujšem primeru celo samomor (Cvetko 

2006, 34).  

Če lahko prejšnje tisočletje označimo kot tisočletje fizičnega nasilja nad in med zaposlenimi, 

lahko to tisočletje označimo kot ˝mobing tisočletje˝, saj naj bi bili glavni razlogi za izostanke 

z delovnega mesta, depresijo, stres in zdravstvene težave zaposlenih povezani predvsem s 

psihičnim nasiljem in trpinčenjem na delovnem mestu (Brečko 2010, 13). 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

V prvem, teoretičnem delu magistrske naloge je bil cilj spoznati pojem mobinga. Namen je bil 

jasna opredelitev in definicija pojma, kakšne so oblike mobinga, kakšni so vzroki za nastanek 

mobinga in katere vrste mobinga poznamo. Želeli smo tudi poudariti možne posledice 

mobinga, kako ga prepoznati in kako preprečiti ter pregledati tudi pravno ureditev v Sloveniji. 

V drugem, empiričnem delu magistrske naloge pa je bil namen raziskave pridobiti 

informacije, kako je v izbrani finančni instituciji mobing razširjen ter kakšna je stopnja 

ozaveščenosti zaposlenih o tem pojavu. Raziskali smo, kako se stopnja izobrazbe, hierarhični 

položaj, spol in delovna doba v organizaciji razlikujejo glede ozaveščenosti o pojavu mobinga 

in soočanju s težavami, povezanimi z njim. 
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Raziskavo smo opravili s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika in pridobljene podatke 

analizirali s pomočjo programov Excel (urejanje pridobljenih podatkov) in SPSS (analiza in 

interpretacija urejenih podatkov). Na podlagi raziskovalnih izsledkov in rezultatov smo 

oblikovali predlog rešitve za ustrezno in učinkovito ozaveščanje zaposlenih o mobingu ter 

predlagali učinkovito izvajanje zakonskih določb s področja mobinga v izbrani finančni 

instituciji. 

1.3 Postavljene hipoteze raziskave (kvantitativna raziskava) 

Raziskava, ki jo je v Sloveniji leta 2003 opravila avtorica Danijela Brečko (2003, 62–64), je 

pokazala, da so žrtve mobinga predvsem mladi zaposleni, tisti pred upokojitvijo in tisti 

zaposleni z bistveno višjimi prihodki glede na večino. Pri raziskavi smo se odločili preveriti, 

kako se starost zaposlenega povezuje z izpostavljenostjo mobingu. Prva hipoteza torej glasi, 

da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti izpostavljenosti mobingu med 

anketiranci, ki so stari do vključno 35 let, in starejšimi od vključno 36 let. 

Leta 2007 sta avtorici Robnik in Milanović (2008, 27) opravili raziskavo, v kateri sta 

ugotovili, da je 60 % izvajalcev mobinga nadrejena oseba (t. i. bossing), 25 % mobinga 

prihaja iz vrst sodelavcev, najmanj pa s strani podrejenih. Na podlagi teh ugotovitev smo v 

drugi hipotezi preverjali omenjen problem, katerega smo razširili tudi na vprašanje, ali pri tem 

obstajajo statistično značilne razlike tudi glede na spol žrtve mobinga. Pričakovali smo, da so 

ženske pogosteje izpostavljene mobingu kot moški. Tako smo tudi postavili drugo hipotezo, 

ki glasi, da so ženske v izbrani finančni instituciji s strani nadrejenih delavcev pogosteje 

izpostavljene mobingu kot moški. 

Leta 2017 je bila opravljena raziskava, ali starost zaposlenega in posledično delovna doba 

pomembno vplivata na doživljanje mobinga v organizaciji. Kovačič idr. (2017) so pridobili 

podatke, da so mlajši zaposleni mobingu izpostavljeni v višji meri (34,8 %) kot starejši 

zaposleni (30,3 %). Na podlagi teh podatkov smo v raziskavi želeli preveriti tudi razlike 

pojavljanja mobinga pri zaposlenih s krajšo in tistih z daljšo delovno dobo. Tretja hipoteza 

tako glasi, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti opažanja dejanj mobinga na 

delovnem mestu glede na zaposlene, ki imajo do vključno 10 let delovne dobe, in zaposlene, 

ki imajo 11 ali več let delovne dobe. 

V četrti hipotezi pa smo preverjali problem, ali pri ozaveščenosti o pojavu mobing obstajajo 

pomembne statistično značilne razlike tudi glede na stopnjo izobrazbe zaposlenega. Ker se je 

v raziskavi leta 2007 s strani Robnik in Milanović (2008) izkazalo, da je kar 60 % izvajalcev 

mobinga nadrejena oseba (t. i. bossing), smo predpostavljali, da bodo rezultati pri našem 

vzorcu primerljivi. Glede na to da naj bi bili podrejeni v večini žrtve mobinga, smo 

predpostavljali, da imajo ti podrejeni nižjo stopnjo izobrazbe. Ker naj bi se mobing izvajal 

predvsem nad njimi, smo predpostavljali, da so zaradi lastne obrambe in soočenja z 
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mobingom o samem pojavu tudi bolje ozaveščeni. Želeli smo torej preveriti, kakšna je relacija 

med stopnjo izobrazbe in strinjanjem s trditvami, ki se navezujejo na mobing. Predvidevali 

smo, da se bolj strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu, tisti 

anketiranci, ki imajo do vključno 5. stopnjo izobrazbe. Tako naša zadnja hipoteza glasi, da 

zaposleni, ki imajo do vključno 5. stopnjo izobrazbe, se bolj strinjajo s trditvami, ki se 

navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing), kot zaposleni, ki imajo 6. ali višjo 

stopnjo izobrazbe.  

1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Glede na to da je bil anketni vprašalnik anonimen, smo predpostavljali, da bodo pridobljeni 

podatki verodostojni. Vedno pa se poraja vprašanje o pripravljenosti zaposlenih za 

sodelovanje, morda zaradi časovne omejitve ali zaradi obravnavane teme magistrske naloge, 

za katero smo predpostavljali, da je v slovenskem prostoru še vedno družbeno označena kot 

tabu.  

Naš vzorec je bil priložnosten, povabilo k opravljanju ankete smo po e-pošti poslali vsem 

zaposlenim v izbrani finančni instituciji. 

1.5 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Za doseganje ciljev naloge je pomembno predvsem dobro načrtovanje samega raziskovalnega 

dela. V praksi to pomeni, da smo v fazi načrtovanja raziskave pridobili ustrezno teoretično 

znanje in vsaj osnovne informacije o samem problemu raziskave. Nadalje smo si zastavili 

jasne cilje in namen raziskave ter pridobili pogljobljeno znanje o metodah raziskovanja, 

predvsem zaradi čim bolj učinkovite operacionalizacije problema (Toš in Hafner-Fink 1997, 

113). Ob opredeljenih predpostavkah je bila predvidena metoda prvega, teoretičnega dela 

magistrske naloge predvsem deskriptivna metoda, saj smo na ta način lahko opisali in 

interpretirali obstoječe teorije in ugotovitve drugih uveljavljenih avtorjev. V tem delu smo se 

poslužili tudi metode analize primarnih virov, predvsem z namenom preučitve pravnega 

vidika mobinga v Sloveniji, ter analize sekundarnih virov, s pomočjo katere smo lahko 

pridobili potrebno znanje za preučevanje zastavljenega problema. 

V drugem, empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili kvantitativni raziskovalni 

prostop (raziskovanje povezanosti med spremenljivkami). Kot merski inštrument nam je služil 

anketni vprašalnik v elektronski obliki, kar pomeni, da smo anketo izvedli preko spleta, saj 

nam je ta pristop omogočal širok doseg raznolikega in velikega števila zaposlenih v izbrani 

finančni instituciji. Anketni vprašalnik je bil oblikovan glede na teoretična izhodišča in 

prakse, strokovno literaturo in že obstoječih raziskav s področja mobinga. Vprašalnik je bil 

izključno zaprtega tipa, saj smo le na ta način pridobili relevantne podatke, ki so bili po naši 

oceni primerni za nadaljnjo obdelavo in interpretacijo (Nadrag 2002).  
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Rezultate, ki smo jih pridobili, smo nato uredili v programu Microsoft Excel in jih kasneje 

analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS, ki nam je pomagal pri analizi pridobljenih 

podatkov. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) je v družboslovju najbolj 

uporabljena programska oprema za analizo pridobljenih podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 179). 

V izbrani finančni instituciji je zaposlenih 949 oseb. Vzorec je velik 207 enot, z njim pa smo 

rezultate posplošili na populacijo, ki predstavlja vse zaposlene v izbrani finančni instituciji, 

saj smo dobili 22 % izpolnjenih anket, kar nam omogoča, da s 95% stopnjo gotovosti 

posplošimo na populacijo. Uporabili smo priložnostno vzorčenje, saj smo anketirali le 

zaposlene v izbrani finančni instituciji – anketo smo poslali vsem 949 zaposlenim (Albina 

Pejnović, pogovor z avtorjem, 17. marec 2020). 

Najprej smo vse podatke predstavili s pomočjo opisne statistike – za prikaz bomo uporabili 

strukturne stolpce in strukturni krog, pri spremenljivkah, ki uporabljajo Likertovo lestvico, pa 

smo izračunali še aritmetično sredino in standardni odklon in s pomočjo strukturnih stolpcev 

prikazali povprečne vrednosti. Hipoteze smo najprej preverili s pomočjo t-testa in analize 

variance (ANOVA), ker pa se naši podatki niso porazdeljevali normalno, smo za preverjanje 

hipotez uporabili Mann-Whitneyev test in Kruskal-Wallisov test. Mann-Whitneyev test oz. t-

test za neodvisne vzorce primerja povprečja med dvema skupinama, pove nam, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike v določeni lastnosti. ANOVA (analiza variance) oz. Kruskal-

Wallisov test pa nam pove, ali so med tremi ali več skupinami statistično pomembne razlike v 

določeni lastnosti. Za preverjanje normalne porazdelitve smo uporabili Shapiro-Wilkov test. 

Za trditve smo izračunali tudi Cronbachov koeficient alfa, ki meri zanesljivost preučevanih 

trditev (Bryman 2016; Brvar 2007; Creswell in Creswell 2018; Groves idr. 2004; Hafner-Fink 

2014). 

Ob koncu empiričnega dela smo podali interpretacijo pridobljenih rezultatov in posledično 

potrdili oziroma zavrnili postavljene hipoteze. Na podlagi raziskovalnih izsledkov in 

rezultatov smo oblikovali predlog rešitve za ustrezno in učinkovito ozaveščanje zaposlenih 

glede pojma mobing in njegovih posledic ter predlagali učinkovito izvajanje zakonskih določb 

s področja mobinga v izbrani finančni instituciji. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Pojem mobing prvotno izhaja iz angleške besede ˝to mob˝, ki pomeni veliko množico ljudi, ki 

namerava povzročati težave ali nasilje. Mobing torej označuje negativno in neprimerno 

dejavnost ene ali več oseb, usmerjeno proti drugi osebi oziroma drugi skupini, dejanja pa 

morajo biti dolgotrajna in ponavljajoča (Valentinčič 2008). 

2.1 Opredelitev in definicija pojma mobing 

Prvi je mobing opredelil švedski psiholog Heinz Leymann (1995, po Brečko 2010, 17), ki 

pravi:  

Mobing v delovnem okolju vključuje sovražno in neetično komunikacijo enega ali več 

posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno k enemu posamezniku, ki je zaradi 

mobinga potisnjen v nemogoč položaj, kjer nima zaščite in kjer tudi ostaja zaradi stalnih dejanj 

mobinga. Ta dejanja so zelo pogosta, najmanj enkrat na teden in v daljšem časovnem obdobju 

najmanj šest mesecev. Zaradi visoke pogostosti in dolgega trajanja sovražnega vedenja se mobing 

kaže v znatnih duševnih, psihosomatskih in socialnih. 

Heinz Leymann (1996, po Brečko 2010, 17) je tudi prvi, ki je podal prvo strokovno definicijo 

mobinga, ki se glasi: 

Mobing je konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi 

in nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena 

sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom izriva, izločitve iz 

organizacije ali sistema, pri tem pa napadena oseba to občuti kot diskriminirajoče. 

Mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu je torej neprimerno ravnanje med sodelavci na 

delovnem mestu, ki pa mora trajati dalj časa in je hkrati tudi sistematično usmerjeno na 

določenega posameznika ali na skupino posameznikov. Kot pravi Zajc (2016, 16), lahko o 

sistematičnosti govorimo takrat, ko je dejanje namerno in točno usmerjeno na določenega 

posameznika z namenom doseganja vnaprej zastavljenega cilja. Vsekakor je cilj za 

posameznika, proti kateremu so dejanja usmerjena, negativen. 

Če je na eni strani Leymann (1996) opredelil, da o mobingu lahko govorimo, v kolikor se 

dejanja dogajajo vsaj enkrat na teden v časovnem obdobju vsaj šestih mesecev, pa na drugi 

strani Zajc (2016) navaja, da o mobingu lahko govorimo tudi v primeru krajšega časovnega 

obdobja, saj je morda intenziteta dejanj zelo pogosta ali pa so ta dejanja očitna in dosegajo pri 

prizadetem posamezniku visoko čustveno odzivnost in prizadetost. Zajc (2016, 16) navaja 

tudi, da negativna dejanja morda sploh ne pomenijo mobinga, tudi če se dogajajo daljše 

časovno obdobje, ampak gre lahko le za nesporazum oziroma zamero, ki ni bila pravočasno 

rešena. 

Vsak konflikt med posamezniki torej še ne pomeni, da gre za mobing. Konflikt med 

posameznikoma ali med posameznikom in skupino posameznikov je lahko tudi pozitiven 
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pojav, saj v primeru razrešitve tega konflikta pripomore k napredku. V kolikor pa se tak 

konflikt ponavlja in ne reši pravočasno, gre lahko tudi za vzrok nastanka mobinga. Brečko 

(2010) navaja, da mora biti posameznik pozoren na naslednja dogajanja na delovnem mestu: 

norčevanje in zbijanje šal na njegov račun je pogostejše kot pri ostalih, ob približevanju 

skupini ta utihne, če ima dlje časa trajajoči konflikt z istim sodelavcem, pretirano laskanje in 

pohvale s strani istega posameznika brez utemeljitve in razloga za to in nenadno pojavljanje 

istih težav z zdravjem. Vsa ta dejanja lahko žrtev mobinga zaznava kot ogrožajoča in glede na 

današnjo družbo, ki je v poslovnem svetu polna konkurence in visoke motiviranosti po 

napredku, je potrebno ločiti med posameznimi negativnimi dejanji, ki se lahko večkrat tudi 

ponovijo, in načrtnimi negativnimi dejanji s točno določenim ciljem, torej mobingom (Brečko 

2010, 22). 

2.2 Poimenovanje in pravna ureditev v Sloveniji 

V slovenski zakonodaji je trpinčenje na delovnem mestu opredeljeno v Zakonu o delovnih 

razmerjih (ZDR-1), četrti odstavek 7. člena navaja:  

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.  

Definicija po ZDR-1 ne zajema celotnega spektra pojma mobing, kot ga definira Leymann 

(1995), saj je v svoji definiciji navedel tudi pogoj, da mora biti določen natančen namen ali 

cilj povzročitelja oziroma skupine povzročiteljev, česar pa ZDR-1 ne navaja. Vsekakor sta 

pojma mobing in trpinčenje na delovnem mestu najbližji sopomenki, a ker je potrebno 

mobing podrobno definirati, je to naredila iniciativna skupina za preprečevanje mobinga 

(Delovno gradivo iniciativne skupine za preprečevanje mobinga 2007, po Brečko 2010, 21), 

ki pojem definira kot: 

Mobing/trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično in dolgotrajno 

graje vredno ali očitno negativno, nehumano, neetično, žaljivo verbalno ali neverbalno dejanje 

ene ali več oseb na delovnem mestu ali v zvezi z delom, na vseh hierarhičnih ravneh in v vseh 

smereh. Usmerjeno je proti drugi osebi ali več osebam in povzroča socialno izključevanje ali 

ogroža psihično, fizično in socialno zdravje in varnost ter ga žrtve razumejo kot zatiranje, 

poniževanje, ogrožanje ali žaljenje dostojanstva pri delu. Posamični primeri negativnega vedenja, 

kot ga opisuje definicija, lahko prav tako pomenijo napad na dostojanstvo na delovnem mestu, 

vendar jih kot enkratne incidente ne moremo šteti med trpinčenje na delovnem mestu. 

V Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – 

popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20) trpinčenje na delovnem mestu opredeljuje 197. 

člen, ki ga navaja kot šikaniranje na delovnem mestu.  

Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, 

trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali 

prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0263
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0263
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2227
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1445
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0552
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1559
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V kolikor pa se pokaže, da ima tako dejanje pri prizadetem tudi dolgotrajnejše posledice, pa je 

storilec kazensko odgovoren tudi z zaporom do treh let. 

Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje 

ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. (KZ-1, 

197. člen) 

2.3 Oblike mobinga 

Brečko (2010) navaja, da je mobing prisoten predvsem v bolj ˝intelektualnih˝ krogih oziroma 

dejavnostih v gospodarstvu in je tako prisoten predvsem v družbah, kjer naj bi bili zaposleni z 

višjo stopnjo izobrazbe. V ozadju take trditve se lahko poraja vprašanje, ali je v takih družbah 

le več poročanja o mobingu. Avtorica v svojem delu navaja tudi raziskave, kjer kar 9 % 

Evropejcev trdi, da so bili tarča določenih vrst nasilja, katere lahko pripišemo pojavu 

mobinga, predvsem so iz teh primerov izvzeti pojavi fizičnega nasilja in napadov. Zanimivo 

pri teh raziskavah je prav to, da je prisotnost mobinga zelo različna tudi po branžah: v 

bančništvu poročajo o kar 18 % zaposlenih, ki so bili žrtve mobinga, na drugi strani pa je le 

2,8 % zaposlenih v kmetijstvu potrdilo, da so bili žrtve mobinga (Brečko 2010, 24–25). 

Bistveno je, da je mobing pojav, kjer kot napadalec negativno nastopa posameznik ali celo 

skupina posameznikov do drugega posameznika z nekim ciljem, ki je točno usmerjen in ima 

pri žrtvi lahko za posledice slab vpliv na njegovo zdravje, počutje, delovno uspešnost in drugo 

(Brečko 2010, 25). Po Leymannu (1996) mobing na delovnem mestu lahko nastopi v več 

oblikah, poznamo pet zaokroženih pojavnih oblik glede na vrsto napada, in sicer: napad zoper 

izražanje in komuniciranje žrtve, napad na osebo kot socialno bitje, ki ogroža socialne stike 

žrtve, napad na osebni ugled žrtve, napad na kakovost poklicnega življenja in delovnega 

mesta ter neposreden napad na zdravje žrtve (Povše Pesrl, Arko Košec in Vrečar 2010, 9).  

2.3.1 Napadi na izražanje oziroma komuniciranje 

Pri napadih na izražanje oziroma komuniciranje gre predvsem za to, da je žrtev v podrejenem 

položaju, nadrejeni položaj pa si napadalec ustvari le z načinom komuniciranja. Tu gre lahko 

za verbalno in neverbalno komuniciranje, napadalec žrtvi onemogoča dosledno izražanje in 

sodelovanje pri pogovorih, napadalec lahko žrtev tudi izloča z ignoriranjem in skakanjem v 

besedo, pogosto napadalec prekinja žrtev med govorom, lahko tudi s kričanjem in grožnjami. 

Vsi ti napadi so lahko tako v ustni kot pisni obliki. Žrtev je s strani napadalca lahko izločena z 

onemogočanjem stikov z drugimi, dovolj so tudi neprimerni pogledi in geste s strani 

napadalca. Cilj, ki ga ima pri tem napadalec, je, da si žrtev podredi (Brolih 2010).  

Zaradi vseh načinov verbalnega nasilja se lahko žrtev počuti izključeno iz delovnega okolja 

oziroma skupine, v kateri dela. V kolikor je bila žrtev izpostavljena posmehu pri izražanju 

svojega mnenja in določenih idej, se lahko izključi iz nadaljnjega udejstvovanja pri podajanju 
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svojih idej in zamisli, predvsem zaradi strahu pred ponovnim zaničevanjem in 

posmehovanjem. V primeru jemanja besede in prekinjanja govora žrtve, se ta ustavi in v 

nadaljevanju izključi iz pogovora. Ena hujših oblik napada je lahko tudi norčevanje in 

kritiziranje žrtvinega osebnega življenja bodisi zaradi fizičnih hib žrtve bodisi zaradi 

napadalcu neprimernega osebnega statusa; napadalec posega v zasebnost posameznika, do 

česar pa v delovnem okolju nima pravice. Tak napad se lahko zgodi direktno ali pa posredno, 

kjer napadalec širi določene informacije o zasebnem življenju žrtve. Žrtev je lahko tudi 

vsakodnevno kritizirana za opravljeno delo brez kakršnih koli pojasnil ali obrazložitve s strani 

napadalca ali pa so te kritike podane nejasno in neutemeljeno. Na ta način se žrtev počuti 

izgubljeno in nemočno, saj nima jasnih navodil, kaj bi morala pri svojem delu izboljšati, da bi 

izpolnila napadalčeva pričakovanja. Napad je po navadi v ustni obliki, saj si na ta način 

napadalec omogoči anonimnost oziroma predvsem izključi možnost, da bi žrtev posedovala 

določene dokaze, ki bi izkazovali napadalčevo krivdo, v kolikor bi prišlo do prijave 

ustreznemu organu. Redkeje se zgodi, da so napadi v pisni obliki, če pa že, so v ta namen 

ustvarjeni novi poštni predali za e-pošto ali pa so napadi izvajani z anonimnimi pismi in na ta 

način težje izsledljivi (Brečko 2010, 26-28).  

2.3.2 Ogrožanje osebnih socialnih stikov 

Ogrožanje osebnih socialnih stikov je ena hujših oblik mobinga in za žrtev v večini primerov 

tudi najtežje sprejeta, saj smo ljudje socialna bitja, ki za svoj obstoj po večini potrebujemo 

socialni stik z drugimi ljudmi. Odvzem socialnega stika je pri ljudeh lahko slabo sprejet, tega 

načina kazni se poslužujejo na primer tudi v zaporih z osamitvijo zapornikov v samicah 

(Cvetko 2006).  

Cilj napadalca je v primeru socialnega distanciranja prav to, da žrtev izloči iz kroga 

sodelavcev in delovnega okolja, v katerem dela, in ga na ta način osami. Obstaja več načinov, 

kako napadalec doseže to osamitev. Eden od načinov je širjenje slabega mnenja o žrtvi v 

organizaciji, kjer žrtev pridobi oznako problematičnosti in se je posledično drugi sodelavci 

izogibajo in jo tudi izločijo iz svojega kroga. S tem je pri žrtvi ogrožena človeška želja po 

druženju in pripadnosti kolektivu oziroma skupini. Ne le da je žrtev v takem primeru izločena 

iz kolektiva, ampak je ignorirana tudi v primeru, da bi želela sama ponovno pristopiti k 

napadalcu ali skupini napadalcev. V kolikor pride do takega vedenja, je po navadi mobing 

prisoten že dalj časa in je napadalec oziroma skupina napadalcev že razvila obrambni 

mehanizem, kjer je žrtev že v osnovi izločena in tudi ne dobi več priložnosti, da bi se ponovno 

vključila v tako skupino. Možnost odvzetja socialnih stikov je tudi fizična premestitev žrtve v 

drugo delovno okolje ali celo osamitev v določene prostore, kjer socialni stiki zaradi fizičnih 

preprek ali omejitev niso mogoči (Cvetko 2006; Brečko 2010). Brečko (2010) opisuje tudi 

popolno prepoved pogovora z žrtvijo, kjer napadalec posredno ali neposredno prepove 

sodelavcem pogovor z žrtvijo, kar posledično pomeni tudi prepoved vključevanja v delovne 

obveznosti in druženja izven delovnega prostora (Robnik in Milanovič 2008, 9–12). 
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2.3.3 Ogrožanje in napadi na osebni ugled 

Napadi in ogrožanje osebnega ugleda žrtve se lahko pojavljajo na več načinov. Robnik in 

Milanovič (2008, 9) navajata nekaj možnosti: blatenje oziroma obrekovanje žrtve za njenim 

hrbtom, posmehovanje, kroženje neutemeljenih govoric o žrtvi, obravnavanje žrtve kot 

duševno bolne, zasmehovanje žrtvinih hendikepov, neprimerno oponašanje žrtve z namenom 

posmehovanja, napadi na žrtvino versko ali politično prepričanje, norčevanje iz žrtvinega 

zasebnega življenja, norčevanje iz nacionalnosti, dajanje delovnih nalog žrtvi z namenom 

prizadeti njeno samospoštovanje, napačno in ponižujoče sprejemanje žrtvinih prizadevanj, 

vsakokratni dvom v žrtvine odločitve, označevanje žrtve z neprimernimi in žaljivimi vzdevki. 

Cilj omenjenih napadov je razvrednotiti ugled posameznika in ga razžaliti. Vsako tako dejanje 

se lahko kaže v slabem ugledu žrtve v socialnem okolju, kjer je žrtev negativno zaznamovana 

in posledično v večini primerov tudi popolnoma izključena iz tega socialnega okolja (Brečko 

2010, 30). Izguba ugleda je za žrtev lahko izjemno travmatično doživetje, kjer se tak 

posameznik nekaj časa dosledno upira izgubi svojega ugleda, a v kolikor se dejanja mobinga 

ponavljajo dalj časa, se žrtev znajde v brezizhodnem položaju, posledice pa so lahko tudi zelo 

resne. Vsekakor se posledice kažejo predvsem na čustvenem področju žrtve, prihaja lahko do 

nespečnosti, potrtosti, žrtev izgubi voljo do dela in do druženja tudi zunaj delovnega okolja, 

pojavlja se razdražljivost in težave z zbranostjo in spominom. V nekaterih hujših oblikah so 

lahko posledice mobinga zelo resne in vplivajo tudi na psihofizično stanje žrtve in je potrebno 

strokovno zdravljenje (Povše Pesrl, Arko Košec in Vrečar 2010, 11). 

2.3.4 Napadi na kakovost dela 

Večina zaposlenih stremi k dobro in kakovostno opravljenem delu. Eden od načinov, kako 

napadalec žrtev podredi in očrni, je tudi napad na kakovost dela posameznika. Predvsem se 

napad na kakovost dela kaže v odvzemu ali prekomernem dodeljevanju delovnih nalog 

posamezniku, ki je zato preobremenjen, posledično se kakovost opravljenega dela znižuje. 

Pojavljajo se napadi, ko nadrejeni v celoti odvzame delovne naloge podrejenemu ali pa mu 

odvzame vsaj tiste pomembnejše in jih ne nadomesti z drugimi. V takem primeru si žrtev 

nekaj časa sicer lahko sama dodeljuje določene delovne obveznosti, a prej ko slej takih nalog 

zmanjka in žrtev v resnici nima več dela. S tem je kršena tudi osnovna pravica in dolžnost 

delavca, saj je prvotna naloga vsakega zaposlenega opravljanje določenega dela, ki mu ga 

mora zagotoviti delodajalec. Na drugi strani je možno dodeljevanje delovnih nalog, ki so 

morda pod nivojem kvalificiranosti delavca ali pa so take dodeljene naloge nesmiselne za 

celotno organizacijo. S tem napadalec žrtvi neposredno kaže, da njegovo delo ni pomembno 

ali da mu ne priznava določenih kvalifikacij, ki so pomembne za opravljanje delovnih nalog 

na njegovem delovnem mestu. Obratno lahko napadalec žrtvi določi opravljanje delovnih 

nalog, ki ne ustrezajo njegovi kvalifikaciji in jih žrtev tako ne more kakovostno opraviti, 

napadalec pa to pokaže kot delavčevo nesposobnost in neuspešnost pri doseganju ciljev 
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organizacije. Opravljanje nalog je za žrtev lahko tudi etično, versko ali rasno sporno, zato 

napadalec žrtvi določi prav take delovne naloge, ki kršijo njeno prepričanje. V skrajni sili 

lahko napadalec tudi fizično povzroči škodo delovnemu mestu žrtve in je tako že samo okolje, 

v katerem tak posameznik dela, neprimerno za uspešno in kakovostno delo (Brečko 2010, 32–

33).  

2.3.5 Napadi na zdravje 

Vsak napad na posameznikovo zdravje, tako fizično kot psihično, je uvrščen v obliko 

mobinga, kjer neprimerno ravnanje in vedenje lahko povzroči poslabšanje zdravstvenega 

stanja žrtve. Žrtev je lahko fizično napadena s strani napadalca bodisi ji je naloženo fizično 

težko delo, za katero ni usposobljena, in je njeno zdravje na ta način ogroženo. Napadalec 

lahko v želji, da bi dosegel svoje zahteve, žrtev lažje ali huje fizično poškoduje, od spotikanja 

pa vse do lažjih in težjih udarcev. Ženske so zaradi napadalčeve zahteve prisiljene v 

pomanjkljivo oziroma poslovno neprimerno oblačenje, da bi na ta način zadovoljile bodisi 

napadalca bodisi zunanjega sodelavca ali stranko. Zdravstveno stanje žrtve pa se poslabša tudi 

z namernim zbadanjem in širjenjem govoric na delovnem mestu, ki žrtev zaznamujejo in 

imajo za posledico tudi psihično in ne le fizično škodo (Brečko 2010, 34). Napadi na zdravje 

so lahko tudi zelo prikrita dejanja, na primer dajanje alkoholnih pijač bivšemu odvisniku od 

alkohola ali priprava neužitnih in zdravju škodljivih jedi. Napadalci se na delovnem mestu 

poslužujejo tudi fizičnih oblik, kot je prekomerna uporaba hlajenja, ki pri žrtvi rezultira v 

prehladu, angini in posledično bolniški odsotnosti zaradi nezmožnosti za delo. Uporablja se 

lahko razna razpršila, ki imajo v prekomerni uporabi nezaželene stranske učinke, in 

poslušanje preglasne glasbe z namenom povzročitve stalnih glavobolov pri žrtvi. V skrajnih in 

nehumanih primerih je napadalec sposoben žrtev nagovarjati tudi k samomoru ali pa žrtvino 

invalidnost in bolezen izrablja kot nezmožnost za delo in ga v socialnem okolju poskuša 

stigmatizirati (Česen idr. 2009, 17). 

2.3.6 Druge oblike napadov in nadlegovanja 

Poznamo tudi druge oblike napadov oziroma nadlegovanja, ki tudi predstavljajo neprimerno 

vedenje in lahko vodijo v mobing. Brečko (2010, 35) taka nadlegovanja razvršča v pet skupin, 

in sicer: »nadlegovanje zaradi spola, nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti, nadlegovanje 

zaradi starosti, nadlegovanje zaradi izobrazbe in spolno nadlegovanje.« Nadalje spolno 

nadlegovanje deli še na verbalno, neverbalno, fizično ter karierno spolno nadlegovanje. 

Pri nadlegovanju zaradi spola je pomembo poudariti, da so lahko žrtve tako ženske kot moški, 

saj gre pri tovrstnem nadlegovanju za izpostavljenost manjšine. V kolikor je torej v neki 

organizaciji prisoten pretežno ženski spol, je večja verjetnost, da so nadlegovani prav moški 

in obratno. Nadlegovanje zaradi spola je vidno v ustrahovanju, sramotitvi, blatenju, širjenju 
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govoric, posmehovanju in žaljenju na podlagi spola posameznika, torej ženske ali moškega 

(Brečko 2010, 35). Eden od vidikov nadlegovanja zaradi spola je tudi naslednja skupina, ki 

opisuje nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti posameznika. Napadeni posamezniki so 

lahko podvrženi psihičnemu nasilju, posmehovanju na vseh ravneh, v določenih primerih pa 

tudi fizičnemu nasilju. Tukaj predvsem govorimo o nadlegovanju manjšin oziroma 

posameznikov, ki so drugače spolno usmerjeni, kot velja neko načelno družbeno pravilo, v 

katerem se ti posamezniki gibljejo. Najpogostejšega nadlegovanja zaradi spolne usmerjenosti 

so po navadi deležni LGBTQ1-posamezniki, saj so LGBTQ-posamezniki žal še vedno 

sistematično diskriminirani ter se soočajo s šikaniranjem in nadlegovanjem na delovnem 

mestu in izven njega. Staranje globalnega prebivalstva in posledično vedno daljša delovna 

doba pripomoreta tudi k nadlegovanju zaradi starosti. Starejši zaposleni na delovnem mestu so 

lahko zasmehovani zaradi slabše odzivnosti na spremembe in modernizacijo delovnih 

procesov, deležni so poniževanja na svoj račun v obliki neprimernih šal in pripovedovanj, 

včasih pa so tudi fizično napadeni kot ranljivejša skupina posameznikov (Valentar 2019). 

Brečko (2010, 35) navaja, da: »potreba po obvladovanju takega nadlegovanja narašča premo 

sorazmerno s potrebo po upravljanju starosti na delovnem mestu.« 

V določenih primerih je žrtev nadlegovanja tudi posameznik, ki ima drugačno izobrazbo kot 

napadalec. Predvsem je redno nadlegovana oseba tista z nižjo izobrazbo kot napadalec, lahko 

pa tudi z višjo. V slednjem primeru se napadalec s strani žrtve počuti ogroženega in jo želi na 

negativen način podrediti, tudi v strahu po izgubi svojega položaja na hierarhični lestvici 

(Šegula 2016). 

Kot smo že omenili, obstaja tudi spolno nadlegovanje, ki je lahko verbalno, neverbalno, 

fizično ali karierno. Verbalno spolno nadlegovanje je vsako nezaželeno opolzko govorjenje, 

neprimerno osvajanje in spogledovanje, nezaželeno druženje z namenom nudenja spolnih 

uslug, vsekakor pa siljenje k spolnim odnosom. Verbalno in neverbalno spolno nadlegovanje 

sta v večini primerov povezana; pri neverbalnem gre predvsem za strmenje v spolne organe, 

dotikanje lastnih spolnih organov in pohotne poglede. Vsako neprimerno dotikanje, 

neohranjanje intimne bližine, vsiljeno objemanje in poljubljanje in najhuje, prisila v spolni 

odnos, spadajo v skupino fizičnega spolnega nadlegovanja. Spolno nadlegovanje lahko služi 

tudi pri kariernem napredku, kjer so žrtvi ponujene napredovanje, višja plača in druge 

ugodnosti v zameno za določene spolne usluge, kot je na primer spolni odnos (Brečko 2010, 

37). 

                                                 

1 LGBTQ – kratica pomeni lezbijke, geji, biseksualne osebe, transspolne osebe in queer osebe 

(Dastagir 2017). 
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2.4 Vrste mobinga 

Glede na vse omenjene oblike mobinga je potrebno ločevati med vertikalnim ali navpičnim 

mobingom in med horizontalnim ali vodoravnim mobingom. Že samo pojmovanje teh dveh 

vrst nam jasno pove, da gre pri vertikalnem ali navpičnem mobingu za pojav med nadrejenim 

in podrejenim, medtem ko gre pri horizontalnem ali vodoravnem mobingu za napade znotraj 

iste hierarhične lestvice zaposlenih (Brečko 2010, 49–50). Pojavljata se tudi izraz ˝bossing˝, 

ko predvsem z namenom podreditve in doseganja lastnih ciljev teror nad podrejenimi izvajajo 

nadrejeni, in izraz ˝staffing˝, ko se skupina podrejenih posameznikov združi z namenom na 

primer odstavitve nadrejenega (Zajc 2016, 22). Brečko (2010) navaja, da o mobingu lahko 

govorimo tudi, ko prihaja od zunaj, torej ne med sodelavci, ampak s strani zunanjih partnerjev 

organizacije. Tako vrsto poimenuje zunanji mobing.  

2.4.1 Vertikalni ali navpični mobing 

Značilnost vertikalnega oziroma navpičnega mobinga je v tem, da se izvaja med podrejeno in 

nadrejeno osebo. Seveda ni vedno nujno, da nadrejeni izvaja mobing nad podrejenim, možno 

je tudi, da podrejeni izvaja mobing nad nadrejenim. Vertikalni mobing se tako izvaja v treh 

različnih situacijah. Prva situacija je, da nadrejeni izvaja mobing nad podrejenim, druga, da 

podrejeni ali skupina podrejenih izvajajo mobing nad nadrejenim, in tretja, da nadrejeni izvaja 

mobing nad več podrejenimi delavci (Brečko 2010, 50). 

2.4.2 Strateški mobing 

Do strateškega mobinga pride zaradi namere nadrejenega po odstranitvi podrejenega. Ta 

lahko izhaja iz reorganizacije na delovnem mestu, podrejeni lahko predstavlja višek v 

organizaciji ali pa se ne more privaditi na novo delovno okolje. Ker pa je podrejeni pravno 

zaščiten in tako nadrejeni nima pravne podlage za njegovo odstavitev, se nadrejeni posluži 

psihičnega nasilja, podrejenemu ne zagotovi delovnih nalog, želi ga izločiti iz delovnega 

procesa in na ta način doseči, da podrejeni sam poda odpoved delovnega razmerja. Edini 

namen, ki ga ima nadrejeni, je, da podrejeni sam zapusti organizacijo. Nadrejeni pa se v 

primeru, da nima drugega tehtnega razloga za odpustitev delavca, posluži maltretiranja in želi 

podrejenega onesposobiti za nadaljnje delo (Kostelić-Martić 2005, 16).  

2.4.3 Staffing 

Ravno nasprotna oblika strateškemu mobingu je staffing, pri katerem gre za skupino 

združenih posameznikov, ki želijo odstaviti nadrejenega. Ker za to nimajo drugega orodja kot 

omenjeno obliko mobinga, je to edini način, da se nezaželenega nadrejenega znebijo. Takih 

primerov je sicer manj in predstavljajo le majhen delež vertikalnega mobinga (Zajc 2016, 22).  
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2.4.4 Horizontalni ali vodoravni mobing 

Pri horizontalnem ali vodoravnem mobingu pa je značilno, da se dogaja med zaposlenimi na 

enaki hierarhični lestvici, torej ne več na relaciji nadrejeni – podrejeni, ampak na relaciji 

posameznikov ali skupine posameznikov znotraj iste hierarhične lestvice. Brečko (2003) je v 

eni svojih starejših raziskav ugotavljala, da je takega mobinga celo več kot vertikalnega, in 

sicer kar v 66 odstotkih, glede na takrat narejene raziskave po svetu. Pogosto se horizontalni 

mobing dogaja predvsem zaradi ljubosumja in tekmovalnosti napadalca z željo po odstranitvi 

posameznika, ki napadalcu predstavlja grožnjo. Pri napadalcu se razvije prepričanje, da bo z 

odstranitvijo žrtve dosegal boljše delovne rezultate in bo lažje oziroma hitreje napredoval. V 

današnjem času, ko je tekmovalnost v organizacijah na visoki stopnji, se lahko z namenom po 

odstranitvi določenega posameznika zbere tudi skupina posameznikov, saj na ta način 

dokažejo svojo moč in vpliv v organizaciji, kar pripomore tudi k njihovem boljšem počutju in 

zadovolji potrebo po dokazovanju njihovih sposobnosti. V določenih organizacijah ni nujno 

tekmovalnost tista, ki vzbudi horizontalni mobing, lahko gre enostavno le za boj za obstanek. 

Posameznika je torej lahko strah pred izgubo zaposlitve pripeljal do tega, da začne z 

izvajanjem mobinga nad sodelavcem v želji, da se ga znebi, in na ta način ohrani svoje 

delovno mesto (Kostelić-Martić 2005, 17–18). 

2.4.5 Zunanji mobing, e-mobing in lažni mobing 

Brečko (2010) izpostavlja tudi zunanji mobing, e-mobing in lažni mobing. Pri zunanjem 

mobingu gre za mobing, ki se ne dogaja znotraj organizacije, ampak prihaja od zunaj. O tem 

mobingu govorimo takrat, ko ga izvajajo na primer poslovni partnerji, dobavitelji, kupci, 

strateški partnerji in zunanji sodelavci. Bistveno je, da posamezniki niso zaposleni v isti 

organizaciji, ampak imajo drugačno poslovno sodelovanje, ki mora potekati dalj časa in ne 

sme biti le enkraten dogodek. Najpogosteje se zunanji mobing pojavlja v zdravstvu, kjer so 

žrtve po navadi medicinsko osebje, napadalci pa svojci bolnikov. Na drugi strani je zunanji 

mobing pogost tudi v šolstvu, starši otrok nastopajo kot napadalci, žrtve mobinga pa so v 

večini primerov učitelji.  

Nadalje Brečko (2010) navaja e-mobing ali digitalni mobing, pri čemer je glavno orodje za 

izvajanje mobinga uporaba informacijske tehnologije. To je lahko pošiljanje neprimernih e-

sporočil, spremembe osebnih nastavitev s strani nadzornika informacijskega sistema, vdiranje 

v informacijski sistem in pošiljanje okuženih datotek ali virusov. Z vse naprednejšo 

informacijsko tehnologijo in željo po digitalizaciji delovnih procesov v organizacijah se za 

izvajanje mobinga napadalcem odpirajo nove poti.  

V današnjem času se o mobingu tudi veliko govori in naj bi bilo poznavanje tega pojava 

jasno, težava pa nastopi pri posploševanju mobinga kot pojma in dejstva, da vsako 

neprimerno dejanje še ne moremo enačiti z mobingom. Brečko (2010) poudarja, da je lažni 
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mobing zelo težaven pojav, saj se žrtev na ta način v organizaciji prehitro izpostavi in je 

kasneje dokazano, da mobing nad njo ni bil prisoten. Po navadi lažni mobing sprožijo osebe, 

ki se počutijo ogrožene in manjvredne, bojijo se za svoje delovno mesto, najpogosteje pa se 

lažni mobing pojavi pred napovedjo reorganizacije v delovnem okolju ali spremembe 

lastniške in vodstvene strukture, ki v posamezniku povzroči strah in negotovost pred 

spremembami. 

2.5 Bullying nasproti mobing 

Kaj pravzaprav je bullying in kako ga ločimo oziroma razlikujemo od mobinga? Za mobing je 

značilno, da gre za ponavljajoča se dejanja, osredotočena na delovno okolje, kjer je v ospredju 

psihično nasilje nad napadenim. Mobing je torej neprimerno ravnanje med sodelavci na 

delovnem mestu, ki mora trajati dalj časa in je hkrati tudi sistematično usmerjeno na 

določenega posameznika ali na skupino posameznikov. Na drugi strani za bullying velja, da 

se izraz uporablja predvsem za vrstniško nasilje, kjer gre po navadi za fizično nasilje in 

ustrahovanje med sošolci iste starosti ali pa je nasilnež starejši od svoje izbrane žrtve. 

Bistveno je, da gre za izkazovanje moči, premoči posameznika nad šibkejšim posameznikom. 

Vrstniško nasilje se dogaja odkrito, pri čemer je napad na žrtev jasno viden, obstaja pa tudi 

prikrito nasilje, kjer je najpogostejša oblika socialno distanciranje žrtve in izključenost. 

Kostelić-Martić (2005, 12–13) navaja predvsem dejstvo, da je bullying prisoten v šolah, 

napadalci pa so lahko tako vrstniki, mladostniki kot tudi učitelji. Nekateri avtorji pravijo, da je 

bullying možen tudi v delovnem okolju, kjer pa je potrebno razlikovati med mobingom in 

bullyingom, slednji je po navadi enkraten nasilen dogodek, ki se seveda lahko ponovi. Niso pa 

taka dejanja sistematično usmerjana in dlje trajajoča, kot je to značilno za mobing. 

2.6 Vzroki za nastanek mobinga 

Nastanek mobinga je možen v vsaki organizaciji, kjer je lahko vsak zaposleni žrtev mobinga 

in vsak zaposleni tudi povzročitelj mobinga. Leymann (1996) je pri opredelitvi mobinga in 

potrebnih vzrokov, da mobing sploh nastane, poudarjal predvsem dejavnike s strani 

organizacije. Tako se je omenjeni avtor osredotočil predvsem na kakovost vodenja, 

sposobnost organizacije dela, jasna navodila za opravljanje dela, organizacijsko kulturo, ni pa 

zagovarjal, da do pojava mobinga na delovnem mestu lahko pride tudi zaradi drugih 

dejavnikov, kot so osebne značilnosti posameznika, bodisi žrtve bodisi napadalca (Šegula 

2016). Povše Pesrl, Arko Košec in Vrečar (2010) navajajo, da se v današnjem času vedno bolj 

podpira tudi tezo, da je za pojav mobinga v organizacijah kriva prav organizacijska kultura, ki 

dopušča ali tako vedenje celo podpira in nagrajuje. Govora je predvsem o avtoritarni obliki 

vodenja, kjer je nadrejenim že v osnovi podana določena moč nad podrejenimi in imajo taki 

nadrejeni tudi podporo v najvišjem vodstvu v organizaciji. Brečko (2010) na drugi strani 

poudarja, da je pri raziskovanju nastanka mobinga potrebno upoštevati več vidikov, in sicer: 
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značilnosti tako žrtve kot tudi napadalca, organizacijo dela in kulturo v organizaciji. Kostelić-

Martić (2005) je mnenja, da je mobing v določenih oblikah prisoten že od samega začetka 

človeštva in tako zakoreninjen v družbi, saj je bila vedno prisotna želja določenih ljudi po 

vodenju, vladanju, zaničevanju drugih, poniževanju, izkazovanju sovraštva do drugih, zavisti 

in ljubosumju. Pri taki opredelitvi se z avtorico lahko strinjamo, v kolikor poznamo 

zgodovino in dogodke, ki so zaznamovali človeštvo, le da v tedanjih časih še ni bilo podane 

take definicije trpinčenja in nasilja.  

Opredeljene so tudi organizacije, kjer se mobing najpogosteje pojavlja, saj take organizacije 

izpolnjujejo določene pogoje, ki so za pojav mobinga idealni. Večja verjetnost je, da se bo 

mobing pojavil v organizaciji, v kateri je hierarhična struktura strogo določena in naravnana 

na hiter karierni razvoj in napredovanje, kjer po navadi pride do tekmovalnosti med 

zaposlenimi in borbo za boljše delovno mesto med njimi (Wagner 2016).  

Pojavnost mobinga je višja tudi v strukturah, kjer je v ospredju uspešnost organizacije v 

ekonomskem smislu oziroma doseganju zastavljenih ciljev organizacije, ta pa ni usmerjena k 

vzdrževanju prijetnega delovnega okolja za zaposlene in ne skrbi za dobre medsebojne 

odnose. V primeru reorganizacije ali združitve dveh organizacij v večini primerov pride do 

presežkov delovne sile, kar je idealen scenarij za nastanek mobinga, saj se zaposleni lahko 

med seboj borijo za obstanek na delovnem mestu, vzrok za to pa je po navadi strah 

posameznikov po izgubi delovnega mesta in posledično poslabšanju njihovega ekonomskega 

vidika (Povše Pesrl, Arko Košec in Vrečar 2010, 10; Brečko 2010, 39; Privošnik 2011, 17).  

Večje možnosti za nastanek mobinga so prisotne v organizacijah z značilnim avtoritarnim 

vodenjem, pri katerem je že v osnovi značilno, da imajo določeni nadrejeni moč nad svojimi 

podrejenimi, ki so v takem sistemu tudi največkrat izločeni iz soodločanja pri delovnem 

procesu ali zastavljanju skupnih ciljev organizacije, pri podrejenih se na ta način lahko vzbudi 

negotovost v zaupanje vodstvu za odločitve, ki vplivajo na samo uspešnost organizacije kot 

tudi na uspešnost vsakega podrejenega posameznika znotraj organizacije (Sačer 2011).  

Na drugi strani pa imamo organizacije, v katerih cilji, delovni procesi, obnašanje med 

zaposlenimi in jasna pravila dela niso opredeljeni. Tudi to lahko privede do mobinga, saj take 

organizacije po vsej verjetnosti tudi nimajo jasnih pravil, kako se mobingu zoperstaviti, in 

nezavedno dovoljujejo neprimerno vedenje, kar ima lahko dolgotrajnejše posledice tako za 

žrtev kot tudi samo uspešnost organizacije. Med pojavnimi oblikami mobinga smo predhodno 

navedli tudi izključenost posameznika v smislu nedela, kjer delavec ne dobi jasnih delovnih 

nalog ali pa so te brezsmiselne in nimajo nikakršnega doprinosa k uspešnosti organizacije. 

Nejasno opredeljena je lahko tudi vloga zaposlenega, pri tem pa ni izključeno, da je krivda v 

neprofesionalnosti nadrejenega. V takšnih organizacijah je mobing bolj pogosto prisoten 

(Povše Pesrl, Arko Košec in Vrečar 2010, 10; Brečko 2010, 39; Privošnik 2011, 17).  
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Del vzrokov za nastanek mobinga je torej v sami organizaciji, na drugi strani pa tudi pri 

posamezniku samem. Brečko (2010) jasno navaja štiri različne vzroke, ki jih tudi bolj 

natančno opredeli. Med njih sodijo kultura organizacije, značilnosti organizacije dela, 

značilnosti žrtve in značilnosti napadalca.  

Značilnosti v kulturi organizacije, kjer prihaja do pojava mobinga, so predvsem visoka 

stopnja tekmovalnosti znotraj organizacije in spodbujanje individualizma, kjer med 

zaposlenimi prihaja do samostojnega dela in manjka timske naravnanosti za doseganje ciljev 

organizacije. Take organizacije celo vzpodbujajo tekmovalnost med svojimi zaposlenimi, 

morda tudi z nagradami za najbolj uspešne, niso pa usmerjene k vzpodbujanju timskega dela 

in dobrih medsebojnih delovnih odnosov. Nagrade uspešnih posameznikov so lahko v denarni 

obliki kot stimulacija, lahko pa je posameznik pohvaljen in postavljen za zgled drugim 

zaposlenim, pri katerih se v takem primeru vzbudijo zavist in ljubosumje ter želja po zasedbi 

tega mesta v organizaciji ali delovni skupini. Z drugimi besedami tako kulturo v organizaciji 

lahko opredelimo tudi kot kulturo povzpetništva, ki je v današnjem času vse pogosteje 

prisotna. Mobing je tako lahko le sredstvo za doseganje cilja posameznika, kar je hitrejše 

napredovanje v kariernem razvoju s ciljem doseganja višjega in uglednejšega delovnega 

mesta (Sačer 2011, 23–33).  

Eden od vzrokov za nastanek mobinga je nezadostna komunikacija znotraj organizacije, kjer 

prihaja do dezinformacij in govoric, tako so lahko zaposleni podvrženi nepravim 

informacijam o situaciji in stabilnosti organizacije, svoji vlogi znotraj organizacije in 

pomembnosti oziroma nepomembnosti delovnih nalog, ki jih opravljajo. V časih, ko se 

organizacijske strukture podjetij hitreje menjajo, v podjetjih prihaja do reorganizacij ali pa se 

podjetja med seboj združujejo, kupujejo ena drugo, po navadi prihaja do presežkov delovne 

sile. Strah pred izgubo delovnega mesta in posledično poslabšanjem ekonomskega položaja 

posameznika je hitro lahko povod, da se tak posameznik posluži mobinga za doseganje 

svojega cilja, ki je v takem primeru le obstanek na delovnem mestu. V vsakem primeru pri 

višku delovne sile prihaja do odpuščanja, a si nihče ne želi, da to doleti prav njega, kar je 

lahko povod, da bo skušal zaščititi sebe na račun drugega (Knavs in Kalčič 2007).  

Določene organizacije imajo v kulturi avtoritarni način vodenja, kjer vodja delegira delo brez 

posvetovanja s sodelavci. Pri takšnih organizacijah je delavec tudi izključen iz odločanja in 

prisostvovanja z idejami o boljšem delovnem procesu, ki bi na koncu lahko pripeljal do 

ekonomsko stabilnejše organizacije in lažje doseganje zastavljenih ciljev organizacije. 

Obstajajo tudi organizacije, ki svojega cilja nimajo jasno določenega, kar vpliva tudi na 

zaposlene, saj nimajo jasnih informacij, kaj bodo s svojim delom doprinesli k organizaciji. 

Pojavljajo se tudi nejasna pravila poklicnega kodeksa in nejasno načrtovanje kariernega 

napredovanja. Poklicni kodeks bi moral biti jasen in dostopen vsem zaposlenim, pomembno 

pa je, da ga tudi vsi zaposleni izvajajo in se držijo pravil, ki so v kodeksu zapisana. V kolikor 

se teh pravil ne držijo, kodeks izgubi pomen (Sačer 2011, 23–33). 
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Dostikrat je mobing prisoten v organizacijah z veliko raznolikostjo v etničnih skupinah in z 

zaposlenimi iz zelo različnih kultur. Na podlagi tega se lahko pojavi tudi medsebojno 

nespoštovanje in posledično slabi medsebojni odnosi, zato je pojav mobinga hitreje prisoten 

(Sačer 2011, 23–33). 

Pri značilnosti organizacije dela Brečko (2010) navaja šest podskupin, in sicer: »nezasedena 

delovna mesta, nejasna delovna struktura, nejasno porazdeljene odgovornosti, visoka 

intenzivnost dela, slabo poznavanje kompetenc zaposlenih in podcenjevanje dela zaposlenih.« 

V podjetjih, kjer imajo več prostih delovnih mest, se hitro pojavi želja po zasedbi takega 

delovnega mesta, še posebej če je tako delovno mesto na višji hierarhični lestvici in za 

zaposlenega pomeni karierni napredek. Lahko se začnejo pojavljati konflikti med 

posamezniki, ki si želijo to delovno mesto zasesti, posledično v takih primerih pogosteje 

prihaja tudi do mobinga. Do mobinga prihaja tudi v organizacijah, kjer ni jasne opredelitve in 

porazdelitve delovne odgovornosti bodisi med člani tima bodisi med člani samega vodstva. 

Posledično v teh organizacijah prihaja do izčrpanosti in večje napetosti med zaposlenimi, kar 

pa sta velikokrat podlagi za pojav mobinga. Potrebno je tudi dobro poznavanje svojih 

zaposlenih, njihovih kompetenc in sposobnosti, da je omogočena pravična delitev delovnih 

nalog, ki ustrezajo zaposlenemu in katere ta tudi uspešno opravi. V kolikor zaposleni opravlja 

naloge, ki mu ne predstavljajo izziva in so zanj prelahke, izgubi motivacijo za delo, obratno 

pa se lahko počuti nesposobnega, v kolikor so njegove delovne naloge izven dosega njegovih 

veščin in kompetenc (Brečko 2010, 42–43). 

Žrtve mobinga naj bi bili predvsem pošteni in vestni zaposleni, ki tudi prijavijo in opozorijo 

na nepravilnosti na delovnem mestu, ter mlajši in starejši zaposleni. Žal so med žrtvami 

mobinga pogosto tudi invalidne osebe, ki so v osnovi zaznamovane zaradi svoje telesne hibe. 

Veliko primerov je tudi med tistimi zaposlenimi, ki za svoje delo zahtevajo boljše plačilo ali 

priznanje za dobro opravljeno delo in opozarjajo na slabe delovne pogoje ter jih želijo na ta 

način izboljšati. Velikokrat se mobing pojavi tudi pri višku delovne sile, kjer zakonodaja o 

delovnih razmerjih ščiti predvsem delojemalce, in so delodajalci v položaju, kjer z mobingom 

želijo doseči, da se zaposleni sami odločijo za prekinitev delovnega razmerja (Bakovnik 

2019). Brečko (2010) navaja, da so predhodne raziskave pokazale, da so žrtve mobinga v 

večini primerov ženske, in to kar v 62,8 %, pogosto pa tudi osebe, ki so večkrat bolniško 

odsotne. 

Na drugi strani žrtvam pa so seveda napadalci, za katere je značilno, da so osebe, ki doživljajo 

strah, lahko je to strah pred izgubo zaposlitve, in se v njih zbudi obrambni mehanizem v 

obliki napada. Kot pravi pregovor, je napad najboljša obramba. Strah je lahko tudi posledica 

počutja nesposobnosti zaposlenega, saj o svojih sposobnostih na delovnem mestu nima 

dobrega mnenja in samospoštovanja. Dostikrat napadalci nimajo pozitivnega mnenja o svoji 

delovni organizaciji in so podvrženi sprejemanju ali celo širjenju govoric, ki niso utemeljene. 

Napadalci so lahko tudi zelo nasilne osebe, v fizičnem ali psihičnem in verbalnem smislu in 
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uživajo v sovražnosti do drugih ter so obremenjeni z močnimi predsodki do drugih 

posameznikov, morda pripadnikov drugačnih kultur in etničnih skupin. Pogosto se napada 

poslužijo tudi osebe, ki ne znajo jasno povedati svojih mnenja in frustracij, ampak jih 

posledično rešujejo na nepravilen in nemoralen način (Brečko 2010, 45–46).  

2.7 Prepoznavanje in faze mobinga 

Pri prepoznavanju mobinga imata ključno vlogo tako posameznik kot tudi organizacija, v 

kateri do tega pojava prihaja. Vsak pojav mobinga se začne s konfliktom med dvema 

posameznikoma ali med posameznikom in povezano skupino. Potrebno je poudariti, da vsak 

konflikt še ne pomeni tudi, da se bo iz njega razvil mobing. Konflikt je možno ob pravem 

času rešiti, osebi v konfliktu prideta do neke skupne rešitve, za to pa je potrebna pravočasna 

ugotovitev konflikta in predvsem volja obeh posameznikov (ali skupine) za reševanje nastale 

situacije. V nasprotnem primeru pa nereševanje konflikta po navadi pomeni tudi njegovo 

stopnjevanje in slabšanje medsebojnih odnosov, ki lahko sčasoma privedejo tudi do mobinga. 

Večina raziskav stopnjo razvoja mobinga opredeli na štiri razvojne faze, in sicer se vse začne 

s konfliktom, ki vodi v psihoteror, posledica katerega se kaže v disciplinskih ukrepih, na 

koncu pa celoten proces privede do prekinitve delovnega razmerja (Leymann 1990, 120). 

Brečko (2010) navaja, da mora biti posameznik pozoren na naslednja dogajanja na delovnem 

mestu: norčevanje in zbijanje šal na njegov račun je pogostejše kot pri ostalih, ob 

približevanju skupini ta utihne, če ima dlje časa trajajoči konflikt z istim sodelavcem, 

pretirano laskanje in pohvale s strani istega posameznika brez utemeljitve in razloga za to in 

nenadno pojavljanje istih težav z zdravjem. Naloge organizacije za prepoznavanje mobinga pa 

so predvsem poznavanje definicije pojma, jasna opredelitev pojavnih oblik mobinga, 

organizacijska kultura mora biti usmerjena na prepoznavanje in preprečevanje tega pojava, 

prisotni morata biti tudi poznavanje prvih simptomov pojava ter hitra reakcija s strokovno 

oceno, ali gre za dejanja mobinga. Prav tako je v organizaciji pomembna odkrita in sprotna 

komunikacija brez očitkov in brez sankcij, da se mobing lahko čimprej odkrije in ali že v 

osnovi prepreči. 

2.7.1 Razvojne faze mobinga 

Mobing se v večini primerov razvije iz štirih razvojnih faz, ki si sledijo v vrstnem redu – 

konflikt, psihoteror, disciplinski ukrepi in konec delovnega razmerja (Tkalec 2001). 

2.7.2 Konflikt 

Kot so pokazale predhodne analize različnih situacij, je znano, da je v večini primerov 

izhodiščni kritični dogodek povod za konflikt (po navadi delo ali delovno okolje). Res je, da 
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vsak konflikt še ne vodi v mobing, a v kolikor konflikti ostanejo nerešeni, motijo medsebojne 

odnose med zaposlenimi in so lahko povod za mobing. Po navadi se iz nerešenega konflikta 

razvije določena zamera in slab medsebojni odnos, ki rezultira v stopnjevanju terorja nad 

določeno osebo. Kmalu po prvi fazi lahko nastopi naslednja faza, ki jo imenujemo tudi 

psihoteror (Leymann 1990, 121). 

2.7.3 Psihoteror 

Za psihično teroriziranje in nadlegovanje je povod agresija, ki se je razvila iz prvotnega 

konflikta, ki v tej fazi ni nujno več pomemben, bil je le povod za agresivno ravnanje določene 

osebe ali skupine. Tukaj že govorimo o napadu na žrtev, predvsem na njeno osebnost in 

značaj. Žrtev je na nek način trpinčena s strani napadalca, začne se počutiti manjvredno, 

izgubi samospoštovanje, začne izgubljati tudi zaupanje s strani drugih deležnikov v delovnem 

procesu (Tkalec 2001, 911–913). Kmalu se začne dogajati, da žrtev izgubi pravico do mnenja 

ali pa je njeno mnenje preslišano, pogosta je tudi ignoranca žrtve v socialnem smislu, izguba 

ugleda v delovnem okolju, posledično je žrtev izolirana od skupine, v kateri deluje. Zaradi 

strahu in slabega mnenja o sebi ter stresa, ki ga doživlja, se pogosto začnejo pojavljati tudi 

napake pri delovnih nalogah, žrtev začne izgubljati začne kredibilnost in pojavljajo se dvomi 

v njeno strokovnost in sposobnost opravljati določeno delo (Tkalec 2006, 8).  

2.7.4 Disciplinski ukrepi 

V tretji fazi se vmeša še management ali kadrovska služba, saj žrtev ni več tako uspešna pri 

svojem delu, postane tudi grešni kozel za vse napake, ki se dogajajo pri delu, za katere morda 

tudi ni kriva sama. S strani odgovorih je tako deležna groženj o premestitvi na drugo delovno 

mesto ali celo groženj z odpovedjo delovnega razmerja zaradi nesposobnosti. Tako prvotni 

napadalec dobi dodatno podporo in je vse bližje zastavljenem cilju, povod za katerega pa je 

bil prvotni konflikt. V tej fazi je žrtev soočena z raznimi preverjanji zdravja in sposobnosti, ki 

še dodatno negativno vplivajo na njeno samopodobo in počutje v organizaciji, pojavlja pa se 

tudi strah pred izgubo zaposlitve (Tkalec 2001, 912). 

2.7.5 Konec delovnega razmerja 

Na koncu, torej v zadnji fazi, se žrtev že sooča z odrinjenostjo od kolektiva in v skrajni sili 

tudi z odpovedjo delovnega razmerja. Celoten pritisk, ki ga je žrtev doživljala od samega 

začetka, ko je bil dogodek prvega konflikta, je že tako velik, da se žrtvi poslabša tudi 

zdravstveno stanje, velikokrat je bolniško odsotna, kar na koncu privede tudi do odpovedi 

delovnega razmerja, po navadi je odpoved podana s strani žrtve, ker drugega izhoda več ne 

vidi (Brečko 2006, 3). 
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2.8 Možne posledice mobinga 

Trpinčenje na delovnem mestu je lahko za žrtev zelo travmatična izkušnja, ki ima lahko 

dolgotrajne posledice. Ko je žrtev napadena s strani napadalca ali formirane skupine 

napadalcev, se lahko mobingu tudi izogne, a le z dobro obrambo. V kolikor se žrtev ni 

sposobna braniti in je nemočna proti napadalcu ali skupini napadalcev, se pritiski stopnjujejo 

in prerastejo v dolgotrajnejšo zlorabo, ki pa ji lahko že rečemo mobing. Problem pri žrtvi je 

predvsem v tem, da se na začetku sploh še ne zaveda, kaj se v resnici dogaja. Po navadi do 

zavedanja pride šele kasneje, ko je trpinčenje že v polnem teku in ima že vidne posledice, kot 

so na primer izguba samospoštovanja pri žrtvi, slabo počutje, žrtev se težje skoncentrira na 

opravljanje delovnih nalog, pojavljajo se bolezenska stanja, posledice so lahko tudi 

psihosomatskega značaja v smislu povečanega stresa, nezmožnosti prilagoditve okolju, 

depresije in v nekaterih primerih tudi težnje po samomoru. Vsi ti dejavniki vplivajo na žrtvino 

sposobnost opravljanja delovnih nalog do te mere, da za delo postane popolnoma nesposobna 

(Povše Pesrl, Arko Košec in Vrečar 2010, 11–12). 

Nemalokrat ima mobing posledice tudi izven delovnega mesta in te vplivajo na celotno 

mikrookolje žrtve. Prihaja do ekonomskih težav zaradi daljših bolniških odsotnosti ali izgube 

delovnega mesta in težave pri ponovni zaposlitvi. Žrtve mobinga so tako tudi težje zaposljive, 

saj so izgubile motivacijo do dela, samozavest in kredibilnost pri potencialnem novem 

delodajalcu, dostikrat je prisoten strah zaradi možnosti ponovitve situacije s prejšnjega 

delovnega mesta (Česen idr. 2009, 10). 

Mobing povzroča škodo tudi na strani izvajalca mobinga, čeprav se ta tega sprva ne zaveda in 

nima občutka, da bi lahko izvajanje mobinga negativno vplivalo tudi nanj. Prej ko slej se izve, 

kdo je bil tisti, ki je izvajal mobing, in nekdanji napadalec lahko kmalu postane žrtev 

predvsem v smislu nezaupanja s strani sodelavcev, poslabšajo se tudi medsebojni odnosi in 

kmalu pride do izključitve in osamitve takega posameznika znotraj kolektiva. Kot smo že 

navedli v prejšnjih poglavjih, je osamitev oziroma izolacija ena najhujših oblik mobinga, saj 

smo ljudje socialna bitja in izguba socialnega stika pomeni travmatično izkušnjo (Zajc 2016, 

27). 

Negativne posledice mobinga občuti tudi podjetje oziroma organizacija, v kateri se je mobing 

izvajal. Zaradi slabega delovnega okolja, narušenega odnosa med sodelavci in posledično 

slabše produktivnosti zaposlenih se taka organizacija srečuje z ekonomskimi posledicami. V 

organizaciji lahko pride do fluktuacije med zaposlenimi, kar za podjetje pomeni dodatne 

stroške in čas, ki ga nameni za usposabljanje novih zaposlenih. Tudi sama sanacija mobinga v 

podjetju je lahko dolgotrajna, postopki pa za podjetje pomenijo finančno obremenitev 

(Privošnik 2011, 18). Mobing tako vpliva prav na vse udeležence, ne samo na žrtev mobinga, 

in ima lahko pri vseh udeležencih negativne in dolgotrajne posledice. 
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2.9 Preprečevanje in reševanje mobinga 

Kako že v osnovi mobing preprečiti in kaj storiti, ko do mobinga pride? Kakšna je pri tem 

vloga organizacije in kakšna posameznika? 

Preventivno ukrepanje je v vsakem primeru boljše kot odpravljanje mobinga. Tako je 

priporočljivo, da ima organizacija sprejeto politiko in navodila, kakšno vedenje je 

sprejemljivo in kakšno ne. Jasno napisana pravila in odklonilni odnos do neprimernega 

vedenja zaposlenih v organizaciji bistveno pripomoreta do izključitve verjetnosti za pojav 

mobinga. Zelo pomembna je tudi odkrita in jasna komunikacija s strani organizacije, saj 

morajo biti zaposleni seznanjeni s tem, kakšna vedenja so nesprejemljiva in kaj mobing 

pravzaprav pomeni. Opredeljene morajo biti tudi sankcije za napadalce, saj se morajo 

potencialni napadalci zavedati, da sta njihova neprimerno vedenje in ravnanje znotraj 

organizacije nesprejemljivi. Konflikti se morajo reševati hitro in sproti, da ne bi iz manjšega 

spora nastal večji problem, ki bi škodoval posameznikom in organizaciji. Tudi delovne naloge 

in zadolžitve morajo biti jasno opredeljene, s čimer se izniči dvom posameznikov o svoji 

vlogi in pričakovanjih v organizaciji. Več informacij, kot jih zaposleni pridobi od vodstva v 

organizaciji, bolj jih ponotranji in se na morebitne spremembe v organizaciji lažje in 

pravočasno prilagodi. Bistveno pa je tudi, da se, v kolikor v organizaciji do mobinga pride, 

začne stanje hitro reševati in da organizacija nudi pomoč zaposlenemu, ki se mu godi krivica 

oziroma v procesu nastopa kot žrtev mobinga (Česen idr. 2009, 10–11).  

Odgovornost za preprečevanje mobinga imajo tudi posamezniki, potencialne žrtve mobinga 

oziroma vsi zaposleni v organizaciji. Brečko (2010) pri preprečevanju in reševanju mobinga s 

strani posameznika dejanja deli na dve skupini: loči neformalne in formalne ukrepe. Prvi 

neformalni ukrep, ki se ga lahko posluži posameznik, je ta, da v začetku zavrne vlogo žrtve. 

Na ta način posameznik sam pri sebi preveri, ali bo sprejel vlogo žrtve ali ne. Samozavestno 

je potrebno preveriti, ali je posameznik res kriv za določen konflikt, ali res slabo opravlja 

svoje delo in ali se res ne more vklopiti v delovno skupino. Dobra obramba je tudi soočenje z 

napadalcem, kjer je cilj razrešiti prvotni konflikt in se pogovoriti o nadaljnjem sodelovanju. 

Žrtvi pri tem lahko pomaga tudi zaupnik v kolektivu, ki od daleč spremlja dogajanje in je 

lažje nepristranski, z njegovo pomočjo napadalec in žrtev prideta do rešitve konflikta in 

poboljšanja medsebojnega odnosa. V kolikor taki ukrepi žrtvi ne pomagajo, je pomembno, da 

si ta neprijetna dogajanja, za katere ocenjuje, da gre za mobing, beleži v dnevnik, ki je kasneje 

pri uveljavljanju formalnih ukrepov tudi podlaga za reševanje mobinga pri pristojnih 

institucijah. Nadalje avtorica navaja tudi formalne ukrepe, do katerih je upravičena žrtev. Prvi 

izmed takih ukrepov je posvetovanje z nadrejenim, z njegovo pomočjo se poskusi razrešiti 

nastalo situacijo. V kolikor to ni uspešno, je naslednji korak prijava mobinga pooblaščencu za 

mobing, kjer je potrebno mobing tudi že dokazovati, za kar je zaželen tudi točen opis dejanj 

napadalca v časovnem okvirju – dnevnik o mobingu. Ob neuspešnosti pooblaščenca za 

mobing je možna tudi prijava sindikatu, inšpektoratu za delo in tudi tožba na pristojnem 
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sodišču. Posameznik, ki je žrtev mobinga, lahko pomoč poišče tudi s strani psihologa in začne 

z zdravljenjem. Končna možnost posameznika je odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo lahko 

poda brez utemeljitve, pri čemer mora upoštevati odpovedni rok ali pa se za krajši odpovedni 

rok dogovori z delodajalcem. Primeri mobinga se po navadi zaključijo s prekinitvijo 

delovnega razmerja, saj se želi žrtev odmakniti od za njo nezdravega okolja in poiskati 

zaposlitev v drugi organizaciji, kjer lahko ponovno pride do izraza žrtvina sposobnost za delo 

in profesionalnost (Brečko 2010, 71–75).  
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3 RAZISKAVA O MOBINGU V IZBRANI FINANČNI INSTITUCIJI 

V empiričnem delu magistrske naloge je bil namen raziskave pridobiti informacije, do katere 

mere je v izbrani finančni instituciji razširjen mobing ter kakšna je stopnja ozaveščenosti 

zaposlenih o tem pojavu. Raziskali smo, kako se stopnja izobrazbe, hierarhični položaj, spol 

in delovna doba v organizaciji razlikujejo glede ozaveščenosti o pojavu mobing in soočanju s 

težavami, povezanimi z njim. Raziskavo smo opravili s pomočjo anonimnega anketnega 

vprašalnika in pridobljene podatke analizirali s pomočjo programov Excel (urejanje 

pridobljenih podatkov) in SPSS (analiza in interpretacija urejenih podatkov). Na podlagi 

raziskovalnih izsledkov in rezultatov smo želeli oblikovali predlog rešitve za ustrezno in 

učinkovito ozaveščanje zaposlenih o mobingu ter predlagali učinkovito izvajanje zakonskih 

določb s področja mobinga v izbrani finančni instituciji. 

3.1 Namen in cilji raziskave 

Raziskava, ki jo je v Sloveniji leta 2003 opravila Danijela Brečko (2003, 62–64), je pokazala, 

da so žrtve mobinga predvsem mladi zaposleni, tisti pred upokojitvijo in tisti z bistveno 

višjimi prihodki glede na večino. Pri raziskavi smo se odločili preveriti, kako se starost 

zaposlenega povezuje z izpostavljenostjo mobingu. Prva hipoteza torej glasi, da obstajajo 

statistično značilne razlike v pogostosti izpostavljenosti mobingu med anketiranci, ki so stari 

do vključno 35 let, in starejšimi od vključno 36 let. 

Leta 2007 sta avtorici Robnik in Milanović (2008, 27) opravili raziskavo, v kateri sta 

ugotovili, da je 60 % izvajalcev mobinga nadrejena oseba (t.i. bossing), 25 % mobinga prihaja 

iz vrst sodelavcev, najmanj pa s strani podrejenih oseb. Na podlagi teh ugotovitev smo v drugi 

hipotezi preverjali omenjen problem, ki smo ga razširili na vprašanje, ali pri tem obstajajo 

statistično značilne razlike tudi glede na spol žrtve mobinga. Pričakujemo, da so ženske 

pogosteje izpostavljene mobingu kot moški. Tako smo tudi postavili drugo hipotezo, ki glasi, 

da so ženske v izbrani finančni instituciji s strani nadrejenih delavcev pogosteje izpostavljene 

mobingu kot moški. 

Leta 2017 je bila opravljena raziskava, ali starost zaposlenega in posledično delovna doba 

pomembno vplivata na doživljanje mobinga v organizaciji. Kovačič idr. (2017) so pridobili 

podatke, da so mlajši zaposleni mobingu izpostavljeni v višji meri (34,8 %) kot starejši 

zaposleni (30,3 %). Na podlagi teh podatkov smo v raziskavi želeli preveriti tudi razlike 

pojavljanja mobinga pri zaposlenih s krajšo in tistih z daljšo delovno dobo. Tretja hipoteza 

tako glasi, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti opažanja dejanj mobinga na 

delovnem mestu glede na zaposlene, ki imajo do vključno 10 let delovne dobe, in zaposlene, 

ki imajo 11 ali več let delovne dobe. 
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V četrti hipotezi pa smo preverjali problem, ali pri ozaveščenosti o pojavu mobing obstajajo 

pomembne statistično značilne razlike tudi glede na stopnjo izobrazbe zaposlenega. Ker se je 

v raziskavi leta 2007, ki sta jo opravili Robnik in Milanovič (2008) izkazalo, da je kar 60 % 

izvajalcev mobinga nadrejena oseba (t. i. bossing), smo predpostavljali, da bodo rezultati pri 

našem vzorcu primerljivi. Glede na to da naj bi bili žrtve mobinga v večini podrejeni, smo 

predvidevali, da imajo ti nižjo stopnjo izobrazbe. Ker naj bi se mobing izvajal predvsem nad 

njimi, smo predpostavljali, da so zaradi lastne obrambe in soočenja z mobingom o samem 

pojavu tudi bolje ozaveščeni. Preverjali smo torej problem, ali pri ozaveščenosti o pojavu 

mobing obstajajo pomembne statistično značilne razlike glede na stopnjo izobrazbe 

zaposlenega. Predvidevali smo, da se s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem 

mestu, bolj strinjajo tisti anketiranci, ki imajo do vključno 5. stopnjo izobrazbe. Tako naša 

zadnja hipoteza glasi, da zaposleni, ki imajo do vključno 5. stopnjo izobrazbe, se bolj strinjajo 

s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing), kot zaposleni, ki imajo 

6. ali višjo stopnjo izobrazbe. 

3.2 Predpostavke in omejitve raziskave 

Glede na to da je bil anketni vprašalnik anonimne narave, smo predpostavljali, da bodo 

pridobljeni podatki verodostojni. Vedno pa se poraja vprašanje o pripravljenosti zaposlenih za 

sodelovanje, morda zaradi časovne omejitve ali zaradi obravnavane teme magistrske naloge, 

za katero smo predpostavljali, da je v slovenskem prostoru še vedno družbeno označena kot 

tabu. 

Naš vzorec je bil priložnosten, povabilo k opravljanju ankete smo po e-pošti poslali vsem 

zaposlenim v izbrani finančni instituciji. 

3.3 Postopek in vzorec ter uporabljen raziskovalni inštrument 

Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga ustvarili s pomočjo 

spletnega orodja za izdelavo anket – 1ka. Zbiranje podatkov je potekalo med 3. julijem in 22. 

julijem 2020. Anketa je vsebovala 10 vprašanj zaprtega tipa in 3 sklope vprašanj, znotraj 

vsakega sklopa pa je bilo 17 vprašanj. Izpolnjevanje ankete je v povprečju trajalo slabih 10 

minut. Populacija so bili zaposleni v izbrani finančni instituciji. V tem primeru je šlo za 

individualno anketiranje, saj so anketiranci sami na spletu izpolnjevali anketo. S pomočjo e-

pošte smo povabilo k opravljanju ankete poslali vsem zaposlenim v izbrani finančni 

instituciji.  

Anketo je v celoti izpolnilo 207 anketirancev. Od skupno 207 anketirancev je bilo 84 % 

anketirancev ženskega spola, 16 % anketirancev pa moškega spola. Največ anketirancev (35 

%) je starih od 46 do 55 let, 26 % anketirancev je starih od 36 do 45 let, 24 % anketirancev je 

starih od 26 do 35 let, 12 % anketirancev je starih nad 56 let in 3 % anketirancev je starih do 
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25 let. Več kot polovica anketirancev (56 %) ima zaključeno visokošolsko ali fakultetno 

izobrazbo – 6. in 7. stopnja, 37 % anketirancev ima zaključeno srednješolsko izobrazbo – 5. 

stopnja, 7 % ima zaključeno magistrsko ali doktorsko izobrazbo – višje od 7. stopnje. Večina 

anketirancev (92 %) ima zaposlitev za nedoločen čas, 5 % anketirancev je zaposlenih za 

določen čas in 3 % anketirancev imata agencijsko zaposlitev. Največji delež anketirancev (29 

%) ima nad 31 let delovne dobe, 23 % anketirancev ima bodisi 11–20 let delovne dobe bodisi 

21–30 let delovne dobe, 13 % anketirancev ima 6–10 let delovne dobe in 12 % anketirancev 

ima do 5 let delovne dobe. Večina anketirancev (83 %) je zaposlena na delovnem mestu 

delavca, 17 % anketirancev pa je zaposlenih na delovnem mestu vodstvenega delavca. 

3.4 Uporabljene metode raziskave 

V empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Kot 

merski inštrument nam je služil anketni vprašalnik v elektronski obliki, kar pomeni, da smo 

anketo izvedli preko spleta, saj nam ta pristop omogoča širok doseg raznolikega in velikega 

števila zaposlenih v izbrani finančni instituciji. Anketni vprašalnik je bil oblikovan po 

pridobljenem znanju teoretičnih izhodišč in praks, strokovne literature in že obstoječih 

raziskav na področju mobinga. Vprašalnik je bil izključno zaprtega tipa, saj smo le na ta način 

lahko pridobili relevantne podatke, ki so po naši oceni primerni za nadaljnjo obdelavo in 

interpretacijo (Nadrag 2002).  

Rezultate, ki smo jih pridobili, smo nato uredili v programu Microsoft Excel in jih kasneje 

analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS, ki nam je pomagal pri analizi pridobljenih 

podatkov. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) je v družboslovju najbolj 

uporabljena programska oprema za analizo pridobljenih podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 179). 

V izbrani finančni instituciji je zaposlenih 949 oseb. Vzorec je velik 207 enot, z njim pa bi 

lahko naše rezultate posplošili na populacijo, ki predstavlja vse zaposlene v izbrani finančni 

instituciji. S 95% stopnjo gotovosti lahko rezultate posplošimo na populacijo (949 – 

populacija, 207 – vzorec, 22% stopnja odgovora = interval zaupanja – 5 %). Uporabili smo 

priložnostno vzorčenje, saj smo anketirali le zaposlene v izbrani finančni instituciji – anketo 

smo poslali vsem 949 zaposlenim (Albina Pejnović, pogovor z avtorjem, 17. marec 2020). 

Najprej smo vse podatke predstavili s pomočjo opisne statistike – za prikaz smo uporabili 

strukturne stolpce in strukturni krog, pri spremenljivkah, ki uporabljajo Likertovo lestvico, pa 

smo izračunali še aritmetično sredino in standardni odklon in s pomočjo strukturnih stolpcev 

prikazali povprečne vrednosti. Hipoteze smo preverili s pomočjo t-testa in analize variance 

(ANOVA), kjer pa se naši podatki niso porazdeljevali normalno, smo za preverjanje hipotez 

uporabili Mann-Whitneyev test in Kruskal-Wallisov test. Mann-Whitneyev test oz. t-test za 

neodvisne vzorce primerja povprečja med dvema skupinama, pove nam, ali obstajajo 
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statistično pomembne razlike v določeni lastnosti. ANOVA (analiza variance) oz. Kruskal-

Wallisov test pa nam pove, ali so med tremi ali več skupinami statistično pomembne razlike v 

določeni lastnosti. Za preverjanje normalne porazdelitve smo uporabili Shapiro-Wilkov test. 

Za trditve smo izračunali tudi Cronbachov koeficient alfa, ki meri zanesljivost preučevanih 

trditev(Bryman 2016; Brvar 2007; Creswell in Creswell 2018; Groves idr. 2004; Hafner-Fink 

2014). 

Ob koncu empiričnega dela smo podali interpretacijo pridobljenih rezultatov in posledično 

potrdili oziroma ovrgli postavljene hipoteze. Na podlagi raziskovalnih izsledkov in rezultatov 

smo oblikovali predlog rešitve za ustrezno in učinkovito ozaveščanje zaposlenih glede pojma 

mobing in njegovih posledic ter predlagali učinkovito izvajanje zakonskih določb s področja 

mobinga v izbrani finančni instituciji. 

3.5 Analiza pridobljenih podatkov  

 

Slika 1: Spol anketirancev 

Na sliki 1 smo prikazali spol anketirancev. Od skupno 207 anketirancev je bilo 84 % 

anketirancev ženskega spola, 16 % anketirancev pa moškega spola. 
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Slika 2: Starost anketirancev 

Na sliki 2 smo prikazali starost anketirancev. Največji delež anketirancev (35 %) je starih od 

46 do 55 let, 26 % anketirancev je starih od 36 do 45 let, 24 % anketirancev je starih od 26 do 

35 let, 12 % anketirancev je starih nad 56 let in 3 % anketirancev je starih do 25 let. 

 

 

Slika 3: Izobrazba anketirancev 

Na sliki 3 smo prikazali izobrazbo anketirancev. Več kot polovica anketirancev (56 %) ima 

zaključeno visokošolsko ali fakultetno izobrazbo – 6. in 7. stopnja, 37 % anketirancev ima 

zaključeno srednješolsko izobrazbo – 5. stopnja, 7 % ima zaključeno magistrsko ali doktorsko 

izobrazbo – višje od 7. stopnje.  



 

29 

 

Slika 4: Status zaposlitve anketirancev 

Na sliki 4 smo prikazali status zaposlitve anketirancev. Vidimo lahko, da ima večina 

anketirancev (92 %) zaposlitev za nedoločen čas, 5 % anketirancev je zaposlenih za določen 

čas in 3 % anketirancev ima agencijsko zaposlitev. 

 

Slika 5: Delovna doba anketirancev 

Na sliki 5 smo prikazali delovno dobo anketirancev. Največji delež anketirancev (29 %) ima 

nad 31 let delovne dobe, 23 % anketirancev ima bodisi 11–20 let delovne dobe bodisi 21–30 

let delovne dobe, 13 % anketirancev ima 6–10 let delovne dobe in 12 % anketirancev ima do 

5 let delovne dobe. 
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Slika 6: Delovno mesto v organizaciji 

Na sliki 6 smo prikazali delovno mesto v organizaciji. Večina anketirancev (83 %) je 

zaposlena na delovnem mestu delavca, 17 % anketirancev pa je zaposlenih na delovnem 

mestu vodstvenega delavca. 

 

Slika 7: Ocena odnosov na delovnem mestu 

Na sliki 7 smo prikazali oceno odnosov na delovnem mestu. Vidimo lahko, da več kot 

polovica (58 %) anketirancev odnose na delovnem mestu ocenjuje kot dobre, 20 % 

anketirancev odnose na delovnem mestu ocenjuje kot niti slabe niti dobre, 14 % anketirancev 

jih ocenjuje kot zelo dobre, 6 % anketirancev ocenjuje odnose na delovnem mestu kot slabe in 

2 % anketirancev pa kot zelo slabe. 
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Slika 8: Prisotnost mobinga v podjetju 

Na sliki 8 smo prikazali, ali anketiranci menijo, da je v podjetju prisoten mobing. Vidimo 

lahko, da več kot polovica (54 %) anketirancev meni, da je v podjetju mobing prisoten, 46 % 

anketirancev pa meni, da v podjetju mobinga ni. 

 

Slika 9: Srečanje anketirancev z mobingom 

Na sliki 9 smo prikazali, ali so se anketiranci že srečali z mobingom. Vidimo lahko, da se 47 

% anketirancev z mobingom še ni nikoli srečalo, 29 % anketirancev se je z mobingom srečalo 

kot opazovalci, 16 % anketirancev se je z mobingom srečalo kot žrtev, 8 % anketirancev pa 

ne ve, ali so se z mobingom že srečali. 
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Slika 10: Žrtve mobinga – kdo jih šikanira 

Slika 10 prikazuje občutek anketirancev, ki so na vprašanje, ali so se že srečali z mobingom, 

odgovorili, da so se z mobingom srečali kot žrtve – kdo jih šikanira. Vidimo lahko, da večina 

anketirancev (91 %) pravi, da jih šikanirajo nadrejeni, 9 % anketirancev pa pravi, da jih 

šikanira sodelavec ali skupina sodelavcev (na isti hierarhični ravni). 
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Slika 11: Strinjanje s seznamom nekaterih vedenj (dejanj), ki se dogajajo na delovnem 

mestu – povprečne vrednosti 

Na sliki 11 smo prikazali povprečne vrednosti za strinjanje s seznamom nekaterih vedenj 

(dejanj), ki se dogajajo na delovnem mestu, prikazuje torej, v kakšni meri se anketiranci 

strinjajo z določenimi vedenji, ki so značilna za mobing. Strinjanje smo merili na 5-stopenjski 

Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni »v celoti se ne strinjam«, 5 pa »v celoti se strinjam«. Vidimo 

lahko, da se anketiranci najbolj strinjajo z naslednjimi vedenji: »norčevanje (oponašanje) na 

račun delavčevih fizičnih ali psihičnih hib« (AS = 4,1), »zmerjanje in vpitje na zaposlenega« 

(AS = 4,1), »širjenje slabega mnenja o zaposlenem« (AS = 4), »neposredni fizični stik, na 

primer otipavanje, prijemanje ipd.« (AS = 4) in »osamitev zaposlenega (dislokacija, prepoved 

druženja z drugimi delavci, prepoved sodelovanja ipd.)« (AS = 4). Najmanj pa se strinjajo s 

trditvama: »ignoriranje zaposlenega v določeni družabni situaciji (npr. na zabavi)« (AS = 3,2) 

in »določanje delovnih nalog, ki so pod nivojem sposobnosti zaposlenega« (AS = 3,4). 
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Slika 12: Pogostost opažanja dejanj na delovnem mestu – povprečne vrednosti 

Na sliki 12 smo prikazali povprečne vrednosti za pogostost opažanja dejanj na delovnem 

mestu. Pogostost smo merili na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni »nikoli nisem 

zaznal«, 5 pa »opažam vsak dan«. Vidimo lahko, da anketiranci najpogosteje opažajo 

naslednja dejanja: »prekinjanje oz. jemanje besede med govorom« (AS = 2,4), »intenzivno 

nadzorovanje in iskanje napak pri delu zaposlenega« (AS = 2,3), »širjenje informacij o 

privatnem življenju zaposlenega« (AS = 2,3), »širjenje slabega mnenja o zaposlenem« (AS = 

2,3) in »zmerjanje in vpitje na zaposlenega« (AS = 2,3). Najmanj pogosto pa opažajo 

naslednji dejanji: »neposredni fizični stik, na primer otipavanje, prijemanje ipd.« (AS = 1,3) 

in »osamitev zaposlenega (dislokacija, prepoved druženja z drugimi delavci, prepoved 

sodelovanja ipd.)« (AS = 1,5). 
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Slika 13: Izpostavljenost vedenjem na delovnem mestu – povprečne vrednosti 

Na sliki 13 smo prikazali povprečne vrednosti za izpostavljenost vedenjem na delovnem 

mestu. Izpostavljenost smo merili na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni »sploh 

nisem izpostavljen/a«, 5 pa »pogosto sem izpostavljen/a«. Vidimo lahko, da so anketiranci 

najpogosteje izpostavljeni naslednjim dejanjem: »prekinjanje oz. jemanje besede med 

govorom« (AS = 2,2), »intenzivno nadzorovanje in iskanje napak pri delu zaposlenega« (AS 

= 2), »dajanje pripomb na delo zaposlenega brez obrazložitve« (AS = 2) in »širjenje slabega 

mnenja o zaposlenem« (AS = 2). Najmanj pogosto pa so izpostavljeni dejanjema: »neposredni 

fizični stik, na primer otipavanje, prijemanje ipd.« (AS = 1,2) in »osamitev zaposlenega 

(dislokacija, prepoved druženja z drugimi delavci, prepoved sodelovanja ipd.)« (AS = 1,5). 
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3.6 Interpretacija pridobljenih rezultatov SPSS 

Prva hipoteza glasi, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti izpostavljenosti 

mobingu med anketiranci, ki so stari do vključno 35 let, in starejšimi od vključno 36 let.  

Preglednica 1: Opisne statistike za izpostavljenost mobingu 

Predstavljamo vam nekaj vedenj, ki jih lahko zaznamo na delovnem mestu. Ocenite, v kolikšni meri ste tem 

vedenjem na svojem delovnem mestu izpostavljeni vi. Ocenjujete torej kot udeleženec, kot da se dejanja 

(vedenja) dogajajo neposredno vam.  

  1  2  3  4  5  N AS SO 

neposredni fizični stik, na primer otipavanje, 

prijemanje ipd. 
180 15 4 4 3 206 1,2 0,71 

88% 7 % 2% 2% 1% 100% 

zmerjanje in vpitje na zaposlenega 110 44 24 21 7 206 1,9 1,17 

53% 22% 12% 10% 3% 100% 

prekinjanje oz. jemanje besede med govorom 78 53 42 24 9 206 2,2 1,19 

38% 26% 20% 12% 4% 100% 

norčevanje (oponašanje) na račun delavčevih fizičnih 

ali psihičnih hib 
133 44 19 5 5 206 1,6 0,93 

66% 21% 9% 2% 2% 100% 

zavračanje z nebesedno komunikacijo (izogibanje 

pogledu, ignoriranje pri npr. dvignjeni roki na 

sestanku) 

109 52 28 12 5 206 1,8 1,04 

53% 25% 14% 6% 2% 100% 

prilaščanje dobrih zamisli zaposlenega 98 55 25 22 6 206 1,9 1,14 

48% 27% 12% 10% 3% 100% 

širjenje slabega mnenja o zaposlenem 98 42 43 16 7 206 2 1,14 

48% 20% 21% 8% 3% 100% 

izogibanje neposrednemu komuniciranju z 

zaposlenim (osebni kontakt) 
115 56 20 9 6 206 1,7 1,01 

56% 27% 10% 4% 3% 100% 

določanje delovnih nalog, ki so pod nivojem 

sposobnosti zaposlenega 
106 53 20 14 13 206 1,9 1,2 

51% 26% 10% 7% 6% 100% 

zadrževanje pomembnih informacij, ki vplivajo na 

delovno uspešnost zaposlenega 
96 56 37 9 8 206 1,9 1,08 

47% 27% 18% 4% 4% 100% 

dajanje pripomb na delo zaposlenega brez 

obrazložitve 
94 57 30 15 9 205 2 1,14 

46% 28% 15% 7% 4% 100% 

širjenje informacij o privatnem življenju zaposlenega 109 46 25 21 5 206 1,9 1,13 

54% 22% 12% 10% 2% 100% 

osamitev zaposlenega (dislokacija, prepoved 

druženja z drugimi sodelavci, prepoved sodelovanja 

ipd.) 

139 49 10 5 3 206 1,5 0,82 

68% 24% 5% 2% 1% 100% 

namerno izključevanje iz delovnega procesa (delavec 

ne dobi delovnih zadolžitev) 
135 43 17 5 6 206 1,6 0,95 

66% 21% 8% 2% 3% 100% 

dodeljevanje nalog, ki niso v skladu s predpisi 

varovanja zdravja na delovnem mestu 
130 47 17 8 4 206 1,6 0,94 

63% 23% 8% 4% 2% 100% 

intenzivno nadzorovanje in iskanje napak pri delu 

zaposlenega 
99 52 22 22 11 206 2 1,23 

48% 25% 11% 11% 5% 100% 

ignoriranje zaposlenega v določeni družbeni situaciji 

(npr. na zabavi) 
130 48 18 3 7 206 1,6 0,96 

64% 23% 9% 1% 3% 100% 

Opomba: N = število enot, AS = aritmetična sredina, SO = standardni odklon, 1 – sploh nisem 

izpostavljen/a, 2 – nisem izpostavljen/a, 3 – niti da niti ne, 4 – sem izpostavljen/a, 5 – pogosto sem 

izpostavljen/a. 
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V preglednici 2 smo prikazali povprečne vrednosti za izpostavljenost vedenjem na delovnem 

mestu. Izpostavljenost smo merili na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni »sploh 

nisem izpostavljen/a«, 5 pa »pogosto sem izpostavljen/a«. Vidimo lahko, da so anketiranci 

najpogosteje izpostavljeni naslednjim dejanjem: »prekinjanje oz. jemanje besede med 

govorom« (AS = 2,2; SO = 1,19), »intenzivno nadzorovanje in iskanje napak pri delu 

zaposlenega« (AS = 2; SO = 1,23), »dajanje pripomb na delo zaposlenega brez obrazložitve« 

(AS = 2; SO = 1,14) in »širjenje slabega mnenja o zaposlenem« (AS = 2; SO = 1,14). 

Najmanj pogosto pa so izpostavljeni dejanjema: »neposredni fizični stik, na primer 

otipavanje, prijemanje ipd.« (AS = 1,2; SO = 0,71) in »osamitev zaposlenega (dislokacija, 

prepoved druženja z drugimi delavci, prepoved sodelovanja ipd.)« (AS = 1,5; SO = 0,82). 

 

Preglednica 2: Cronbachov koeficient alfa za izpostavljenost mobingu 

Cronbachov koeficient alfa N  

0.958 17 

Z izračunom Cronbachovega alfa koeficienta smo preverili, ali trditve merijo isto stvar in ali 

so primerne za združitev v eno spremenljivko. Cronbachov koeficient alfa za 17 trditev, ki 

spadajo pod izpostavljenost mobingu, znaša 0,958, kar pomeni, da je zanesljivost konstrukta 

visoka, zato smo spremenljivke združili. Trditve, ki se navezujejo na izpostavljenost mobingu, 

smo s pomočjo funkcije Compute združili v eno spremenljivko tako, da smo izračunali 

povprečje trditev, ki smo jo poimenovali »Izpostavljenost mobingu«. 

 

Preglednica 3: Test normalne porazdelitve za izpostavljenost mobingu 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika df Sig. Statistika df Sig. 

Izpostavljenost mobingu 0.170 205 0.000 0.861 205 0.000 

S pomočjo Shapiro-Wilkovega testa in Kolmogorov-Smirnovega testa smo izračunali, ali se 

spremenljivka izpostavljenost mobingu porazdeljuje normalno. Vidimo lahko, da sta Shapiro-

Wilkov test in Kolmogorov-Smirnov test statistično značilna (p = 0,000), kar pomeni, da se 

spremenljivka izpostavljenost mobingu ne porazdeljuje normalno, zato moramo za 

preverjanje hipoteze namesto t-testa za neodvisne vzorce uporabiti neparametrični test: Mann-

Whitneyev test. 

Za potrebe analize smo spremenljivko starostne skupine rekodirali v 2 skupini: 1 – do 35 let 

(združili smo odgovora do 25 let in 26–35 let) in 2 – 36 let ali več (združili smo odgovore 36–

45 let, 46–55 let in nad 56 let).  
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Preglednica 4: Povprečni rangi za izpostavljenost mobingu glede na starostne skupine 

 Starost N Povprečni rang Vsota rangov 

Izpostavljenost mobingu do 35 let 55 104.77 5762.50 

36 let ali več 150 102.35 15352.50 

Skupaj 205   

V preglednici 5 smo prikazali povprečne range za izpostavljenost mobingu glede na starostne 

skupine. Vidimo lahko, da anketiranci, ki so stari 36 let ali več, v nekoliko manjši meri 

menijo, da so izpostavljeni mobingu (R ̅= 102,35), kot anketiranci, ki imajo do 35 let (R ̅= 

104,77). 

 

Preglednica 5: Mann-Whitneyev test za izpostavljenost mobingu glede na starostne 

skupine 

 Izpostavljenost mobingu 

Mann-Whitney U 4027.500 

Wilcoxon W 15352.500 

Z -0.261 

Sig. 0.794 

V preglednici 6 smo prikazali Mann-Whitneyev test za izpostavljenost mobingu glede na 

starostne skupine. Rezultati Mann-Whitneveyega testa (U = 4027,500, sig. = 0,794) niso 

statistično značilni, kar pomeni, da statistično značilne razlike za izpostavljenost mobingu 

glede na starostne skupine ne obstajajo. 

Prva hipoteza pravi, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti izpostavljenosti 

mobingu med anketiranci, ki so stari do vključno 35 let, in starejšimi od vključno 36 let. 

Ugotovili smo, da anketiranci, ki so stari 36 let ali več, v nekoliko manjši meri menijo, da so 

izpostavljeni mobingu kot anketiranci, ki imajo do 35 let – vendar te razlike niso statistično 

značilne. Na podlagi rezultatov Mann-Whitneyevega testa lahko prvo hipotezo ovržemo. 
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Spodnja preglednica prikazuje podatke, ki se nanašajo na preverjanje druge hipoteze, ki glasi, 

da so ženske v izbrani finančni instituciji s strani nadrejenih delavcev pogosteje izpostavljene 

mobingu kot moški. 

Preglednica 6: Opisne statistike za izpostavljenost mobingu 

Predstavljamo vam nekaj vedenj, ki jih lahko zaznamo na delovnem mestu. Ocenite, v kolikšni meri ste tem 

vedenjem na svojem delovnem mestu izpostavljeni vi. Ocenjujete torej kot udeleženec, kot da se dejanja 

(vedenja) dogajajo neposredno vam. 

  1  2  3  4  5  N AS SO 

neposredni fizični stik, na primer otipavanje, 

prijemanje ipd. 
180 15 4 4 3 206 1,2 0,71 

87% 7% 2% 2% 1% 100% 

zmerjanje in vpitje na zaposlenega 110 44 24 21 7 206 1,9 1,17 

53% 21% 12% 10% 3% 100% 

prekinjanje oz. jemanje besede med govorom 78 53 42 24 9 206 2,2 1,19 

38% 26% 20% 12% 4% 100% 

norčevanje (oponašanje) na račun delavčevih fizičnih 

ali psihičnih hib 
133 44 19 5 5 206 1,6 0,93 

65% 21% 9% 2% 2% 100% 

zavračanje z nebesedno komunikacijo (izogibanje 

pogledu, ignoriranje pri npr. dvignjeni roki na 

sestanku) 

109 52 28 12 5 206 1,8 1,04 

53% 25% 14% 6% 2% 100% 

prilaščanje dobrih zamisli zaposlenega 98 55 25 22 6 206 1,9 1,14 

48% 27% 12% 11% 3% 100% 

širjenje slabega mnenja o zaposlenem 98 42 43 16 7 206 2 1,14 

48% 20% 21% 8% 3% 100% 

izogibanje neposrednemu komuniciranju z 

zaposlenim (osebni kontakt) 
115 56 20 9 6 206 1,7 1,01 

56% 27% 10% 4% 3% 100% 

določanje delovnih nalog, ki so pod nivojem 

sposobnosti zaposlenega 
106 53 20 14 13 206 1,9 1,2 

51% 26% 10% 7% 6% 100% 

zadrževanje pomembnih informacij, ki vplivajo na 

delovno uspešnost zaposlenega 
96 56 37 9 8 206 1,9 1,08 

47% 27% 18% 4% 4% 100% 

dajanje pripomb na delo zaposlenega brez 

obrazložitve 
94 57 30 15 9 205 2 1,14 

46% 28% 15% 7% 4% 100% 

širjenje informacij o privatnem življenju zaposlenega 109 46 25 21 5 206 1,9 1,13 

53% 22% 12% 10% 2% 100% 

osamitev zaposlenega (dislokacija, prepoved druženja 

z drugimi sodelavci, prepoved sodelovanja ipd.) 
139 49 10 5 3 206 1,5 0,82 

67% 24% 5% 2% 1% 100% 

namerno izključevanje iz delovnega procesa (delavec 

ne dobi delovnih zadolžitev) 
135 43 17 5 6 206 1,6 0,95 

66% 21% 8% 2% 3% 100% 

dodeljevanje nalog, ki niso v skladu s predpisi 

varovanja zdravja na delovnem mestu 
130 47 17 8 4 206 1,6 0,94 

63% 23% 8% 4% 2% 100% 

intenzivno nadzorovanje in iskanje napak pri delu 

zaposlenega 
99 52 22 22 11 206 2 1,23 

48% 25% 11% 11% 5% 100% 

ignoriranje zaposlenega v določeni družbeni situaciji 

(npr. na zabavi) 
130 48 18 3 7 206 1,6 0,96 

63% 23% 9% 1% 3% 100% 

Opomba: N = število enot, AS = aritmetična sredina, SO = standardni odklon, 1 – sploh nisem 

izpostavljen/a, 2 – nisem izpostavljen/a, 3 – niti da niti ne, 4 – sem izpostavljen/a, 5 – pogosto sem 

izpostavljen/a. 
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V preglednici 7 smo prikazali povprečne vrednosti za izpostavljenost vedenjem na delovnem 

mestu. Izpostavljenost smo merili na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni »sploh 

nisem izpostavljen/a«, 5 pa »pogosto sem izpostavljen/a«. Vidimo lahko, da so anketiranci 

najpogosteje izpostavljeni naslednjim dejanjem: »prekinjanje oz. jemanje besede med 

govorom« (AS = 2,2; SO = 1,19), »intenzivno nadzorovanje in iskanje napak pri delu 

zaposlenega« (AS = 2; SO = 1,23), »dajanje pripomb na delo zaposlenega brez obrazložitve« 

(AS = 2; SO = 1,14) in »širjenje slabega mnenja o zaposlenem« (AS = 2; SO = 1,14). 

Najmanj pogosto pa so izpostavljeni dejanjema: »neposredni fizični stik, na primer 

otipavanje, prijemanje ipd.« (AS = 1,2; SO = 0,71) in »osamitev zaposlenega (dislokacija, 

prepoved druženja z drugimi delavci, prepoved sodelovanja ipd.)« (AS = 1,5; SO = 0,82). 

 

Preglednica 7: Cronbachov koeficient alfa za izpostavljenost mobingu 

Cronbachov koeficient alfa N  

0.958 17 

Z izračunom Cronbachovega alfa koeficienta smo preverili, ali trditve merijo isto stvar in ali 

so primerne za združitev v eno spremenljivko. Cronbachov koeficient alfa za 17 trditev, ki 

spadajo pod izpostavljenost mobingu, znaša 0,958, kar pomeni, da je zanesljivost konstrukta 

visoka, zato smo spremenljivke združili. Trditve, ki se navezujejo na izpostavljenost mobingu, 

smo s pomočjo funkcije Compute združili v eno spremenljivko tako, da smo izračunali 

povprečje trditev, ki smo jo poimenovali »Izpostavljenost mobingu«. 

 

Preglednica 8: Test normalne porazdelitve za izpostavljenost mobingu 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika df Sig. Statistika df Sig. 

Izpostavljenost mobingu 0.170 205 0.000 0.861 205 0.000 

S pomočjo Shapiro-Wilkovega testa in Kolmogorov-Smirnovega testa smo izračunali, ali se 

spremenljivka izpostavljenost mobingu porazdeljuje normalno. Vidimo lahko, da sta Shapiro-

Wilkov test in Kolmogorov-Smirnov test statistično značilna (p = 0,000), kar pomeni, da se 

spremenljivka izpostavljenost mobingu ne porazdeljuje normalno, zato moramo za 

preverjanje hipoteze namesto t-testa za neodvisne vzorce uporabiti neparametrični test: Mann-

Whitneyev test. 
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Preglednica 9: Povprečni rangi za izpostavljenost mobingu glede na spol 

 Spol: N Povprečni rang Vsota rangov 

Izpostavljenost mobingu Moški 34 97.53 3316.00 

Ženski 171 104.09 17799.00 

Skupaj 205   

V preglednici 10 smo prikazali povprečne range za izpostavljenost mobingu glede na spol. 

Vidimo lahko, da ženske v večji meri menijo, da so izpostavljene mobingu (R ̅= 104,09) kot 

moški (R ̅= 97,53). 

Preglednica 10: Mann-Whitneyev test za izpostavljenost mobingu glede na spol 

 Izpostavljenost mobingu 

Mann-Whitney U 2721.000 

Wilcoxon W 3316.000 

Z -0.593 

Sig. 0.553 

V preglednici 11 smo prikazali Mann-Whitneyev test za izpostavljenost mobingu glede na 

spol. Rezultati Mann-Whitneveyega testa (U = 2721,000, sig. = 0,593) niso statistično 

značilni, kar pomeni, da ne obstajajo statistično značilne razlike za izpostavljenost mobingu 

glede na spol. 

Druga hipoteza pravi, da so ženske v izbrani finančni instituciji s strani nadrejenih delavcev 

pogosteje izpostavljene mobingu kot moški. Ugotovili smo, da ženske menijo, da so v večji 

meri izpostavljene mobingu kot moški – vendar te razlike niso statistično značilne. Na podlagi 

rezultatov Mann-Whitneyevega testa lahko drugo hipotezo ovržemo. 
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Tretja hipoteza glasi, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti opažanja dejanj 

mobinga na delovnem mestu glede na zaposlene, ki imajo do vključno 10 let delovne dobe, in 

zaposlene, ki imajo 11 ali več let delovne dobe. 

Preglednica 11: Opisne statistika za pogostost opažanja dejanj na delovnem mestu 

Spodaj imamo tabelo z že prej omenjenimi dejanji (vedenji). V nadaljevanju ocenite, kako pogosto na 

delovnem mestu opažate sledeča dejanja. Ocenjujete torej kot opazovalec, kot da se dejanja (vedenja) ne 

dogajajo neposredno vam, ampak drugi osebi.  

  

1 - nikoli 

nisem 

zaznal 

2 - 

zaznal 

sem 

enkrat 

3 - 

opažam 

včasih 

4 - 

opažam 

pogosto 

5 - 

opažam 

vsak 

dan N AS SO 

zmerjanje in vpitje na zaposlenega 71 42 61 26 6 206 2,3 1,15 

34% 20% 30% 13% 3% 100% 

norčevanje (oponašanje) na račun 

delavčevih fizičnih ali psihičnih 

hib 

131 21 39 9 6 206 1,7 1,09 

64% 10% 19% 4% 3% 100% 

osamitev zaposlenega (dislokacija, 

prepoved druženja z drugimi 

delavci, prepoved sodelovanja 

ipd.) 

154 21 20 6 5 206 1,5 0,96 

75% 10% 10% 3% 2% 100% 

neposredni fizični stik, na primer 

otipavanje, prijemanje ipd. 

175 18 5 3 5 206 1,3 0,79 

85% 9% 2% 1% 2% 100% 

širjenje slabega mnenja o 

zaposlenem 

65 42 68 25 6 206 2,3 1,13 

32% 20% 33% 12% 3% 100% 

širjenje informacij o privatnem 

življenju zaposlenega 

73 33 74 20 6 206 2,3 1,14 

35% 16% 36% 10% 3% 100% 

dodeljevanje nalog, ki niso v 

skladu s predpisi varovanja zdravja 

na delovnem mestu 

133 31 35 4 3 206 1,6 0,93 

65% 15% 17% 2% 1% 100% 

prilaščanje dobrih zamisli 

zaposlenega 

98 35 51 16 6 206 2 1,14 

48% 17% 25% 8% 3% 100% 

namerno izključevanje iz 

delovnega procesa (delavec ne 

dobi delovnih zadolžitev) 

131 31 33 9 2 206 1,6 0,97 

64% 15% 16% 4% 1% 100% 

intenzivno nadzorovanje in iskanje 

napak pri delu zaposlenega 

78 35 51 31 11 206 2,3 1,27 

38% 17% 25% 15% 5% 100% 

zadrževanje pomembnih 

informacij, ki vplivajo na delovno 

uspešnost zaposlenega 

116 22 41 21 6 206 1,9 1,2 

56% 11% 20% 10% 3% 100% 

zavračanje z nebesedno 

komunikacijo (izogibanje pogledu, 

ignoriranje pri npr. dvignjeni roki 

na sestanku) 

108 33 48 13 4 206 1,9 1,09 

52% 16% 23% 6% 2% 100% 

prekinjanje oz. jemanje besede 

med govorom 

67 31 67 31 8 204 2,4 1,2 

33% 15% 33% 15% 4% 100% 

dajanje pripomb na delo 

zaposlenega brez obrazložitve 

86 28 70 14 8 206 2,2 1,16 

42% 14% 34% 7% 4% 100% 

izogibanje neposrednemu 

komuniciranju z zaposlenim 

(osebni kontakt) 

98 37 57 9 5 206 2 1,07 

48% 18% 28% 4% 2% 100% 

ignoriranje zaposlenega v določeni 

družabni situaciji (npr. na zabavi) 

123 25 46 8 4 206 1,8 1,05 

60% 12% 22% 4% 2% 100% 

določanje delovnih nalog, ki so 

pod nivojem sposobnosti 

zaposlenega 

105 30 45 15 11 206 2 1,23 

51% 15% 22% 7% 5% 100% 

Opomba: N = število enot, AS = aritmetična sredina, SO = standardni odklon. 
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V preglednici 12 smo prikazali povprečne vrednosti za pogostost opažanja dejanj na 

delovnem mestu. Pogostost smo merili na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni 

»nikoli nisem zaznal«, 5 pa »opažam vsak dan«. Vidimo lahko, da anketiranci najpogosteje 

opažajo naslednja dejanja: »prekinjanje oz. jemanje besede med govorom« (AS = 2,4; SO = 

1,2), »intenzivno nadzorovanje in iskanje napak pri delu zaposlenega« (AS = 2,3; SO = 1,27), 

»širjenje informacij o privatnem življenju zaposlenega« (AS = 2,3; SO = 1,13), »širjenje 

slabega mnenja o zaposlenem« (AS = 2,3; SO = 1,13) in »zmerjanje in vpitje na zaposlenega« 

(AS = 2,3; SO = 1,15). Najmanj pogosto pa opažajo naslednji dejanji: »neposredni fizični stik, 

na primer otipavanje, prijemanje ipd.« (AS = 1,3; SO = 0,79) in »osamitev zaposlenega 

(dislokacija, prepoved druženja z drugimi delavci, prepoved sodelovanja ipd.)« (AS = 1,5; SO 

= 0,96). 

 

Preglednica 12: Cronbachov koeficient alfa za pogostost opažanja dejanj mobinga na 

delovnem mestu 

Cronbachov koeficient alfa N  

0.953 17 

Z izračunom Cronbachovega alfa koeficienta smo preverili, ali trditve merijo isto stvar in ali 

so primerne za združitev v eno spremenljivko. Cronbachov koeficient alfa za 17 trditev, ki 

spadajo pod pogostost opažanja dejanj mobinga na delovnem mestu, znaša 0,953, kar pomeni, 

da je zanesljivost konstrukta visoka, zato smo spremenljivke združili. Trditve, ki se 

navezujejo na pogostost opažanja dejanj mobinga na delovnem mestu, smo s pomočjo 

funkcije Compute združili v eno spremenljivko tako, da smo izračunali povprečje trditev, ki 

smo jo poimenovali »Pogostost opažanja dejanj mobinga na delovnem mestu«. 

 

Preglednica 13: Test normalne porazdelitve za pogostost opažanja dejanj mobinga na 

delovnem mestu 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika df Sig. Statistika df Sig. 

Pogostost opažanja dejanj 

mobinga na delovnem mestu 

0.127 204 0.000 0.909 204 0.000 

S pomočjo Shapiro-Wilkovega testa in Kolmogorov-Smirnovega testa smo izračunali, ali se 

spremenljivka pogostost opažanja dejanj mobinga na delovnem mestu porazdeljuje normalno. 

Vidimo lahko, da sta Shapiro-Wilkov test in Kolmogorov-Smirnov test statistično značilna (p 

= 0,000), kar pomeni, da se spremenljivka pogostost opažanja dejanj mobinga na delovnem 

mestu ne porazdeljuje normalno, zato moramo za preverjanje hipoteze namesto t-testa za 

neodvisne vzorce uporabiti neparametrični test: Mann-Whitneyev test. 
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Za potrebe analize smo spremenljivko delovna doba rekodirali v 2 vrednosti: 1 – do 10 let 

(združili smo odgovora do 5 let in od 6 do 10 let) in 2 – 11 let ali več (združili smo odgovore 

od 11 do 20 let, od 21 do 30 let in nad 31 let). 

 

Preglednica 14: Povprečni rangi za pogostost opažanja dejanj mobinga na delovnem 

mestu glede na delovno dobo 

 Delovna doba N Povprečn

i rang 

Vsota 

rangov 

Pogostost opažanja 

dejanj mobinga na 

delovnem mestu 

do 10 let 52 108.65 5650.00 

11 let ali več 152 100.39 15260.00 

Skupaj 204   

V preglednici 10 smo prikazali povprečne range za pogostost opažanja dejanj mobinga na 

delovnem mestu glede na delovno dobo. Vidimo lahko, da anketiranci, ki imajo 11 let ali več 

delovne dobe, nekoliko manj pogosto opažajo dejanja mobinga na delovnem mestu 

(R ̅=100,39), kot anketiranci, ki imajo do 10 let delovne dobe (R ̅=108,65). 

 

Preglednica 15: Mann-Whitneyev test za pogostost opažanja dejanj mobinga na 

delovnem mestu glede na delovno dobo 

 Pogostost opažanja dejanj mobinga na delovnem mestu 

Mann-Whitney U 3632.000 

Wilcoxon W 15260.000 

Z -0.872 

Sig. 0.383 

V preglednici 16 smo prikazali Mann-Whitneyev test za pogostost opažanja dejanj mobinga 

na delovnem mestu glede na delovno dobo. Rezultati Mann-Whitneveyega testa (U = 

3632,000, sig. = 0,383) niso statistično značilni kar pomeni, da ne obstajajo statistično 

značilne razlike za pogostost opažanja dejanj mobinga na delovnem mestu glede na delovno 

dobo.  

Tretja hipoteza pravi, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti opažanja dejanj 

mobinga na delovnem mestu glede na zaposlene, ki imajo do vključno 10 let delovne dobe, in 

zaposlene, ki imajo 11 ali več let delovne dobe. Ugotovili smo, da anketiranci, ki imajo 11 ali 

več let delovne dobe, manj pogosto opažajo dejanja mobinga na delovnem mestu kot 

anketiranci, ki imajo do 10 let delovne dobe – vendar te razlike niso statistično značilne. Na 

podlagi rezultatov Mann-Whitneyevega testa lahko tretjo hipotezo ovržemo. 
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Naša zadnja hipoteza glasi, da zaposleni, ki imajo do vključno 5. stopnjo izobrazbe, se bolj 

strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing), kot zaposleni, 

ki imajo 6. ali višjo stopnjo izobrazbe. 

Preglednica 16: Opisne statistike za strinjanje z dejanji, ki se dogajajo na delovnem 

mestu 

V nadaljevanju je seznam nekaterih vedenj (dejanj), ki se dogajajo na delovnem mestu. Na 5-stopenjski 

lestvici ocenite, ali za vas tovrstno dejanje predstavlja mobing.  

  

1 - v 

celoti 

se ne 

strinjam 

2 - ne 

strinjam 

se 

3 - niti 

strinjam 

se niti ne 

strinjam 

se 

4 - 

strinjam 

se 

5 - v 

celoti se 

strinjam N AS SO 

zmerjanje in vpitje na 

zaposlenega 
13 14 19 62 98 206 4,1 1,1

9 6% 7% 9% 30% 48% 100% 

norčevanje (oponašanje) na 

račun delavčevih fizičnih ali 

psihičnih hib 

19 17 11 44 115 206 4,1 1,3

3 

9% 8% 5% 21% 56% 100% 

osamitev zaposlenega 

(dislokacija, prepoved 

druženja z drugimi delavci, 

prepoved sodelovanja ipd.) 

21 17 11 48 109 206 4 1,3

6 

10% 8% 5% 23% 53% 100% 

neposredni fizični stik, na 

primer otipavanje, prijemanje 

ipd. 

34 13 7 19 132 205 4 1,5

6 

17% 6% 3% 9% 64% 100% 

širjenje slabega mnenja o 

zaposlenem 
6 16 31 63 90 206 4 1,0

8 3% 8% 15% 31% 44% 100% 

širjenje informacij o 

privatnem življenju 

zaposlenega 

15 22 44 60 65 206 3,7 1,2

3 

7% 11% 21% 29% 32% 100% 

dodeljevanje nalog, ki niso v 

skladu s predpisi varovanja 

zdravja na delovnem mestu 

17 16 31 69 73 206 3,8 1,2

4 

8% 8% 15% 33% 35% 100% 

prilaščanje dobrih zamisli 

zaposlenega 
15 24 34 79 54 206 3,6 1,2 

7% 12% 17% 38% 26% 100% 

namerno izključevanje iz 

delovnega procesa (delavec ne 

dobi delovnih zadolžitev) 

21 18 31 61 74 205 3,7 1,3

1 

10% 9% 15% 30% 36% 100% 

intenzivno nadzorovanje in 

iskanje napak pri delu 

zaposlenega 

10 19 25 77 75 206 3,9 1,1

4 

5% 9% 12% 37% 36% 100% 

zadrževanje pomembnih 

informacij, ki vplivajo na 

delovno uspešnost 

zaposlenega 

12 24 30 58 81 205 3,8 1,2

3 

6% 12% 15% 28% 40% 100% 

zavračanje z nebesedno 

komunikacijo (izogibanje 

pogledu, ignoriranje pri npr. 

dvignjeni roki na sestanku) 

21 22 35 73 55 206 3,6 1,2

7 

10% 11% 17% 35% 27% 100% 

prekinjanje oz. jemanje besede 

med govorom 
14 25 55 67 44 205 3,5 1,1

6 7% 12% 27% 33% 21% 100% 

dajanje pripomb na delo 

zaposlenega brez obrazložitve 
14 19 37 77 59 206 3,7 1,1

7 7% 9% 18% 37% 29% 100% 

izogibanje neposrednemu 

komuniciranju z zaposlenim 

(osebni kontakt) 

15 30 47 69 45 206 3,5 1,1

9 

7% 15% 23% 33% 22% 100% 

se nadaljuje 
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V nadaljevanju je seznam nekaterih vedenj (dejanj), ki se dogajajo na delovnem mestu. Na 5-stopenjski 

lestvici ocenite, ali za vas tovrstno dejanje predstavlja mobing.  

  

1 - v 

celoti 

se ne 

strinjam 

2 - ne 

strinjam 

se 

3 - niti 

strinjam 

se niti ne 

strinjam 

se 

4 - 

strinjam 

se 

5 - v 

celoti se 

strinjam N AS SO 

ignoriranje zaposlenega v 

določeni družabni situaciji 

(npr. na zabavi) 

20 43 56 48 39 206 3,2 1,2

5 

10% 21% 27% 23% 19% 100% 

določanje delovnih nalog, ki 

so pod nivojem sposobnosti 

zaposlenega 

18 32 55 59 42 206 3,4 1,2

2 

9% 16% 27% 29% 20% 100% 

Opomba: N = število enot, AS = aritmetična sredina, SO = standardni odklon. 

Preglednica 17: Cronbachov koeficient alfa za strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na 

vedenja na delovnem mestu (mobing) 

Cronbachov koeficient alfa N 

0.968 17 

Z izračunom Cronbachovega alfa koeficienta smo preverili, ali trditve merijo isto stvar in ali 

so primerne za združitev v eno spremenljivko. Cronbachov koeficient alfa za 17 trditev, ki 

spadajo pod strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing), 

znaša 0,968, kar pomeni, da je zanesljivost konstrukta visoka, zato smo spremenljivke 

združili. Trditve, ki se navezujejo na strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na 

delovnem mestu (mobing), smo s pomočjo funkcije Compute združili v eno spremenljivko 

tako, da smo izračunali povprečje trditev, ki smo jo poimenovali »Strinjanje s trditvami, ki se 

navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing)«. 

 

Preglednica 18: Test normalne porazdelitve za strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na 

vedenja na delovnem mestu (mobing) 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika df Sig. Statistika df Sig. 

Strinjanje s trditvami, ki se 

navezujejo na vedenja na 

delovnem mestu (mobing) 

0.133 203 0.000 0.905 203 0.000 

S pomočjo Shapiro-Wilkovega testa in Kolmogorov-Smirnovega testa smo izračunali, ali se 

spremenljivka strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu 

(mobing), porazdeljuje normalno. Vidimo lahko, da sta Shapiro-Wilkov test in Kolmogorov-

Smirnov test statistično značilna (p = 0,000), kar pomeni, da se spremenljivka strinjanje s 

trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing), ne porazdeljuje 

normalno, zato moramo za preverjanje hipoteze namesto t-testa za neodvisne vzorce uporabiti 

neparametrični test: Mann-Whitneyev test. 
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Za potrebe analize smo spremenljivko izobrazba rekodirali v 2 vrednosti: 1 – 5. stopnja 

izobrazbe ali manj (združili smo odgovore osnovnošolska izobrazba – 2. stopnja, poklicna 

izobrazba – 3. in 4. stopnja in srednješolska izobrazba – 5. stopnja) in 2 – 6. stopnja izobrazbe 

ali več (združili smo odgovora visokošolska ali fakultetna izobrazba – 6. in 7. stopnja in 

magistrska ali doktorska izobrazba – višje od 7. stopnje). 

 

Preglednica 19: Povprečni rangi za strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na 

delovnem mestu (mobing) glede na izobrazbo 

 Izobrazba N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Strinjanje s trditvami, 

ki se navezujejo na 

vedenja na delovnem 

mestu (mobing) 

5. stopnja izobrazbe ali manj 76 98.95 7520.00 

6. stopnja izobrazbe ali več 127 103.83 13186.00 

Skupaj 203   

V preglednici 20 smo prikazali povprečne range za strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na 

vedenja na delovnem mestu (mobing) glede na izobrazbo. Vidimo lahko, da se anketiranci, ki 

imajo 5. stopnjo izobrazbe ali manj, nekoliko manj strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na 

vedenja na delovnem mestu (mobing) (R ̅= 98,95), kot anketiranci, ki imajo 6. stopnjo 

izobrazbe ali več (R ̅= 103,83). 

 

Preglednica 20: Mann-Whitneyev test za strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na 

vedenja na delovnem mestu (mobing) glede na izobrazbo 

 Strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem 

mestu (mobing) 

Mann-Whitney U 4594.000 

Wilcoxon W 7520.000 

Z -0.573 

Sig. 0.567 

V preglednici 21 smo prikazali Mann-Whitneyev test za strinjanje s trditvami, ki se 

navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing) glede na izobrazbo. Rezultati Mann-

Whitneveyega testa (U = 4594,000, sig. = 0,567) niso statistično značilni, kar pomeni, da 

statistično značilne razlike za strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem 

mestu (mobing) glede na izobrazbo, ne obstajajo. 

Četrta hipoteza pravi, da se zaposleni, ki imajo do vključno 5. stopnjo izobrazbe, bolj strinjajo 

s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing), kot zaposleni, ki imajo 

6. ali višjo stopnjo izobrazbe. Ugotovili smo, da se anketiranci, ki imajo 5. stopnjo izobrazbe 

ali manj, manj strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing), 
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kot anketiranci, ki imajo 6. stopnjo izobrazbe ali več – vendar te razlike niso statistično 

značilne. Na podlagi rezultatov Mann-Whitneyevega testa lahko četrto hipotezo ovržemo. 

3.7 Zavrnitev oziroma sprejem postavljenih hipotez 

Preglednica 21: Pregled hipotez 

Hipoteze Test za preverjanje 

hipotez 

Sprejem/zavrnitev 

hipotez 

H1: Obstajajo statistično značilne 

razlike v pogostosti izpostavljenosti 

mobingu med anketiranci, ki so stari 

do vključno 35 let, in starejšimi od 

vključno 36 let. 

Mann – Whitneyev 

test 

Zavrnjena hipoteza 

H2: Ženske so v izbrani finančni 

instituciji s strani nadrejenih delavcev 

pogosteje izpostavljene mobingu kot 

moški. 

Mann – Whitneyev 

test 

Zavrnjena hipoteza 

H3: Obstajajo statistično značilne 

razlike v pogostosti opažanja dejanj 

mobinga na delovnem mestu glede na 

zaposlene, ki imajo do vključno 10 let 

delovne dobe, in zaposlene, ki imajo 

11 ali več let delovne dobe. 

Mann – Whitneyev 

test 

Zavrnjena hipoteza 

H4: Zaposleni, ki imajo do vključno 5. 

stopnjo izobrazbe, se bolj strinjajo s 

trditvami, ki se navezujejo na vedenja 

na delovnem mestu (mobing), kot 

zaposleni, ki imajo 6. ali višjo stopnjo 

izobrazbe. 

Mann – Whitneyev 

test 

Zavrnjena hipoteza 

Prva hipoteza pravi, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti izpostavljenosti 

mobingu med anketiranci, ki so stari do vključno 35 let, in starejšimi od vključno 36 let. 

Ugotovili smo, da anketiranci, ki so stari 36 let ali več v manjši meri menijo, da so 

izpostavljeni mobingu kot anketiranci, ki imajo do 35 let – vendar te razlike niso statistično 

značilne. Na podlagi rezultatov Mann-Whitneyevega testa lahko ovržemo prvo hipotezo. 

Druga hipoteza pravi, da so v izbrani finančni instituciji s strani nadrejenih delavcev ženske 

pogosteje izpostavljene mobingu kot moški. Ugotovili smo, da ženske menijo, da so v večji 

meri izpostavljene mobingu kot moški – vendar te razlike niso statistično značilne. Na podlagi 

rezultatov Mann-Whitneyevega testa lahko drugo hipotezo ovržemo. 

Tretja hipoteza pravi, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti opažanja dejanj 

mobinga na delovnem mestu glede na zaposlene, ki imajo do vključno 10 let delovne dobe, in 

zaposlene, ki imajo 11 ali več let delovne dobe. Ugotovili smo, da anketiranci, ki imajo 11 ali 

več let delovne dobe, manj pogosto opažajo dejanja mobinga na delovnem mestu kot 
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anketiranci, ki imajo do 10 let delovne dobe – vendar te razlike niso statistično značilne. Na 

podlagi rezultatov Mann-Whitneyevega testa lahko tretjo hipotezo ovržemo. 

Četrta hipoteza pravi, da se zaposleni, ki imajo do vključno 5. stopnjo izobrazbe, v večji meri 

strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing), kot zaposleni, 

ki imajo 6. ali višjo stopnjo izobrazbe. Ugotovili smo, da se anketiranci, ki imajo 5. stopnjo 

izobrazbe ali manj, v manjši meri strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na 

delovnem mestu (mobing), kot anketiranci, ki imajo 6. stopnjo izobrazbe ali več – vendar te 

razlike niso statistično značilne. Na podlagi rezultatov Mann-Whitneyevega testa lahko četrto 

hipotezo ovržemo. 
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4 PREDLOGI ZA USTREZNO OZAVEŠČANJE ZAPOSLENIH Z MOBINGOM IN 

UČINKOVITO IZVAJANJE ZAKONSKIH DOLOČB S PODROČJA MOBINGA 

Kaj torej lahko organizacija naredi, da do mobinga sploh ne bi prihajalo, in kako naj postopa, 

v kolikor do mobinga pride?  

Vsekakor je preventivno ukrepanje boljša opcija kot pa reševanje neželenih posledic, zato je 

za organizacijo priporočljivo, da sprejme politiko primernega in dopustnega obnašanja na 

delovnem mestu. Jasno morajo biti določene delovne naloge posameznikom in pravila, 

kakšno obnašanje je dopustno in kakšno ne, ter opredeljene sankcije v primeru kršenja teh 

pravil. Na ta način organizacija svojim zaposlenim sporoča, da je s pojavom mobinga 

seznanjena in da je zanjo nesprejemljivo, da bi do mobinga sploh prišlo. Organizacija mora 

stremeti k dobrim medsebojnim odnosom med zaposlenimi v celotni hierarhični strukturi. V 

kolikor v organizaciji med zaposlenimi do konflikta pride, ga morajo hitro in transparentno 

reševati, pri čemer sta pomembni odkritost in dobra komunikacija. 

Če organizacija sproti ne rešuje konfliktov, ki bi lahko imeli potencial, da preidejo v mobing 

med zaposlenimi, so posledice lahko resne in dolgotrajnejše tako za posameznika kot tudi za 

celotno organizacijo. Zaradi slabega delovnega okolja, narušenega odnosa med sodelavci in 

posledično slabše produktivnosti zaposlenih se taka organizacija srečuje z ekonomskimi 

posledicami. V organizaciji lahko pride do fluktuacije med zaposlenimi, kar za podjetje 

pomeni dodatne stroške in čas, ki ga nameni za usposabljanje novih zaposlenih. Tako je za 

vsako organizacijo bolje, da že v osnovi deluje preventivno in je pozorna na neprimerna 

vedenja, ki se lahko pojavijo v organizaciji, in jih čimprej sankcionira.  

Kot pravita Robnik in Milanović (2008), mora imeti finančna institucija sprejete točno 

določene ukrepe in biti zavezana k spoštovanju teh ukrepov. Ukrepi za preprečevanje 

mobinga so praviloma zapisani v sprejetem pravilniku za preprečevanje trpinčenja na 

delovnem mestu, kjer je opredeljen tudi postopkovnik za morebitne žrtve mobinga. Tako je 

žrtvin prvi korak vključitev nadrejenega, kasneje lahko mobing prijavi pooblaščencu za 

mobing, nadalje pritožbo oziroma prijavo poda sindikatu, v skrajni sili pa tudi inšpektoratu za 

delo (Brečko 2010). 

Organizacija se mora zavzemati za delovno okolje brez trpinčenja. Jasno mora biti, kako vsi 

deležniki v organizaciji razumejo trpinčenje na delovnem mestu, poslovna politika obnašanja 

mora veljati za vse hierarhične stopnje v organizaciji, vodstvo pa je tisto, ki mora izvajati in 

uveljavljati sprejeto politiko obnašanja. Morebitnim žrtvam mora biti jasno sporočeno, naj 

primere mobinga prijavijo pristojnim organom in da bodo imele pri reševanju problema s 

strani organizacije vso podporo. Odgovornost za preprečevanje mobinga imajo tudi 

posamezniki, ki mobing opazijo, potencialne žrtve mobinga, skratka vsi zaposleni v 

organizaciji. Žrtev se lahko posvetuje z nadrejenim in z njegovo pomočjo razreši nastale 

situacije. V kolikor to ni uspešno, je naslednji korak prijava mobinga pooblaščencu za 
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mobing. Nadrejeni oziroma vodja mora biti usposobljen za prepoznavanje in reševanje 

mobinga, organizacija pa ima dolžnost, da organizira seminarje, delavnice oziroma druge 

oblike komuniciranja z zaposlenimi, ki nudijo možnost vsem, da se bolje spoznajo z 

mobingom in načini, kako ga lahko preprečijo (Robnik in Milanović 2008, 35–50). 

Bistveno je torej preprečevanje mobinga in odstranitev vseh potencialnih pogojev za njegov 

nastanek. Vsekakor je preventivno ukrepanje boljše kot kurativno, saj ima mobing lahko hude 

posledice za žrtev kot tudi za napadalca in nenazadnje za organizacijo. 
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5 ZAKLJUČEK 

Živimo v tekmovalni, napredni, dinamični družbi in delujemo v organizacijah, ki imajo v 

ospredju pozitiven ekonomski rezultat družbe, po večini je med zaposlenimi prisotna 

tekmovalnost, želja po uspehu in dobrih rezultatih, želja po napredovanju in dvigovanju na 

hierarhični lestvici ter želja po ekonomskem napredku in neodvisnosti. Vse te dejavnike sicer 

lahko dojemamo kot normalne in družbeno sprejemljive. Na drugi strani pa se je potrebno 

zavedati, da se v ozadju vseh teh dejavnikov lahko skriva tudi negativna plat. V kolikor so za 

to izpolnjeni določeni pogoji, lahko z eno besedo taka dejanja povzamemo kot mobing.  

Mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu je ponavljajoče se negativno vedenje do druge 

osebe, vedenje je lahko verbalno ali neverbalno, dogaja pa se lahko na vseh ravneh 

hierarhične lestvice. To nehumano, neetično in negativno vedenje je usmerjeno proti 

posamezniku s strani druge osebe ali skupine posameznikov. Lahko se dogaja na isti ravni ali 

pa med ravnmi na hierarhični lestvici, tako poznamo horizontalni in vertikalni mobing. Pri 

horizontalnem mobingu gre za trpinčenje med sodelavci na isti ravni, pri vertikalnem pa za 

trpinčenje od spodaj navzgor ali obratno, torej podrejeni ali skupina podrejenih izvaja mobing 

nad nadrejenim ali pa nadrejeni izvaja mobing nad podrejenim ali skupino podrejenih 

posameznikov. Kot navaja Brečko (2010), je bistveno, da je mobing pojav, kjer kot napadalec 

negativno nastopa posameznik ali skupina posameznikov do drugega posameznika z nekim 

ciljem, ki je točno usmerjen in ima pri žrtvi lahko za posledice slab vpliv na njeno zdravje, 

počutje, delovno uspešnost in drugo. 

Poznamo tudi več oblik mobinga, saj se glede na vrsto napada pojavlja v petih zaokroženih 

skupinah, in sicer: napadi na izražanje oziroma komuniciranje, ogrožanje osebnih socialnih 

stikov, ogrožanje in napadi na osebni ugled, napadi na kakovost dela ter napadi na zdravje. 

Ko gre za obliko napada komuniciranja, si napadalec žrtev podredi z verbalnim ali 

neverbalnim komuniciranjem. Napadalec tako žrtvi ne omogoči izražanja njenega mnenja, jo 

prekinja med govorjenjem, lahko jo s pogledom izloči iz medsebojne komunikacije ali pa jo 

enostavno ignorira. Druga oblika mobinga je ogrožanje osebnih socialnih stikov, ki tudi velja 

za eno hujših oblik in je tudi žrtev najtežje sprejema, saj smo ljudje socialna bitja in za svoj 

obstoj po večini potrebujemo socialni stik z drugimi ljudmi. Sam odvzem socialnega stika in 

posledično izključitev žrtve iz njene delovne okolice lahko prikažemo tudi s primerom 

zapornika, ki je bil napoten na prestajanje kazni v samici. Kot je prestajanje kazni v samici 

ena hujših oblik kaznovanja zapornika, je tudi socialna izolacija posameznika iz delovnega 

okolja ena hujših oblik mobinga. Pod vprašaj se pri mobingu lahko postavi tudi ogrožanje 

osebnega ugleda žrtve, kar se kaže na več načinov. Gre za posmehovanje žrtvi za njenim 

hrbtom, širjenje govoric o njenem zasebnem življenju in neutemeljeno govorjenje o žrtvini 

delovni nesposobnosti, norčevanje iz verskih in političnih prepričanj žrtve, norčevanje iz 

nacionalne pripadnosti žrtve in drugo. Napadalec je sposoben žrtev očrniti tudi na način, da se 

porajajo dvomi o njeni delovni sposobnosti. Način, ki se ga napadalec posluži pri tej obliki 
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mobinga, je, da žrtvi z odvzemom delovnih nalog oteži dobro opravljanje delovnih obveznosti 

ali pa prekomerno dodeljuje zahtevne naloge, katere žrtev zaradi preobremenjenosti ni 

sposobna reševati, posledično trpi delovna uspešnost in kakovost opravljenega dela žrtve. 

Neprimerno vedenje in ravnanje napadalca lahko negativno vpliva na tako fizično kot 

psihično zdravstveno stanje žrtve.  

Mobing lahko posledice pusti tako na žrtvi kot napadalcu in nazadnje organizaciji. Pri žrtvi je 

problem ta, da do zavedanja o trpinčenju pride šele takrat, ko je to že v polnem teku in ima 

vidne posledice. Žrtev lahko izgubi samospoštovanje, koncentracijo in motiviranost za delo, 

slabo se počuti, pojavljajo se tudi zdravstvene težave, poslabša se njeno psihofizično stanje. 

Tudi pri napadalcu se lahko kasneje pojavijo podobne težave, saj ga lahko delovno okolje 

izloči in izolira, ker napadalec pridobi negativno konotacijo in se ga sodelavci zaradi strahu 

pred ponovnim napadom začnejo izogibati. Prav tako posledice mobinga občuti organizacija, 

ki se sooča s fluktuacijo zaposlenih, preprečevanjem neprimernega vedenja in reševanjem že 

nastalega mobinga. Pri organizaciji so posledice lahko tudi dolgotrajnejše, pridobi sloves 

slabe organizacijske klime v podjetju, posledice mobinga lahko občuti tudi v ekonomskem 

smislu, saj vsi dejavniki (fluktuacija, preprečevanje mobinga, reševanje mobinga in podobno) 

zahtevajo določen čas in so finančno obremenjujoči procesi. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo naredili raziskavo o mobingu v izbrani finančni 

instituciji. Vzorec je bil velik 207 enot, anketa pa je bila poslana vsem 949 zaposlenim v 

organizaciji.  

Leta 2007 sta avtorici Robnik in Milanović (2008, 27) opravili raziskavo, v kateri sta 

ugotovili, da je 60 % izvajalcev mobinga nadrejena oseba (t. i. bossing), 25 % mobinga 

prihaja iz vrst sodelavcev, najmanj pa s strani podrejenih oseb. Postavili smo hipotezo, da so v 

izbrani finančni instituciji s strani nadrejenih delavcev ženske pogosteje izpostavljene 

mobingu kot moški. Izkazalo se je, da so bile v našem vzorcu ženske tiste, ki so menile, da so 

bolj izpostavljene mobingu kot moški, vendar pa te razlike niso statistično značilne, zato smo 

to hipotezo zavrnili.  

Na podlagi raziskave, ki jo je Sloveniji leta 2003 opravila Danijela Brečko (2003, 62–64) in je 

pokazala, da so žrtve mobinga predvsem mladi zaposleni, tisti pred upokojitvijo in tisti 

zaposleni z bistveno višjimi prihodki glede na večino, smo se odločili preveriti, kako se 

starost zaposlenega povezuje z izpostavljenostjo mobingu. Rezultati raziskave so pokazali, da 

starejši od 36 let manj menijo, da so izpostavljeni mobingu, kot mlajši anketiranci. Tudi to 

hipotezo smo morali zavrniti, ker se statistično značilne razlike niso pokazale.  

Tretjo hipotezo smo postavili na podlagi raziskave iz leta 2017, ki je med drugim preverjala, 

ali starost zaposlenega in posledično delovna doba pomembno vplivata na doživljanje 

mobinga v organizaciji. Kovačič idr. (2017) so pridobili podatke, da so mlajši zaposleni s 

krajšo delovno dobo v višji meri izpostavljeni mobingu kot starejši zaposleni z daljšo delovno 
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dobo. Tako smo postavili hipotezo, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti 

opažanja dejanj mobinga na delovnem mestu glede na zaposlene, ki imajo do vključno 10 let 

delovne dobe, in zaposlene, ki imajo 11 ali več let delovne dobe. Ugotovili smo, da 

anketiranci, ki imajo 11 ali več let delovne dobe, dejanja mobinga na delovnem mestu opažajo 

manj pogosto kot anketiranci, ki imajo do 10 let delovne dobe, a te razlike ponovno niso 

statistično značilne, zato smo morali zavrniti tudi tretjo hipotezo.  

Zadnja hipoteza je predpostavljala, da se zaposleni, ki imajo do vključno 5. stopnjo izobrazbe, 

bolj strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na delovnem mestu (mobing), kot 

zaposleni, ki imajo 6. ali višjo stopnjo izobrazbe. Ugotovili smo, da se anketiranci, ki imajo 5. 

stopnjo izobrazbe ali manj, manj strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na vedenja na 

delovnem mestu (mobing), kot anketiranci, ki imajo 6. stopnjo izobrazbe ali več, ponovno pa 

se je izkazalo, da te razlike niso statistično značilne in smo morali zavrniti tudi zadnjo 

hipotezo.  

Razlog za zavrnitev hipotez je mogoče v premajhnem vzorcu (prenizka stopnja odgovorov) 

ali pa dejstvu, da je bila raziskava izvedena na specifični populaciji – to so bili zaposleni 

izbrane finančne institucije. Mogoče bi lahko hipoteze potrdili, če bi preučevanje razširili na 

različne populacije in imeli daljši časovni interval zbiranja podatkov. Velja pa omeniti tudi 

dejstvo, da so ljudje v današnjem času obremenjeni z raznoraznimi anketami, tako da so 

mogoče odgovarjali neiskreno in so le izbrali najhitrejši način, da anketo čimprej zaključijo, 

ne pa premišljenih odgovorov. 

V izbrani organizaciji večina (72 %) anketirancev ocenjuje, da so odnosi na delovnem mestu 

dobri ali celo zelo dobri, le 28 % anketirancev meni, da so odnosi slabši oziroma niti dobri niti 

slabi. Na drugi strani pa je 54 % anketirancev mnenja, da je mobing v izbrani finančni 

instituciji prisoten. Sklepamo lahko, da slabi medsebojni odnosi niso krivi za prisotnost 

mobinga v organizaciji. Ali se tako mnenje zaposlenih morda skriva v slabi komunikaciji 

organizacije o pojavu, morda v nezadovoljstvu na delovnem mestu ali pa nenazadnje v strahu 

pri izpostavljanju problema, morda je vprašljiva tudi verodostojnost pridobljenih podatkov 

zaradi teme, ki se še vedno smatra za tabu?  

Kot vsaka druga organizacija se mora tudi izbrana organizacija, v kateri je bila raziskava 

izvedena, ravnati po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki trpinčenje na delovnem mestu 

obsoja in zoper katerega so opredeljene tudi določene sankcije. Bistveno je, da bi morala 

organizacija izpostaviti problem pojava mobinga, na to temo organizirati izobraževanja in 

jasno opredeliti, da je mobing v organizaciji nedopusten. Čeprav se po podatkih iz vzorca z 

mobingom 47 % anketirancev še ni srečalo, je na drugi strani 16 % takih, ki so bili po lastnih 

besedah opazovalci mobinga, kar 8 % pa takih, ki so po lastnih besedah mobing doživeli kot 

žrtev. Od teh 8 % žrtev je kar 91 % takih, ki pravijo, da so mobing doživljali s strani 

nadrejene osebe. V današnji dobi je to zaskrbljujoč podatek in kaže na to, da so, čeprav se 

organizacija lahko ravna po zakonskih pravilih in določbah, očitno nadrejeni tisti, ki v večini 
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nad podrejenimi izvajajo mobing. To lahko pripišemo tekmovalnosti nadrejenih in želji po 

uspehu skupine, a prijemi, ki se jih poslužujejo, niso primerni za dobro počutje zaposlenih v 

organizaciji in kažejo na tipičen primer avtoritarnega režima vodenja. Rešitev bi lahko bila v 

izobraževanju in delavnicah vodstvenega kadra, ki bi na ta način spremenil svoj pogled na 

način vodenja, ki se ga poslužuje, in bi spremenil prijeme za vzbujanje motivacije svojih 

podrejenih. Skladno s tem bi lahko bili boljši tudi rezultati posameznikov in celotne 

organizacije. 

Za zaključek bi radi poudarili, da je mobing v organizacijah prisoten in da je o tem pojavu 

potrebno jasno in odločno komunicirati in na vseh ravneh skrbeti, da se ne pojavi oziroma ga 

pravočasno reševati. Vsekakor je preventivno ukrepanje boljše kot kurativno, saj ima mobing 

lahko hude posledice za žrtev, napadalca in nenazadnje organizacijo. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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Pozdravljeni! Moje ime je Miha Likar in trenutno pišem svojo magistrsko nalogo z naslovom »Mobing – 

trpinčenje na delovnem mestu in stopnja ozaveščenosti o pojmu v izbrani finančni instituciji«. Vljudno vas 

prosim, da v celoti izpolnite vprašalnik in mi s tem pomagate, da uspešno zaključim študij na Fakulteti za 

management Koper. Sodelovanje v anketi je popolnoma anonimno, vaši odgovori pa bodo uporabljeni izključno 

za ta namen. Najlepša hvala za sodelovanje in lep pozdrav! Miha Likar  
 

 
1. Spol:  
 

 Moški  
 Ženski  

 

 
2. V katero starostno skupino spadate?  
 

 do 25 let  
 26–35 let  

 36–45 let  

 46–55 let  
 nad 56 let  

 

 
3. Kakšna je vaša zaključena izobrazba?  
 

 Osnovnošolska izobrazba – 2. stopnja  
 Poklicna izobrazba – 3. in 4. stopnja  
 Srednješolska izobrazba – 5. stopnja  
 Visokošolska ali fakultetna izobrazba – 6. in 7. stopnja  
 Magistrska ali doktorska izobrazba – višje od 7. stopnje  

 

 
4. Kakšen je vaš status zaposlitve?  
 

 Agencijska zaposlitev  
 Zaposlitev za določen čas  
 Zaposlitev za nedoločen čas  

 

 
5. Kakšna je vaša delovna doba?  
 

 Do 5 let  
 Od 6 let do 10 let  
 Od 11 let do 20 let  
 Od 21 let do 30 let  
 Nad 31 let  

 

 
6. Kakšno je vaše delovno mesto v organizaciji?  
 

 Delavec  
 Vodstveni delavec  
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7. Kako ocenjujete odnose na delovnem mestu? 
 

 Zelo slabi  
 Slabi  
 Niti slabi niti dobri  
 Dobri  
 Zelo dobri  

 

 
8. Ali je po vašem mnenju v podjetju prisoten mobing? 
 

 Da  
 Ne  

 

 
9. Ali ste se sami srečali z mobingom?  
 

 da, kot opazovalec  
 da, kot žrtev  
 ne  
 ne vem  

 

 
10. Če ste sami žrtev mobinga, kdo vas šikanira? 
 

 sodelavec ali skupina sodelavcev (na isti hierarhični ravni)  
 nadrejeni  
 podrejeni  
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11. V nadaljevanju je seznam nekaterih vedenj (dejanj), ki se dogajajo na delovnem mestu. Na 5-

stopenjski lestvici ocenite, ali za vas omenjeno dejanje predstavlja mobing.  

Označite ustrezno oceno od 1 do 5: 1 – v celoti se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti strinjam se niti ne 

strinjam se, 4 – strinjam se, 5 – v celoti se strinjam. 
 

 1 – v celoti 

se ne 

strinjam 

2 – ne 

strinjam se 

3 – niti 

strinjam se 

niti ne 

strinjam se 

4 – 

strinjam se 

5 – v celoti 

se strinjam 

zmerjanje in vpitje na zaposlenega      
norčevanje (oponašanje) na račun delavčevih 

fizičnih ali psihičnih hib      

osamitev zaposlenega (dislokacija, prepoved 

druženja z drugimi delavci, prepoved 

sodelovanja ipd.) 
     

neposredni fizični stik, na primer otipavanje, 

prijemanje ipd.      

širjenje slabega mnenja o zaposlenem      
širjenje informacij o privatnem življenju 

zaposlenega      

dodeljevanje nalog, ki niso v skladu s predpisi 

varovanja zdravja na delovnem mestu      

prilaščanje dobrih zamisli zaposlenega      
namerno izključevanje iz delovnega procesa 

(delavec ne dobi delovnih zadolžitev)      

intenzivno nadzorovanje in iskanje napak pri 

delu zaposlenega      

zadrževanje pomembnih informacij, ki vplivajo 

na delovno uspešnost zaposlenega      

zavračanje z nebesedno komunikacijo 

(izogibanje pogledu, ignoriranje pri npr. 

dvignjeni roki na sestanku) 
     

prekinjanje oz. jemanje besede med govorom      
dajanje pripomb na delo zaposlenega brez 

obrazložitve      

izogibanje neposrednemu komuniciranju z 

zaposlenim (osebni kontakt)      

ignoriranje zaposlenega v določeni družabni 

situaciji (npr. na zabavi)      

določanje delovnih nalog, ki so pod nivojem 

sposobnosti zaposlenega      
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12. Spodaj imamo tabelo z že prej omenjenimi dejanji (vedenji). V nadaljevanju ocenite, kako pogosto na 

delovnem mestu opažate sledeča dejanja. Ocenjujete torej kot opazovalec, kot da se dejanja (vedenja) ne 

dogajajo neposredno vam, ampak drugi osebi.  

 

Označite ustrezno oceno od 1 do 5: 1 – nikoli nisem zaznal, 2 – zaznal sem enkrat, 3 – opažam včasih, 4 – 

opažam pogosto, 5 – opažam vsak dan. 
 

 1 – nikoli 

nisem 

zaznal 

2 – zaznal 

sem enkrat 

3 – 

opažam 

včasih 

4 – 

opažam 

pogosto 

5 – 

opažam 

vsak dan 

zmerjanje in vpitje na zaposlenega      
norčevanje (oponašanje) na račun delavčevih 

fizičnih ali psihičnih hib      

osamitev zaposlenega (dislokacija, prepoved 

druženja z drugimi delavci, prepoved 

sodelovanja ipd.) 
     

neposredni fizični stik, na primer otipavanje, 

prijemanje ipd.      

širjenje slabega mnenja o zaposlenem      
širjenje informacij o privatnem življenju 

zaposlenega      

dodeljevanje nalog, ki niso v skladu s predpisi 

varovanja zdravja na delovnem mestu      

prilaščanje dobrih zamisli zaposlenega      
namerno izključevanje iz delovnega procesa 

(delavec ne dobi delovnih zadolžitev)      

intenzivno nadzorovanje in iskanje napak pri 

delu zaposlenega      

zadrževanje pomembnih informacij, ki vplivajo 

na delovno uspešnost zaposlenega      

zavračanje z nebesedno komunikacijo 

(izogibanje pogledu, ignoriranje pri npr. 

dvignjeni roki na sestanku) 
     

prekinjanje oz. jemanje besede med govorom      
dajanje pripomb na delo zaposlenega brez 

obrazložitve      

izogibanje neposrednemu komuniciranju z 

zaposlenim (osebni kontakt)      

ignoriranje zaposlenega v določeni družabni 

situaciji (npr. na zabavi)      

določanje delovnih nalog, ki so pod nivojem 

sposobnosti zaposlenega      
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13. Predstavljamo vam nekaj vedenj, ki jih lahko zaznamo na delovnem mestu. Ocenite, v kolikšni meri 

ste tem vedenjem na svojemdelovnem mestu izpostavljeni vi. Ocenjujete torej kot udeleženec, kot da se 

dejanja (vedenja) dogajajo neposredno vam.  

 

Svojo oceno označite tako, da pri vsaki od trditev obkrožite eno številko, pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo 

nikakor ne strinjate, 5 pa, da se s takšno trditvijo popolnoma strinjate. Pri tem pazite, da ne boste vseh odgovorov 

označili pri skrajnostih ali večine označili nekje v sredini.  
 

 1 – sploh 

nisem 

izpostavlje

n/a  

2 – nisem 

izpostavlje

n/a  

3 – niti da 

niti ne 

4 – sem 

izpostavlje

n/a  

5 – 

pogosto 

sem 

izpostavlje

n/a  

neposredni fizični stik, na primer otipavanje, 

prijemanje ipd.      

zmerjanje in vpitje na zaposlenega      
prekinjanje oz. jemanje besede med govorom      
norčevanje (oponašanje) na račun delavčevih 

fizičnih ali psihičnih hib      

zavračanje z nebesedno komunikacijo 

(izogibanje pogledu, ignoriranje pri npr. 

dvignjeni roki na sestanku) 
     

prilaščanje dobrih zamisli zaposlenega      
širjenje slabega mnenja o zaposlenem      
izogibanje neposrednemu komuniciranju z 

zaposlenim (osebni kontakt)      

določanje delovnih nalog, ki so pod nivojem 

sposobnosti zaposlenega      

zadrževanje pomembnih informacij, ki vplivajo 

na delovno uspešnost zaposlenega      

dajanje pripomb na delo zaposlenega brez 

obrazložitve      

širjenje informacij o privatnem življenju 

zaposlenega      

osamitev zaposlenega (dislokacija, prepoved 

druženja z drugimi sodelavci, prepoved 

sodelovanja ipd.) 
     

namerno izključevanje iz delovnega procesa 

(delavec ne dobi delovnih zadolžitev)      

dodeljevanje nalog, ki niso v skladu s predpisi 

varovanja zdravja na delovnem mestu      

intenzivno nadzorovanje in iskanje napak pri 

delu zaposlenega      

ignoriranje zaposlenega v določeni družbeni 

situaciji (npr. na zabavi)      

 


