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POVZETEK 

Pričujoče diplomsko delo se ne osredotoča le na pojav laţnega mobinga, ampak tudi na 

iskanje rešitev, ki bi lahko prispevale k preprečevanju zlorab pojma mobing v javnosti, hkrati 

pa zagotovile strokovnejšo uporabo tega termina. V prvem delu so predstavljena teoretična 

izhodišča za oblikovanje definicije mobinga ter njegovo razlikovanje od laţnega mobinga, pri 

čemer je treba poudariti, da vsako neprijetno oziroma neustrezno vedenje ni mobing. 

Problemski pristop k temi je razkril, da je mogoče pod pretvezo mobinga prikriti 

nezadovoljstvo ali celo lenobo zaposlenih. V drugem delu naloge so predstavljeni izsledki 

raziskave, s pomočjo katere se je na osnovi ugotovitev iz strokovne literature ugotavljala 

prisotnost mobinga in njegova percepcija med zaposlenimi. Rezultati potrjujejo prisotnost in 

razširjenost mobinga ter izpostavljajo pojav laţnega mobinga. 

Ključne besede: mobing, laţni mobing, zloraba mobinga, percepcija mobinga 

SUMMARY 

The diploma paper focuses not only on the false mobbing phenomenon but also on seeking 

solutions which could help preventing the abuse of the term mobbing in public. This could at 

the same time ensure a more professional use of the concept. The theoretical starting point for 

defining mobbing and differentiating it from false mobbing is presented in the first part of the 

paper for it should be noted that not every unpleasant or inappropriate behaviour can be 

considered as mobbing. The problem based approach of the paper reveals that the concept of 

mobbing can serve as a disguise for dissatisfaction or even laziness of the employees. The 

second part focuses on the research findings. The research, with reference to literature, serves 

as a ground for determining the presence of mobbing and its perception among the employees. 

The results confirm that mobbing exists and is widespread, and point out the false mobbing 

phenomenon. 

Keywords: mobbing, false mobbing, mobbing abuse, mobbing perception 

UDK: 658.3:159.9(043.2) 
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1 UVOD 

V postindustrijski druţbi, ki stremi k čim večji učinkovitosti na delovnem mestu, se pogosto 

govori o pravicah in dolţnostih usluţbencev. Druţba, ki temelji na kapitalističnem 

proizvodnem sistemu, zahteva od usluţbencev maksimalno osredotočenost na delo. Nenehni 

pritiski nadrejenih, vračanje v delovno okolje po daljši bolniški odsotnosti, dodatne delovne 

naloge, iskanje napak … lahko negativno vplivajo na posameznike. Ker v skrajnih primerih 

govorimo celo o stigmatiziranju, trpinčenju ali psihičnem nasilju na delovnem mestu, so se 

delodajalci, predvsem pa organizacije, ki skrbijo za ustrezne delovne pogoje, primorani 

spopasti s temi negativnimi pojavi. Poimenovali so jih z izrazom mobing. Izraz se je uveljavil 

tako v slovenski znanstveni, strokovni kot tudi laični javnosti. In to kljub nekaterim 

slovenskim različicam izraza, na primer šikaniranje ali trpinčenje.
1
 »Sistematično in 

namensko nadlegovanje, šikaniranje in trpinčenje se pojavlja, odkar obstajajo delovna mesta.« 

(Nolimal 2007, 37) Enak pojav se je pojavljal ţe v zgodovini, le da ni bil toliko pogost, 

raziskan in se posledično o njem ni govorilo. 

Vsakemu neprimernemu vedenju oziroma »[s]polnemu in tudi drugemu nadlegovanju in 

trpinčenju je skupno, da gre za ravnanja ali vedenja, ki so negativna, neţelena, ţaljiva in 

ustvarjajo nevzdrţno delovno okolje za nadlegovano oziroma trpinčeno osebo.« (Debelak 

2009a, 6) Strokovnjaki so si enotni, da ob vsakem neprimernem dejanju še ne moremo 

govoriti o mobingu, saj morajo biti za tovrstno dejanje izpolnjeni določeni pogoji, ki bodo 

predmet obravnave v nadaljevanju naloge. 

Henz Leymann (1993 v Brečko 2007, 416) je prvi definiral mobing kot: »[…] konfliktov 

polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, 

pri čemer je napadena oseba v podrejenem poloţaju in izpostavljena sistematičnim in dlje 

časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom izrinitve iz delovne organizacije 

oziroma sistema.« Vendar danes Leymannova definicija ne zadošča več in ji je treba pridati 

vsaj še časovno dimenzijo. Ne moremo namreč vsakega dejanja psihičnega oziroma 

čustvenega nasilja označiti za mobing. O mobingu lahko govorimo šele tedaj, ko gre za 

pogosto (vsaj enkrat tedensko) in dalj časa (najmanj šest mesecev) trajajočo izpostavljenost 

psihičnim in čustvenim napadom v delovnem okolju. Slovenski predlog definicije mobinga 

zajema vsa ponavljajoča se neetična dogajanja na delovnem mestu, ki povzročajo socialno 

izključenost ter ogroţajo psihično, fizično in socialno zdravje ţrtve. Nujno je treba razumeti, 

da mobing ni enkratno, temveč ponavljajoče se dogajanje. 

                                                 
1
 »Če se ţelimo s pojavom kakorkoli ukvarjati, ga raziskovati in preprečevati, bi ga kazalo tudi enotno 

poimenovati.« (Urdih Lazar 2006) Ţal še vedno nimamo enotnega poimenovanja. V nadaljevanju sem 

se odločil uporabljati izraz mobing kljub različnim izrazom, ki jih avtorji uvrščajo med mobing, npr. 

trpinčenje, ustrahovanje, šikaniranje, nadlegovanje … 
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1.1 Raziskovalni problem in namen 

Majcen (2009, 132) navaja, da se »[p]osamezne oblike psihičnega nasilja […] pogosteje 

pojavljajo v javnem sektorju.« Iz opazovanja zaposlenih na Ministrstvu za obrambo
2
 sklepam, 

da se usluţbenci zavedajo, da lahko kot »brezosebni birokrati« včasih izrabljajo izraz mobing, 

da bi prikrili lastno nezadovoljstvo z delom. 

Nedosledna uporaba pojma mobing me je spodbudila, da sem se začel poglobljeno ukvarjati s 

temo napačnega percipiranja mobinga. Pri tem bom poskusil razviti nekatere teoretične 

nastavke za opredeljevanje in boljšo prepoznavnost pojava laţni mobing. Izraz laţni mobing 

sem prevzel po Valentini Franci (2007, 46), avtorici članka Šikaniranje se lahko dogaja tudi v 

vašem podjetju, ki je zapisala: »Z naraščanjem nasilja na delovnem mestu narašča tudi število 

prijav ›laţnega‹ mobinga,« in po Danieli Brečko (2010, 52), avtorici monografije Recite 

mobingu ne, ki je laţnemu mobingu posvetila podpoglavje. 

Laţni mobing so torej vsi pojavi, ki jih ni mogoče znanstveno in strokovno opredeliti kot 

mobing, jih pa tako imenovane ţrtve tako doţivljajo. Tako sem za laţje razumevanje postavil 

za izhodišče teoretično premiso dihotomijo: resnični versus laţni mobing. Pod pojmom 

resnični mobing razumem dejanja, ki sovpadajo z definicijo mobinga. Laţni mobing je, kot ţe 

rečeno, pojav, ko ţrtev spor razglasi za mobing, čeprav v resnici to ni. 

Namen mojega diplomskega dela je opozoriti javnost na pojavljanje laţnega mobinga in 

ponuditi nekatera spoznanja, ki bi lahko prispevala k preprečevanju zlorabe pojma mobing. 

1.2 Cilji proučevanja 

Postavil bom teoretična izhodišča, ki bodo omogočila raziskavo: proučil bom obstoječe 

definicije mobinga oziroma izbral tisto, ki se mi zdi najprimernejša. Na podlagi izoblikovanja 

definicije resničnega mobinga bom opredelil in definiral pojav laţnega mobinga. Teoretično 

bom raziskal pojem laţnega mobinga (koliko o tem pojavu govori literatura, kaj nam o pojavu 

povedo ţe obstoječe raziskave …). 

Z raziskavo bom proučil, v kolikšni meri je prisoten mobing v obravnavani organizaciji in 

kako ga zaposleni percipirajo. V primeru, da ga percipirajo napačno, bom sklepal, da je 

prisoten tudi laţni mobing. 

V kolikor se bo potrdila moja predpostavka, da je laţni mobing prisoten, bom (glede na 

razširjenost pojava) poskušal ugotoviti vzroke za njegov nastanek, v kakšnem kontekstu se 

pojavlja in od česa je odvisen (od spola, starosti, stopnje doseţene izobrazbe, načina 

seznanitve …). 

                                                 
2
 V nadaljevanju bo za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije uporabljena kratica MORS. 
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1.3 Metode dela 

V prvem delu diplomskega dela bom pregledal sekundarne vire - domačo in tujo strokovno ter 

znanstveno literaturo. Povzel bom opazovanja, stališče, sklepe in rezultate tujih in domačih 

avtorjev ter s pomočjo metode kompilacije poskušal priti do novih, samostojnih sklepov. 

Poiskal bom parametre laţnega mobinga in jih nato vgradil v empirično raziskavo. 

Drugi del diplomskega dela bo temeljil na empirični raziskavi, ki bo odgovorila na vprašanje, 

v kolikšni meri in v kakšnih pojavnih oblikah je mobing prisoten v upravnem delu MORS-a. 

V nadaljevanju bo predmet raziskave tudi vprašanje, kako ga zaposleni percipirajo, oziroma 

če so s pojmom mobing sploh seznanjeni. 

1.4 Predvidene predpostavke 

Predpostavljam, da zaposleni v upravnem delu MORS-a uporabljajo mobing za opisovanje 

pojavov, ki jih strokovnjaki ne uvrščajo med mobing, oziroma pojem mobing percipirajo 

napačno. 

Predpostavljam tudi, da je laţni mobing v upravnem delu MORS-a prisoten v večji meri 

kakor resnični. 

Predpostavljam, da je vzrok za laţni mobing posameznikova neozaveščenost o tem, kaj je 

»resnični« mobing. 

1.5 Predvidene omejitve 

Pomembno omejitev predstavlja pomanjkanje teoretične podlage pri konceptu laţni mobing. 

Čeprav nekateri avtorji opozarjajo na nepravilno rabo pojma mobing, je literature o tem zelo 

malo. Moţna je tudi nepripravljenost sodelavcev na sodelovanje v anketi ali pa njihova 

neiskrenost pri odgovarjanju. 
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2 MOBING - TRPINČENJE NA DELOVNEM MESTU 

Čeprav se je v slovenskem javnem diskurzu začelo o mobingu govoriti in pisati šele v zadnjih 

nekaj letih, mobing nikakor ni nov pojav. Različne vrste zlorab so se v delovnem okolju 

pojavljale ţe v preteklosti, njihovo sistematično raziskovanje pa se je začelo šele konec 

20..stoletja. Kapitalistični način proizvodnje stremi k čim večji učinkovitosti in tekmovalnosti 

na delovnem mestu. Vedno večja ţelja po dokazovanju in uspehu, na drugi strani pa 

pomanjkanje časa in nenehna konkurenca, povzročajo pritiske ter ustvarjajo konfliktna 

razmerja, ki se z ulic prenašajo na delovna razmerja. Kakor pravi Brečkova (2003, 8): »Bolj 

ko je druţba tekmovalna, večji kot je boj za oblast in hujši je boj za preţivetje, večja je 

nevarnost za pojav mobinga v delovnem okolju.« K porastu mobinga je pripomogla tudi 

individualistična orientiranost modernega človeka: »[Zaradi] individualistično naravnanih 

vrednot ni presenetljivo, da se pojavlja drugačna, bolj skrita oblika nasilja.« (Brečko 2009a, 

19) 

Mobing je postal v Sloveniji opazen predvsem v času prestrukturiranja gospodarstva. Dejstvo 

je, da je bila Slovenija v 90-ih letih v skupini najuspešnejših tranzicijskih druţb, vendar 

Stanojević (2004, 111-129) ugotavlja, da je za to zasluţna intenzifikacija delovnih praks. 

Delavci so sprejeli zahtevnejši delovni reţim: povečano delo ob vikendih, delo v izmenah, 

nadurno delo … Ni treba posebej poudarjati, da gresta takšno redefiniranje delovnih praks, ki 

temelji na zahtevnejših delovnih standardih, in mobing z roko v roki. »V času zaostrenih 

gospodarskih razmer in s tem povezane negotovosti, se neustrezni odnosi med zaposlenimi - 

med njimi tudi mobing - ţal pojavljajo mnogo pogosteje.« (Zajc 2011) V zadnjih letih je 

mobing pogostejši prav zaradi poostrenih gospodarskih razmer in teţnje k večji 

konkurenčnosti ter učinkovitosti gospodarstva. Njegovemu vse pogostejšemu pojavljanju se je 

morala prilagoditi delovno-pravna zakonodaja. Zakon o javnih usluţbencih (ZJU 2006) v 15. 

členu opredeljuje načelo prepovedi nadlegovanja, ko pravi, da je prepovedano vsako fizično, 

verbalno in neverbalno ravnanje ali vedenje javnega usluţbenca, ki temelji na katerikoli 

osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, sovraţno, sramotilno ali ţaljivo delovno okolje za 

osebo ter ţali njeno dostojanstvo. 

Na aktualnost mobinga opozarjajo tudi ostali strokovnjaki: »Čustveno in duševno nasilje, 

spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje na delovnem mestu (mobing) je v delovnem 

okolju vse aktualnejši fenomen,« (Povše Pesrl, Arko Košec in Vrečar 2010, 7) ki se ga 

moramo zavedati in biti sposobni prepoznati. Ker moderen način ţivljenja, globalizacija in 

tekmovalnost ustvarjajo pogoje za nastanek mobinga, je izrednega pomena, da ga 

prepoznamo. Eden izmed prvih, ki je v svetu opozarjal na ta nov pojav v druţbi, je bil Heinz 

Leymann (1993a). Njegova definicija pravi, da je mobing »konfliktov polna komunikacija na 

delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je napadena 

oseba v podrejenem poloţaju in izpostavljena sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom 

ene ali več oseb z namenom izrina, izločitve iz organizacije ali sistema, pri tem pa napadena 
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oseba to občuti kot diskriminirajoče.« (prav tam) Sprva je bil torej mobing opredeljen kot 

sovraţna in neetična komunikacija enega ali več posameznikov, sistematična in najpogosteje 

usmerjena proti enemu posamezniku, ki se zaradi tega znajde v nemočnem poloţaju, brez 

zaščite in v tem stanju tudi ostaja. 

Brečkova (2009a, 18) je zapisala: »Vsaka drţava išče svojo definicijo mobinga.« Problem 

nastaja, ker skoraj vse izhajajo iz Leymannove definicije, ki ţal ni zadostna. Treba je namreč 

paziti na dejstvo, da ni vsako psihično nasilje ţe takoj mobing. Nujno je potrebno razlikovanje 

med psihičnim nasiljem, ali kot pravi Cvetko (2003, 895-906), med šikaniranjem in 

mobingom. »Oba izraza pomenita psihično nasilje na delovnem mestu, le da za šikaniranje 

zadostuje enkratno obdobje, za mobing pa je potreben večkrat ponovljen napad v daljšem 

časovnem obdobju.« (Dolinar 2009, 3) 

V Sloveniji imamo kar nekaj definicij mobinga, ki se med seboj prepletajo. Za vse velja, da 

enkratnih ali redkih negativnih dejanj ne pojmujejo kot mobing, saj gre pri mobingu za 

pogosta, ponavljajoča se negativna dejanja v daljšem časovnem obdobju. Nekatere definicije 

omenjajo obdobje najmanj šestih mesecev. Vsekakor lahko o mobingu govorimo le, če gre za 

čas več mesecev. Zanimiva je definicija Mlinaričeve (2006, 18), ki pravi, da gre pri mobingu 

»za konfliktno komunikacijo na delovnem mestu med zaposlenimi, torej med sodelavci 

(mobbing) ali pa za načrtno šikaniranje vodilnih nasproti podrejenim (bossing),« ne omeni pa 

časovne omejitve, niti ponavljajoče se dejavnosti, ki opredeljuje mobing. 

Strokovne opredelitve so torej različne, nekatere so manj, druge bolj natančne, vendar vse 

opisujejo mobing kot pojav na delovnem mestu, pri katerem gre za sistematični psihološki 

teror, sovraţno in neetično komunikacijo, psihično zlorabo, nenaklonjeno drţo, nasilje, 

zatiranje in poniţevanje (ki ga izvaja eden ali več posameznikov na drugem posamezniku). 

Zanimivo je, da se definicije razlikujejo glede na imenovanje storilcev in ţrtev v mobingu. 

Tako se za storilca pojavlja izraz povzročitelj, mober ali napadalec,
3
 za osebo, ki je napadena, 

se uporabljajo izrazi ţrtev, tarča ali mobirani.
4
 

Posebej bi ţelel izpostaviti, da mobing ni usoda posameznika, saj se mu lahko vsak upre in 

napadalcu zoperstavi. Zaradi boljše obveščenosti in ozaveščenosti ljudi ga v današnjem času 

opazimo, a problem ga je prepoznati. »Kljub temu da se o mobingu vedno več govori in piše, 

pa mnogi ne vedo, kdaj gre za še normalno dodeljevanje dela s strani nadrejenega ali običajno 

kolegialno zbadanje, kdaj pa za mobing. Si to mejo postavimo sami?« (Bercko 2009, 11) Se 

sprašuje avtorica. V odgovor navaja, da enkratnih ali redkih negativnih dejanj ne štejemo za 

mobing. 

                                                 
3
 V nadaljevanju bo uporabljen izraz povzročitelj. 

4
 V nadaljevanju bo uporabljen izraz ţrtev. 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teror&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasilje&action=edit&redlink=1
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Ne moremo ob vsakem negativnem dejanju govoriti o mobingu. Če izhajam iz dejstva, da se 

konfliktna razmerja z ulic, kjer je vedno več laţnih prijav nasilja, prenašajo na delovna mesta, 

potem zagotovo narašča tudi število prijav laţnega mobinga. »Najbolj razširjen napačen 

stereotip je, da se skuša s pojavom mobinga enačiti konflikt.« (Brečko 2010, 22) Zajčeva 

(2010, 9) prav tako trdi, da »[v]sako neprimerno ravnanje še ni mobing,« medtem ko 

Duraković (2011, 38) pojasnjuje, da je mobing povezan »s povečanim stresom v vsakdanjem 

ţivljenju, […] stiskami v bliţnjih odnosih in psihičnimi motnjami,« kar potrjuje dejstvo, da 

ljudje mobing različno zaznavamo in je odvisen od našega splošnega zadovoljstva v ţivljenju 

ter čustvenega stanja, v katerem se nahajamo. Splošno znano je, da so ljudje, ki so 

optimistično in pozitivno naravnani, oziroma so osebnostno zadovoljni, manj dovzetni za 

negativne draţljaje iz okolice ali pa jih kot negativne sploh ne zaznavajo. 

Preden se posvetim laţnemu mobingu, moram nekaj besed nameniti problemu definicije tega 

zapletenega pojava. 

2.1 Opredelitev pojma mobing 

Pred desetimi leti se je slovenska javnost začela odzivati na problem mobinga, kar dokazujejo 

številni članki, publikacije in celo monografije. Kljub temu vsakdo, ki raziskuje in proučuje 

mobing, naleti na oviro ţe na samem začetku. Teţave se pojavijo pri vprašanju, kaj mobing 

sploh je, saj enotne definicije ni. Ta problem sem ţe nakazal, a se mu je treba temeljiteje 

posvetiti. Brečkova (2006, 12-13) opozarja, da se izraz uporablja nestrokovno in za 

opisovanje pojavov, ki jih ne štejemo med mobing. Največkrat ljudje pod pretvezo mobinga 

opisujejo vsakdanje konflikte na delovnem mestu. Vendar vsak prepir med sodelavci, prepir 

med podrejenim ali nadrejenim še ne pomeni mobinga. Beseda mobing preplavlja vsakdanji 

pogovor, zlorabe se pojavljajo, mnenja o tem, kaj je mobing, ţal še vedno niso enotna. To je 

resen problem, ki ga ţelim na tem mestu razrešiti. Da bi prikazal, kolikšne teţave nastajajo pri 

definiranju mobinga, bom navedel definicije različnih avtorjev in skušal izpostaviti njihove 

pomanjkljivosti, nato pa zapisati svoj predlog definicije. 

Začel bom z definicijo, ki jo je podala Mlinaričeva (2006, 18): »Pod besedo mobbing na 

delovnem mestu razumemo sistematično teroriziranje, šikaniranje in diskriminiranje med 

zaposlenimi ali s strani predpostavljenih. V vseh primerih gre za dogajanja, s katerimi se pri 

večini [poudarek dodan] prizadetih povzročijo čustvene poškodbe, ki vplivajo na duševno 

zdravje. Je ponavljajoče [poudarek dodan] se neprimerno ravnanje z zaposlenimi ali skupino 

zaposlenih, ki ogroţa zdravje in varnost.« Ta definicija se zdi nezadostna, saj pojav opiše, 

vendar ga ne opredeli. Ponavljajoče se ravnanje ne pove nič o tem, kako pogosto in kolikokrat 

se mora šikaniranje izvajati, da ga lahko opredelimo kot mobing. Neustrezen se mi zdi tudi 

izraz »pri večini«. Kaj to pomeni? Se pri nekom posledice mobinga kaţejo, pri nekom drugem 

pa ne? Je tudi tisti, ki nima vidnih posledic, ţrtev mobinga? 
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Nekoliko bolj specifično definicijo poda Mlinaričeva (2006b, 19) v Pravni praksi: »Mobing 

je stalno ponavljajoča se šikana (vsaj enkrat na teden), ki se pojavlja v daljšem časovnem 

obdobju (več kot pol leta). Končni cilj mobinga pa je ţrtev izločiti iz delovnega okolja. 

Mobing torej ni enkraten dogodek, niti ni konflikt med dvema enako močnima osebama niti 

morebiten grob odnos med sodelavci, čeprav našteto ravno tako ustvarja neprimerno ozračje v 

delovnem okolju, ki ga negativno občutijo vsi zaposleni. Pogosto odgovorne osebe ţrtev 

mobinga prikaţejo kot izključnega krivca oziroma kot grešnega kozla za vse probleme, ki jih 

sami niso sposobni rešiti.« Tu Mlinaričeva podrobneje opredeli, kako dolgo in pogosto se 

mora pojavljati šikaniranje. Da šikaniranje preraste v mobing, je nujno, da se pojavlja vsaj 

enkrat na teden, in sicer več kot šest mesecev. Avtorica enači mobing s šikano, vendar ne uspe 

pojasniti, katera dejanja šteje pod šikano. Pri tem lahko uporabim ugotovitev Cvetka (2003, 

895). Zanj je šikana namerno povzročanje neprijetnosti in nevšečnosti. Vendar opozori, da 

govoriti o šikani v delovnih razmerjih še ne pomeni, da govorimo tudi ţe o mobingu. Mejo 

med šikano in mobingom je pravzaprav izredno teţko določiti. Mobing namreč vsebuje 

šikaniranje, sama šikana pa ni dovolj, da neko dejanje označimo za mobing. Torej lahko 

zaključimo, da nam definicije Mlinaričeve ne zadostujejo in problema ne razrešujejo celostno. 

Cvetko (2003, 897) navaja, da enotne definicije mobinga ni, a poda eno izmed moţnih 

definicij mobinga, namreč da »gre za vse situacije, v katerih skuša ena oseba ali več oseb v 

določenem časovnem obdobju podvreči nepoštenemu podaljševanju, nenehnemu in 

zavednemu, pretehtanemu in načrtovanemu negativnemu obnašanju drugega, kar vpliva na 

ţrtvino/tarčino (tudi v mnoţini) dostojanstvo in/ali zdravje in/ali varnost in/ali poklicno 

kariero (napredek v poklicu) in/ali srečo v poloţaju, ko se je ţrtev/tarča iz različnih razlogov 

nesposobna braniti in/ali spremeniti tok dogajanj.« Za Cvetka (prav tam) je mobing večkrat 

ponovljen napad na osebo, ki se imenuje tarča oziroma ţrtev. Kaj natančno je večkrat 

ponovljen napad, nam avtor definicije ne razkrije. Definitivno se ta mnenja izjemno 

razlikujejo. Leymann (1990 v Cvetko 2003, 898) trdi, da o mobingu lahko govorimo šele, če 

se napad ponovi enkrat na teden v obdobju šestih mesecev, Einarsen in Skogstad (1996 v 

Cvetko 2003, 898) trdita, da gre za mobing ţe, če se napad ponovi samo nekajkrat v pol leta, 

Björkqvist (1994 v Cvetko 2003, 898) pa meni, da mora povzročitelj »napadati« vsaj eno leto. 

Nadalje je lahko povzročitelj eden ali skupina, napad pa je kakršno koli neprimerno ravnanje, 

celo agresija, s katero naj bi povzročili škodo posamezniku ali skupini. Škoda je lahko 

posledica fizičnega dejanja (na primer suvanja, udarjanja, udarca s pestjo) ali psihičnega 

pritiska (na primer kričanja, preklinjanja, poniţevanja, kritiziranja). Ni pomembno, kdo komu 

povzroča škodo, saj so moţne najrazličnejše kombinacije: med sodelavci, med nadrejenimi in 

podrejenimi ali obratno. To je izredno pomemben segment mobinga. Izvaja se lahko na vseh 

ravneh in v vseh smereh! Cvetko (2003a, 3-4) natančneje opredeli pojavne oblike mobinga in 

zapiše, katere so najpogostejše. Navede naslednja dejanja: omejevanje izraţanja, jemanje 

besede, kričanje, kritiziranje zasebnega ţivljenja, nadlegovanje po telefonu, verbalne groţnje, 

prekinitev komuniciranja, ignoriranje, premestitev v druge prostore, širjenje neprijetnih 

govoric, smešenje, norčevanje iz osebnih pomanjkljivosti, oponašanje, norčevanje iz 
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narodnosti, dodelitev neprimernih delovnih nalog, napačno ocenjevanje delovnih naporov, 

dvomi o poslovnih odločitvah, preklinjanje, opravljanje nalog, ki zmanjšujejo samozavest, 

dodeljevanje nalog, ki so pod ravnijo kvalifikacij, dodeljevanje vedno novih nalog, 

dodeljevanje nalog pod ravnijo sposobnosti, fizične zlorabe, spolni napadi. 

Nolimal (2007, 36-41) v svojem članku ne uporablja izraza mobing, ampak omenja 

nadlegovanje in trpinčenje, ki ju tudi različno razloţi. O nadlegovanju govori »kot neprestano 

vznemirjanje, draţenje, izčrpavanje s ponavljajočimi se napadi.« (prav tam, 37) Za trpinčenje 

razlaga, da vedno vsebuje oblike nadlegovanja, vendar zatrjuje, da gre »[p]ri trpinčenju na 

delovnem mestu […] za zavestne, pretehtane in načrtovane napade, ustrahovanja, zatiranja in 

trpinčenja izbrane ţrtve, ki se je zaradi različnih razlogov manj sposobna braniti.« (prav tam) 

Tako za nadlegovanje kot trpinčenje je določil, da morata trajati le nekaj tednov ali mesecev. 

Koliko je nekaj tednov ali mesecev, nam ne pojasni. 

Urdih Lazarjeva (2006 v Bercko 2009, 13) navaja: »Različni avtorji so pripravili različne 

sezname negativnih dejanj, ki jih lahko, če se seveda ponavljajo v daljšem časovnem obdobju, 

štejemo za trpinčenje na delovnem mestu. V grobem bi lahko rekli, da gre za z delom 

povezana dejanja (spreminjanje ţrtvinih delovnih nalog na negativen način ali oviranje ţrtve 

pri izpolnjevanju teh nalog, postavljanje nerazumljivih rokov, zadrţevanje informacij v zvezi 

z delom, neobvladljiva količina dela ...), socialno izolacijo (lahko vključuje prekinitev 

komunikacij z določeno osebo ali izločitev posameznika iz druţabnih dogodkov v 

organizaciji), osebne napade ali napade na posameznikovo zasebno ţivljenje (z 

zasmehovanjem, ţaljivimi opazkami, ignoriranjem, obtoţevanjem), verbalne groţnje ter 

kritiziranje (tudi vpitje ali sramotenje v javnosti) in širjenje govoric.« Definicija nam postreţe 

z vrsto negativnih dejanj, dogajanje pa se mora dogajati v daljšem obdobju. 

Definicija, ki jo predlaga Vodeb (2007, 1), pravi, da je mobing »konfliktov polna 

komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri 

čemer je napadena oseba v podrejenem poloţaju in izpostavljena sistematičnim in dlje časa 

trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom in/ali posledico izrina iz sistema, pri tem pa 

napadena oseba to občuti kot diskriminirajoče.« Ta definicija ponovno ne upošteva časovne 

dimenzije oziroma jo opredeli zelo nenatančno, zato je nezadostna za celostno dojemanje. 

Zelo zanimiva je definicija po Zajčevi (2010, 8), ki mobing opredeljuje kot: »[N]adlegovanje 

na delovnem mestu je neprimerno ravnanje s sodelavci, ki traja oz. se dogaja dlje časa. 

Običajno je mobing usmerjen na posameznika z namenom, da se ga izloči iz delovnega 

okolja. Ta končni cilj narekuje različne oblike neprimernih ravnanj, pri čemer poskuša tisti, ki 

mobing izvaja, ostati čim bolj neopazen.« Pri tej definiciji je omenjen še povzročitelj, ki 

ostaja nekje v ozadju in ga ni moč takoj prepoznati ter označiti kot morebitnega izvajalca. 

Morda lahko ravno zaradi svoje neopaznosti neprimerna dejanja tudi dlje časa izvaja, čemur 

Zajčeva (prav tam) pritrjuje in poudarja, da mora neprimerno ravnanje trajati dlje časa, vendar 

trajanja časovno ne opredeli. 
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Zaenkrat je torej jasno opredeljeno, katera dejanja so klasificirana kot mobing. Še vedno pa 

ostaja odprto vprašanje trajanja. Pod drobnogled je treba vzeti in proučiti še eno avtorico, in 

sicer Brečkovo (2006, 13). Ta pravilno opozarja, da je treba v definicijo mobinga nujno 

vključiti dva pomembna elementa, to sta sistematičnost ponavljanja ter dolţina trajanja in 

tipične pojavne oblike psihičnega nasilja na delovnem mestu. S tem se absolutno strinjam, saj 

se vedno, ko govorimo o psihičnem nasilju, znajdemo na ozkem polju subjektivnega 

zaznavanja. To pomeni, da je prepoznavanje psihičnega nasilja, zlasti na delovnem mestu, 

izredno teţko. Poleg tega je izredno pomembna tudi časovna dimenzija. Res je, da mora biti 

mobing (da ga lahko kot takega označimo) dlje časa trajajoče dejanje, vendar to ne zadošča. 

Nujno je natančneje opredeliti dolţino trajanja. Brečkova (prav tam) zapiše: »O mobbingu 

lahko govorimo le takrat, ko gre za sistematično ponavljajoče se napade na eno osebo, ki se 

ponavljajo, pri čemer žrtev pade v podrejen položaj. Da lahko govorimo o mobbingu, se 

morajo napadi dogajati vsaj enkrat na teden v obdobju šestih mesecev.« 

Majcen (2009, 130) navaja: »[O] mobingu govorimo, ko na delovnem mestu zaznavamo 

ponavljajočo se moteno komunikacijo, ki se kaţe z veliko stopnjo psihičnega nasilja, 

šikaniranja, konfliktnosti, spolnega nadlegovanja in obremenjenosti tako med sodelavci kot v 

razmerju med nadrejenimi in podrejenimi.« V nadaljevanju pojasni, da je ţrtev v podrejenem 

poloţaju in mora biti najmanj šest mesecev izpostavljena napadom. Teţko se je strinjati, da bi 

obremenjenost, ki je ponavadi posledica slabe organizacije dela, lahko pripisali moteni 

komunikaciji. Avtor ne pojasni razlike med psihičnim nasiljem in šikaniranjem. Razloţi pa, 

da se nasilje na delovnem mestu zaznava v obliki zlorabe moči in poloţaja, šikaniranja, ter kar 

je najbolj zanimivo, v neupoštevanju in nespoštovanju opravljenega dela. To postavlja pod 

vprašaj kakovost opravljenega dela, na katero nedvoumno vpliva preveč čustveno odzivanje 

na kritiko. 

Nekoliko bolj specifičen je Biban (2008, 23), ki je mobing opredelil kot: »[P]ojav, v katerem 

posameznik (ali skupina) z negativnim vplivom na drugega posameznika (ali skupino) sproţi 

pri njem reakcijo, običajno s posledicami na njegovem zdravju. […] Mobing ali psihično 

nasilje na delovnem mestu je socialna interakcija, ki vključuje napade ene ali več oseb na eno 

ali več oseb vsaj enkrat na teden in v daljšem časovnem obdobju (po statistični definiciji 6 

mesecev).« 

Bakovnik (2006, 4) je definicijo mobinga poenostavil in v njej zajel vse bistvene elemente, ki 

jih potrebujemo, da lahko govorimo o mobingu. Mobing je definiral kot: »[K]onfliktno 

komunikacijo na delovnem mestu med sodelavci, ali med podrejenimi in nadrejenimi pri 

čemer je ţrtev dalj časa izpostavljena napadom ene ali več oseb. […] [O] mobbingu lahko 

govorimo šele takrat, ko se le-ta dogaja vsaj enkrat na teden v obdobju petih oziroma šestih 

mesecev.« (prav tam) V nadaljevanju navaja, da je mobing poniţevanje, ki pri ţrtvah povzroči 

niţjo produktivnost in spodbija moralo. 
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Duraković (2011, 37) zatrjuje, da če ţelimo neprimerno vedenje označiti za mobing »morajo 

biti zanj značilni ne le ponavljanje in sistematičnost škodljivega vedenja, temveč tudi trajanje 

najmanj 6 mesecev.« Hkrati poudarja, da sodobne raziskave glede trajanja govorijo o dobi od 

enega do štirih let. Kljub temu da se v svojem članku navezuje na tuje strokovnjake, v 

glavnem iz ZDA, menim, da je časovno obdobje štirih let predolgo. Za slovenske razmere je 

ustrezneje, če govorimo o času trajanja najmanj šest mesecev. Zanimivo je, da v članku 

poimenuje mobing kot trpinčenje na delovnem mestu (TDM). Duraković (prav tam, 35) 

zagovarja uporabo izraza trpinčenje na delovnem mestu, ker »z jezikovnega vidika TDM 

bolje opiše trpljenje in nasilje v delovnih odnosih, saj mobing ohranja fenomenološko 

distanco do doţivljanja in pojmovanja nasilja v medosebnih odnosih na delovnem mestu.« 

Na podlagi vsega zapisanega sem oblikoval definicijo, ki izhaja iz opredelitve, ki jo je podala 

Brečkova (2010, 21) v svoji monografiji o mobingu,
5
 in iz Leymannovih (1993 v Brečko 

2007, 418-420) tipičnih oblik psihičnega nasilja.
6
 

Definicija se glasi: »Mobing je vsako, vsaj enkrat na teden in vsaj šest mesecev ponavljajoče 

se očitno negativno, nehumano, neetično, žaljivo verbalno ali neverbalno dejanje ene ali več 

oseb na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Dejanje se lahko pojavlja na vseh hierarhičnih 

ravneh in v vseh smereh. Usmerjeno je proti eni ali več osebam ter povzroča socialno 

izključevanje ali ogroža psihično, fizično ali socialno zdravje in varnost. Končni cilj mobinga 

je izločitev posameznika iz organizacije.« 

Med ta dejanja
7
 štejemo: 

- napadi zoper izraţanje in komuniciranje, 

- napadi, ki ogroţajo socialne stike ţrtve, 

- napadi, ki ogroţajo osebni ugled ţrtve, 

- napadi zoper kakovost delovnega mesta, 

- napadi zoper zdravje, 

- nadlegovanje zaradi spola, 

- nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti, 

                                                 
5
 »Mobing/trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično in dolgotrajno graje 

vredno ali očitno negativno, nehumano, neetično, ţaljivo 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 ogroţa psihično, fizično ali 

socialno zdravje in varnost ter ga ţrtve razumejo kot zatiranje, poniţevanje, ogroţanje ali ţaljenje 

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.« (Brečko 2010, 21) 
6
 Leymann (1993 v Brečko 2007, 417-420) je z raziskovalnim delom ter proučevanjem mobinga 

identificiral 45 značilnih pojavnih oblik mobinga in jih razvrstil v pet preglednejših skupin. Leyman 

(1993a) je poskuse spolnega zbliţevanja in različnih »spolnih ponudb«, uvrstil v napade, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve. Spolne napade je uvrstil v napade zoper zdravje. 
7
 Podrobnejši pregled o vrstah napadov in tipične oblike nadlegovanja najdemo v monografiji Daniele 

Brečko (2010, 23-38) Recite mobingu ne. 
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- nadlegovanje zaradi starosti, 

- nadlegovanje zaradi izobrazbe, 

- e oziroma digitalno nadlegovanje in 

- spolno nadlegovanje.
8
 

2.2 Laţni mobing 

Zadnjih nekaj let se vedno več govori in piše o problemu mobinga, kako ga prepoznati, kako 

se mu zoperstaviti in kako ga odkriti. Veliko se razpravlja o posledicah mobinga. Nikjer pa ni 

bilo mogoče zaslediti točne definicije oziroma obrazloţitve, kaj je laţni mobing. Res je, da je 

mobing teţko identificirati, saj smo ljudje v svoji osnovi pogosto nagnjeni k temu, da 

marsikaj razglasimo za mobing. Če je pomembno, da se zavedamo prisotnosti mobinga, je še 

pomembneje, da se zavedamo prisotnosti laţnega mobinga. Ob nedoseganju delovnih 

rezultatov in posledično neizpolnjevanju delovnih obveznosti se lahko hitro razglasimo za 

ţrtev mobinga ter tako prikrijemo lastno lenobo. 

Na uradni slovenski spletni strani za mobing, http://www.mobing.si (Mlinarič 2007a), lahko 

preberemo, da je mobing vedno trpinčenje, vsako trpinčenje pa ni vedno mobing. Kaj je torej 

tisto, kar ni mobing, oziroma kako potegniti ločnico med resničnim in laţnim mobingom? 

Nedvomno je teţko razlikovati med mobingom in vsakdanjimi konflikti oziroma 

nesporazumi, zato je zelo pomembno, da se zavedamo, da vsak konflikt še ni mobing. S tem 

se strinja Vodeb (2007, 2), ki navaja, da vsak zapeljiv pogled še ni spolno nadlegovanje in 

vsaka neprimerna beseda ni psihično nadlegovanje. Dogaja se namreč, da nekatere ţrtve 

določene konflikte v svoji psihični realnosti nadgradijo in potencirajo v pravo teorijo zarote. 

Nesporazumi, različna mnenja in pogledi na določene stvari so danes dokaj vsakdanji, zato 

vsako vpitje, glasno izraţanje lastnega mnenja in stališč ni mobing. Brečkova (2010, 22) 

opozarja, da med mobing ne prištevamo delegiranja in načinov delegiranja nalog. Mobing ni, 

če nadrejeni zaposlenemu pove, da mora svoje naloge opravljati dobro ali če nadrejeni 

reorganizira delovni proces, ker ta ni dovolj produktiven. Prav tako ni mobing situacija, ko 

zaposleni ne dobijo plačila za svoje delo, čeprav ti ob neizplačevanju plače, regresa za delovni 

dopust … trdijo, da jih delodajalec trpinči in šikanira. 

Izpostavljanje laţnega mobinga je prisotno, ker mnogi ne ločijo, kdaj gre za običajno 

dodeljevanje dela s strani nadrejenega, kdaj za čisto nedolţno kolegialno zbadanje in kdaj za 

resnično trpinčenje. Poraja se vprašanje, ali si lahko mejo, ki pomeni ločnico med mobingom 

in laţnim mobingom, postavljamo sami. »Do neke mere zagotovo, saj imamo različni ljudje 

različne pragove tolerance za določena vedenja,« odgovarja Urdih Lazarjeva (2006 v Bercko 

2009, 11). Zelo teţko je potegniti mejo med tem, kaj sodi med mobing in kaj ne. Zato je nujna 

                                                 
8
 Kljub trditvi, da je »razlika med spolnim nadlegovanjem in trpinčenjem ta, da so posledice pri 

trpinčenju bolj drastične,« (Garbajs 2010) sem se odločil, da zaradi neprijetnih občutkov, ki jih ţrtev 

ob tem občuti, uvrstim spolno nadlegovanje med oblike mobinga. 

http://www.mobing.si/
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definicija, ki bo mobing natančno opredelila in določila ločnico med laţnim ter resničnim 

mobingom. Zajčeva (2010 v Petkovšek Štakul 2010, 1) pojasnjuje, da če nekdo neprestano 

daje opazke, lahko tudi komplimente, ki za sogovornika pomenijo poseg v njegovo zasebnost, 

in se to kljub jasnemu nasprotovanju ţrtve, da si tega ne ţeli, nadaljuje, je to mobing. Pod 

pogojem seveda, da se tako ţaljivo ravnanje ponavlja. Pomembno je, da upoštevamo 

posameznikovo voljo in v primeru, če si nekdo ne ţeli takšnega načina komuniciranja, s 

takšno komunikacijo nemudoma prenehamo. 

Pri prepoznavanju mobinga je izredno pomembna komunikacija. Ljudje se moramo 

pogovarjati o tem pojavu. Več kot bomo o njem vedeli, laţje ga bomo prepoznali. Nujna je 

tudi določena samokritičnost in samorefleksija. Zajčeva (2010 v Petkovšek Štakul 2010, 2) 

meni: »Ljudje nemalokrat kritiko vzamemo preveč osebno. Vendar je kritika nujna. Spodbudi 

nas k boljšemu delu. Če nam je nihče ne poda, niti ne vemo, da bi morali pri svojem delu kaj 

spremeniti. Zato iz kritike izluščimo predvsem kvalitetno informacijo. Kritika pa nam lahko 

pomeni tudi priloţnost, vzpodbudo za pogovor s sodelavcem, ki nas kritizira.« Avtorica hkrati 

trdi, da je treba vsako osebo, ki ravna neustrezno, na to nemudoma opozoriti. Vsakdo ima 

pravico, da zaščiti svoje dostojanstvo. Teţav ne smemo zanemariti, temveč se moramo o njih 

pogovarjati in poiskati rešitve zanje. 

Pod pojem laţni mobing uvrščam vse pojave, ko ţrtev situacijo razglasi za mobing, čeprav v 

resnici to ni. O laţnem mobingu bi lahko trdil, da »gre za zlorabo poloţaja s strani 

posameznika v obliki laţnih prijav psihičnega nasilja v delovnem okolju.« (Dolinar 2009, 8) 

Na podlagi zapisanega sem oblikoval definicijo laţnega mobinga, ki se glasi: »Lažni mobing 

so vsi pojavi, ko ›žrtev‹ situacijo razglasi za mobing, čeprav v resnici ne gre za mobing.« 

Teţko je natančno opredeliti, katera dejanja sestavljajo laţni mobing. Definicija laţnega 

mobinga ne more biti zaprta definicija, z vsako laţno obtoţbo se namreč razširi, zato je teţko 

izoblikovati dokončen nabor dejanj laţnega mobinga. Nemogoče je našteti vsa dejanja. Tudi 

Vodeb (2007, 2) navaja, da je dejanj, ki jih ljudje uporabljajo, da bi svoje nasprotnike
9
 

spravili v grob ali vsaj ob ţivce, veliko, in hkrati poudarja, da »fantazija (frustrirancev)
10

 in 

krutost nimata meja - prav tako kot norost ne.« V nadaljevanju naloge bodo obravnavana in 

navedena tista najpogostejša. 

2.3 Dejanja, ki opredeljujejo laţni mobing 

»Najpomembnejše je, da ločujemo posamična neustrezna vedenja, ki se na vsake toliko časa 

zaradi napetosti ter vedno večje konkurenčnosti in tekmovalnosti sodobne druţbe zagotovo 

pojavijo v organizaciji, od načrtnega procesa mobinga, ki zasleduje cilj: načrtno izločiti 

                                                 
9
 Sodelavce, podrejene in nadrejene. 

10
 Vodeb (2007, 2) imenuje frustriranec tistega, ki izvaja spontan ali načrten mobing. 
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posameznika iz organizacije,« pojasnjuje Brečkova (2010, 22), ko se ukvarja s problemom, 

kaj mobing ni. Cvetko (2003a, 3) nas opozarja, da »[n]eprimernega ravnanja, ki ne kaţe 

namena in ne povzroči škode, prav tako ne smemo posplošeno obravnavati kot mobing.« 

Brečkova (2010) v svoji monografiji posveti celo poglavje problemu, kaj mobing ni. Opredeli 

kočljiva ravnanja, ki jih ljudje razglašajo za mobing, ampak dejansko to niso. Sam jih v nalogi 

uvrščam med laţni mobing. Po Brečkovi (prav tam, 22) med mobing ne moremo prištevati: 

- vsakega konflikta med podrejenimi in nadrejenimi ali med sodelavci; 

- zdruţitve večje skupine proti posamezniku, ki po krajšem času razpade; 

- nepravičnih in napačnih odločitev nadrejenega, če so usmerjene vedno k drugemu 

podrejenemu; 

- delegiranja nalog in načina delegiranja (razen če gre za delegiranje nesmiselnih nalog). 

V brošuri, ki jo je izdal švicarski inštitut z naslovom Mobbing and sexual harassment 

(Schmid 2010, 4), nas avtor opozarja, da obstaja velika nevarnost, da bi vse neprijetne 

izkušnje označili kot mobing, in prav tako našteva, kaj mobing ni. Tudi ta dejanja prištevam 

med laţni mobing: 

- zahtevo po boljši izvedbi nalog, 

- izrekanje utemeljene kritike, 

- odločno izraţanje drugačnega mnenja, 

- nenamerno dajanje slabo oblikovanih navodil, 

- biti občasno nerazpoloţen in slabe volje, 

- občasno nenamerno izrečena nevljudna beseda ali fraza, 

- glasno izraţeno nestrinjanje, 

- čustveni izbruhi. 

Ob proučevanju strokovne in znanstvene literature sem prišel do zaključkov, da med mobing 

poleg naštetega ne moremo prištevati vseh tistih dejanj nadrejenih, ki se nanašajo na 

organizacijo dela. Jih pa ravno tako uvrščam med laţni mobing, in to so: 

- premeščanje zaposlenih na drugo delovno mesto, 

- discipliniranje zaposlenih, 

- odpuščanje zaposlenih, 

- odločitve nadrejenih, ki temeljijo na konkretnih razlogih in obrazloţitvah o zmanjševanju 

obsega pravic iz dela (napredovanju, premestitev ali pooblastil), ki izhajajo iz opisa del in 

nalog, 

- kratki roki za dokončanje delovnih nalog, 

- neobveščanje posameznikov o nekaterih socialnih dogodkih. 
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3 PRISOTNOST LAŢNEGA MOBINGA 

Laţni mobing v delovnem okolju zagotovo obstaja. Zaposleni se v tem primeru sam postavi v 

vlogo ţrtve in obtoţi povzročitelja, da mobing izvaja le zato, da bi najhitreje dosegel ţelen 

delovni učinek in povečal delovno storilnost. 

Avtor naloge sem zaposlen v javni upravi in opaţam, da med sodelavci praktično ni nikogar, 

ki z izrazom mobing ne bi bil seznanjen. Še več, zdi se, kot da je mobing modna muha, izraz, 

ki vedno pogosteje odmeva po pisarnah. Ob tem je prisotno spoznanje, da se izraz uporablja 

nedosledno. Zajčeva (2011) nas opozarja, da se zadnje čase vedno pogosteje srečujemo z 

zlorabo tako samega pojma mobing,
11

 kakor tudi z zlorabo instituta mobinga.
12

 Navaja, da so 

primeri zlorabe mobinga vse pogostejši: »Nekateri posamezniki, ki se zaradi določenih 

okoliščin počutijo ogroţene, ţelijo za vsako ceno zaščititi svojo pozicijo v organizaciji in tako 

druge obtoţijo ali jim grozijo z obtoţbo izvajanja mobinga, ki pa se v resnici sploh ni 

dogajal.« (prav tam) Zajčeva v nadaljevanju razmišlja tudi, kaj pravzaprav mobing je in kdo 

je v takšni situaciji ţrtev. Prav mogoče je, »da prav tisti, ki zatrjuje, da je ţrtev mobinga, v 

resnici mobing izvaja.« (2010, 9) 

Zaradi vedno večjega števila prijav mobinga in posledično tudi prijav laţnega mobinga je 

njegovo poznavanje zelo pomembno. In to tako s strani sodelavcev (prič) in ţrtev, še 

pomembneje pa je, da problematiko poznajo tisti, ki prijave obravnavajo, preiskujejo in 

dokazujejo. Vsako prijavo je namreč treba proučiti, raziskati in mobing dokazati. 

»Dokazovanje mobinga je zelo teţaven in kompliciran proces.« (Dolinar 2009, 10) Teţava je 

v tem, da se dokazovanje ponavadi usmeri na en sam dogodek. To pa za dokazovanje 

mobinga ni dovolj, saj se mora ta dogajati najmanj šest mesecev in ponavljati vsaj enkrat na 

teden, ob tem pa ni nujno, da je dogodek vedno enak. 

Zelo pomembno je, da se zavedamo poznavanja in prepoznavanja laţnih oblik mobinga 

oziroma dejanj, za katera ne moremo trditi, da gre za mobing. Z laţnimi obsodbami in 

prijavami negativno vplivamo na delovno okolje, povzročamo škodo delodajalcu ter mu 

zmanjšujemo poslovni ugled. Biban (2008, 29) trdi, da »[p]odjetja občutijo stroške mobinga v 

obliki […] manjše učinkovitosti in produktivnosti. […] Tudi stroški pravnih posledic, ki 

izhajajo iz postopkov v zvezi z mobingom, so lahko precejšnji.« Zaradi tega lahko trdimo, da 

stroške povzročajo tudi prijave laţnega mobinga, saj se v vsakem primeru zmanjšuje poslovni 

ugled in nastajajo stroški pravdnih postopkov ter svetovalcev. V primeru prijave laţnega 

mobinga mora delodajalec sodišče prepričati, da zoper ţrtev ni ravnal nasilno in dokazati 

svojo nedolţnost. 

                                                 
11

 Za posamezna manjša neprimerna ravnanja. 
12

 Posameznik prikroji dejansko dogajanje in ga skuša prikazati kot mobing. 
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3.1 Laţni mobing v strokovni literaturi 

V slovenskem javnem prostoru sta laţni mobing omenili in opredelili Valentina Franca leta 

2007
13

 in leta 2010 Daniela Brečko. Franca (2007, 44-46) nas je ţe pred štirimi leti opozorila 

na pojav in nevarnost laţnega mobinga, pri čemer navaja zlorabo poloţaja s strani 

posameznika v obliki laţnih prijav psihičnega nasilja v delovnem okolju. Brečkova (2010, 21-

52) pa je ţe opredelila stališče o laţnem mobingu in nekaterih dejanjih, ki jih ne moremo 

prištevati med mobing.  

Zaznavanje mobinga je vedno subjektivno, zato se nanj različno odzivamo. 

Brečkova.(2010,.52) opisuje laţni mobing kot moderen pojav, ki koristi domnevni ţrtvi. V 

primeru, ko organizacija slabo pozna lastnosti mobinga, domnevna ţrtev napade svojega 

»povzročitelja«.
14

 »Ţrtev« to počne s širjenjem laţnih obvestil o izvajanju mobinga 

domnevnega povzročitelja predvsem zato, ker se počuti ogroţeno. To lahko počne predvsem 

v času, ko se obetajo organizacijske in druge večje spremembe v organizaciji. 

Zajčeva (2010, 9) zavzema stališče, da gre za zlorabo instituta mobing, saj »vsak na-prvi-

pogled mobing ni nujno pravi mobing,« in hkrati navaja: »Za kuliso mobinga se lahko 

skrivajo izsiljevanje, neodgovornost in nesposobnost.« Zagovarja dejstvo, da lahko z dobro 

komunikacijo mobing preprečimo. Seveda prihaja do konfliktov tudi v okoljih, kjer je 

komunikacija dobra, vendar se ti sproti rešujejo in zato ne prerastejo v mobing. 

Medtem ko Brečkova (2010, 21-52) jasno navaja, kaj mobing ni, in opisuje, kaj laţni mobing 

je, se ostali avtorji niso točno opredelili, katera so tista dejanja, ki jih ne moremo prištevati 

med mobing, in se preteţno izogibajo raziskovanja in opisovanja pojma laţni mobing. Avtorji 

večinoma opredeljujejo, da vsak nerazrešen konflikt še ne pomeni mobing, »saj gre pri njem 

[mobing] za dalj časa trajajočo (vsaj pol leta) in pogosto (vsaj enkrat tedensko) doţivljanje 

napadov oziroma stresnih aktivnosti.« (Franca 2007, 44) Čeprav je konflikt ponavadi tisti, ki 

sproţi mobing, »[z]a zdaj ni povsem jasno, kateri posamezni dejavniki spremenijo konflikt v 

mobing.« (Urbanija 2003, 5) Nekateri avtorji, ki jih bom podrobneje analiziral, se strinjajo, da 

med mobing ne prištevamo dejanj, ki jih ne moremo uvrstiti v definicijo. 

Mlinaričeva v dostopnih člankih ne omenja moţnosti zlorabe pojma mobing, kljub temu da v 

njih napeljuje k organiziranemu boju zoper mobing. Pravi, da je prednostna naloga vsakega 

delodajalca zaposlene obvarovati pred tem pojavom. Strinja se, da »je včasih teţko razlikovati 

med mobingom in vsakdanjimi konflikti,« (Mlinarič 2007, 35) ne najde pa rešitve, kako 

razlikovati med mobingom in konfliktom. Omeni le, da je pokazatelj mobinga velikokrat 

prenehanje delovnega razmerja. Ţal je to v praksi povsem neučinkovit način razlikovanja. 

                                                 
13

 Franca (2007, 46) je izraz laţni uporabila v narekovajih. 
14

 Ta »povzročitelj« v primeru laţnega mobinga ni resnični povzročitelj. 



 

16 

Tkalčeva (2006, 7) nas poduči, »da konfliktno komuniciranje postane mobing, mora biti 

izvajano sistematično in dlje časa,« in hkrati navaja, da se mobing iz konflikta razvije le v 

primeru, ko se ga nihče ne potrudi razrešiti. Opozarja nas, da je treba vedeti, za kakšen 

konflikt gre in kakšne vloge imajo posamezniki v konfliktu, saj lahko »po površni oceni 

konflikta napačno osebo dojemamo kot ţrtev.« (prav tam, 11) Hkrati trdi, da se mobing iz 

konflikta razvije zato, ker se ga tolerira in konflikta nihče ne poskuša razrešiti. Tudi Tkalčeva, 

enako tako kot Mlinaričeva, ne potegne meje med mobingom in konfliktom, niti ne omenja 

zlorab ali laţnega mobinga. Duraković (2011, 38) glede konfliktov pravi, da »[o]samljeni 

primeri negativnega vedenja (recimo konflikt) lahko pomenijo […] napad na dostojanstvo na 

delovnem mestu, vendar jih kot enkratne dogodke po definiciji ne moremo šteti k trpinčenju.« 

Za razliko od prej navedenih avtoric poudarja, da je pri vsem ključnega pomena ponavljanje. 

Nolimal (2007, 37) pojasnjuje, da moramo razlikovati med različnimi vsakdanjimi konflikti
15

 

na delovnem mestu in občasnim šikaniranjem in trpinčenjem. Strinja se, da se trpinčenje 

začne vedno s konfliktom. Nadalje navaja, da bi morali »trpinčenje na delovnem mestu 

obravnavati kot ›pretirani konflikt‹, ki je nastal po preteku določenega obdobja, včasih dokaj 

kmalu [poudarek dodan] ali pa celo po nekaj tednih in mesecih.« (prav tam) S tem se ne 

morem strinjati v celoti, saj lahko o mobingu govorimo šele po preteku šestih mesecev, ne pa 

dokaj kmalu. Hkrati tudi časovni termin nekaj tednov ali mesecev ni merljiv podatek. 

Kečanović (2010, 18) pozornost preusmeri k nadleţnim medijem, ki pritiskajo na zaposlene in 

jih zavajajo. Avtor trdi, da postajajo delavci neuke ţrtve. Poudarja, da neuko delavstvo po 

nepotrebnem vlaga prijave o trpinčenju, saj ga mediji k temu spodbujajo, ko ga neprestano 

bombardirajo z neresničnimi informacijami. V svojem članku navaja, da je iz 80 odstotkov 

prijav razvidno, da »ljudje ne vedo, o čem govorijo, zaradi tega, ker seveda čutijo svojo 

prizadetost, svoj problem, in ker mediji kar naprej govorijo samo o trpinčenju.« (prav tam) 

Pojasni, da je to, kar ljudje občutijo kot prizadetost, odločilno za prepoznavanje mobinga. 

Vodeb (2010) se strinja, da veliko ljudi še vedno ne ve, kaj mobing natančno pomeni. Po 

drugi strani pa trdi, da »tisti, ki so ta ›postopek‹ doţiveli, oziroma ga (psihično) občutili na 

lastni koţi ali glavi - največkrat na delovnem mestu - natančno vedo, za kaj gre.« (prav tam) 

Del ostalih avtorjev ne bom podrobneje opredeljeval in opisoval, saj se njihova stališča 

bistveno ne razlikujejo od navedenih. Res pa je, da zlorabe pojma mobing ali laţnega 

mobinga ne omenjajo. Kakor da bi se pristojnost ugotavljanja prepuščala sodiščem, češ, naj se 

s tem problemom ukvarjajo pravni strokovnjaki. Vendar so si tudi ti oprali roke in se s tem 

problemom ne ţelijo soočati. V Sloveniji namreč še ni sodne prakse, ki bi sledila temu 

pojavu. 

                                                 
15

 Nolimal (2007, 37) vsakdanji konflikt na delovnem mestu opisuje »kot prerekanje, nestrinjanje 

(izraţanje drugačnih mnenj) ali nasprotovanj.«  
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3.2 Laţni mobing v praksi 

Le nekaj klikov na svetovnem spletu nas loči od raznih spletnih forumov, kjer si ljudje 

pojasnjujejo in svetujejo, kako mobing prepoznati in kako se ga ubraniti. »Kljub temu pa do 

zdaj nismo dobili kakšne resnejše raziskave o tem problemu.« (Franca 2007, 44) Marsikdo v 

šali pove, da je ţrtev mobinga in da je dobro, da se o mobingu zadnje čase toliko govori in 

razmišlja. Na drugi strani pa lahko iz poročil Inšpektorata za delo RS razberemo, da prejmejo 

veliko število prijav v zvezi z mobingom, za katere pa kasneje ugotovijo, da ne gre vedno za 

mobing, saj »vsak konflikt še ni mobing« (Brečko 2009, 30), oziroma »[v]sak konflikt […] ni 

mobing, ko gre za enkratne konfliktne situacije, ki se pojavljajo le občasno.« (Mlinarič 2005, 

31) Glavni inšpektor za delo ravno tako potrjuje, da poznajo pojav mobinga, zelo teţko pa ga 

ločijo od običajnega delovnega spora, ki lahko nastane zaradi raznovrstnih razlogov. 

Varuhinja človekovih pravic v svojem poročilu za leto 2009, ki ga je izdala junija 2010, 

navaja, da ţrtve zelo teţko najdejo ustrezno pravno pomoč, saj jih v glavnem odvračajo od 

iskanja pravnega varstva, ker je mobing zelo teţko dokazljiv (varuh človekovih pravic 2010). 

V Sloveniji (Brečko 2010, 23-25) je bila prva raziskava o mobingu narejena leta 2003. V njej 

je ugotovljeno, da je 2,8 odstotka zaposlenih ţe bilo izpostavljenih mobingu. V drugi 

raziskavi o mobingu, iz leta 2008, je 1,5 odstotka zaposlenih zatrdilo, da so bili pogosto in 

dlje časa izpostavljeni mobingu. Čeprav so raziskave v razmaku petih let pokazale, da se 

pojavnost mobinga v Sloveniji manjša, je vsakomur logično in povsem razumljivo, da je v 

slovenskem prostoru mobinga veliko. Vendar večina o tem molči ţe iz razloga, ker je 

psihično nasilje (mobing) zelo teţko dokazljivo in se lahko izvaja v veliko bolj prikritih 

oblikah kakor fizično nasilje. V letu 2007 je pojavnost mobinga v Sloveniji raziskal in izvedel 

Eurofound (Parent Thirion idr. 2007 v Debelak 2009, 22) in ugotovil, da »je stopnja 

trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji 7,4 odstotna, kar je nad povprečjem Evropske unije 

(5,1 odstotna).« (Debelak 2009, 22) Raziskavo o mobingu so leta 2008 opravili na Kliničnem 

inštitutu za medicino dela. Pokazala je, da je bilo v zadnjih petih letih v Sloveniji 19,4 

odstotka zaposlenih izpostavljenih mobingu. Zelo zanimiva je ugotovitev, da nam raziskave 

dajejo tako različne rezultate. To dejstvo zopet potrjuje, da je zaznavanje mobinga zelo 

subjektivno in se včasih lahko počutimo kot ţrtev, drugič pa ne. Ali je zaznavanje mobinga 

stvar čustvenega stanja, v katerem se v danem času nahajamo, ali osebnega zadovoljstva, v 

tem diplomskem delu ne bom pojasnjeval. 

Franca (2007, 44) nas je ţe pred štirimi leti opozorila, da »[p]oznavalci napovedujejo, da bodo 

čez nekaj let tudi na slovenska sodišča prihajale odškodninske tožbe, ki bodo od delodajalcev 

zahtevale visoke odškodnine zaradi […] povzročenih nevšečnosti na delovnem mestu.« V 

nadaljevanju je poudarila, da »[č]eprav pri nas odškodninskih tožb zaradi posledic mobbinga 

skoraj ni, se bodo v naslednjih letih začele pojavljati, če bomo sledili usmeritvam iz tujine.« 

(prav tam, 45) Do danes se situacija ni kaj bistveno spremenila, saj Mordejeva (2010, 11) 

poudarja, da »[s]odne prakse glede trpinčenja, šikaniranja, ustrahovanja, […] skratka 
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mobinga, pri nas še ni,
16

« tako ţal ne morem razloţiti, kako pravo zavzema stališča in kako 

ločuje med mobingom in laţnim mobingom. V istem članku Mordejeva poudarja, da ne gre za 

mobing, »ko iz vzajemnega stopnjujočega se razmerja ni jasen odnos med storilcem in 

ţrtvijo,« (prav tam, 10) kar pomeni, da ni podano načelno odklonsko stališče ţrtve mobinga 

do dejanj, ki jih kasneje ţrtev opredeljuje kot mobing. Če na kratko povzamem, ţrtev mora 

dokazati, da je uporabila vsa sredstva in povzročitelja opozorila na neprimerno ravnanje, da 

lahko govorimo o mobingu.
17

 

V nadaljevanju navajam nekaj primerov laţnega mobinga. Prvi se je dogodil v Španiji (Franca 

2007, 45). Usluţbenka je kmalu po nastopu dela prestala operacijo zaradi kronove bolezni, a 

se je kljub zdravnikovemu negativnemu mnenju vrnila v sluţbo. Nekaj mesecev za tem je 

zahtevala bolniški dopust, ker naj bi trpela za tesnobo in depresijo, oboje pa je označila kot 

posledico mobinga. Istočasno je vloţila toţbo in pričela medijsko kampanjo proti svojemu 

nadrejenemu in podjetju. Zavladalo je prepričanje, da je nadrejeni resnično izvajal mobing. 

Njeno zdravstveno stanje je bilo posledica obolenja in ni šlo za mobing, kar so kasneje 

potrdili zdravniki. 

V Sloveniji je primer opisala Petkovšek Štakul (2010, 2). Delavec je zamujal dogovorjene 

roke za dokončanje izdelka ali pa je bil izdelek neprimeren za nadaljnjo uporabo. Na takšno 

početje ga je nadrejeni večkrat opozoril tudi preko elektronske pošte. Ker delavec še vedno ni 

izpolnjeval svojih obveznosti in je bil v odgovorih nadrejenemu v e-sporočilih brezbriţen, mu 

je ta poslal oster odgovor. Vse se je večkrat ponovilo. Delavec je zbiral sporočila in jih 

predloţil kot dokaz, da vodja nad njim izvaja mobing. Ko je tudi nadrejeni zbral potrebne 

dokumente, iz katerih je bilo razvidno vse ostalo, je bilo jasno, da gre za laţni mobing. 

Še en primer v Sloveniji nam poda Zajčeva (2010, 9). Zaposleni je podal obtoţbo, da se nad 

njim izvaja mobing. Ta zaposleni je delal manj od ostalih sodelavcev in je bil veliko manj 

uspešen, saj je imel slabe delovne rezultate. Obtoţbo je podal v času, ko je postal njegov 

poloţaj ogroţen (zmanjšanje plače, premestitev ...). Pred to obtoţbo ni nikoli omenil 

nikakršne nepravilnosti. 

Iz navedenih primerov lahko sklepam, da gre pri pojmu laţni mobing dejansko za zlorabo 

instituta mobing oziroma za laţni mobing in da je pri mobingu zelo pomemben subjektiven 

dejavnik, kar sem ţe omenjal v prejšnjih poglavjih. Nimajo namreč vsi ljudje enake 

sposobnosti jasne in odprte komunikacije v konfliktnih situacijah in se temu primerno 

različno čustveno odzivajo. Pomembno je, da se v konfliktnih situacijah odzovemo resno in 

odgovorno, kakor do vseh pomembnih stvari v ţivljenju. 

                                                 
16

 za manjša neprimerna ravnanja 
17

 Seveda ob vseh predpostavkah, ki jih mora mobing vsebovati – neprimerna ravnanja in časovno 

dimenzijo. 
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4 PREDSTAVITEV RAZISKAVE 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali se v upravnem delu MORS-a pojavlja mobing oziroma v 

kolikšni meri je prisoten. Z raziskavo sem ţelel ugotoviti, če so zaposleni seznanjeni s 

pojmom mobing oziroma kako ga percipirajo. Na podlagi pridobljenih podatkov o morebitni 

prisotnosti mobinga in njegovi percepciji bom podal ugotovitve o prisotnosti laţnega 

mobinga. 

Predvidene predpostavke in omejitve so navedene ţe v uvodnem poglavju. 

4.1 Instrument 

Da bi pridobil podatke, ki so potrebni za doseganje ciljev naloge, sem sestavil anketni 

vprašalnik.
18

 Pri sestavi vprašalnika sem si pomagal z izsledki raziskave Mobing v Sloveniji
 19

 

(Brečko 2003, 8-9) in Vprašalnikom za izvedbo analize o mobbingu
20

 (Mlinarič 2006a, 29-

31). Povzeta vprašanja so smiselno prilagojena lastni raziskavi. Ostala vprašanja sem 

oblikoval samostojno, tako, da sem sledil ciljem raziskave. Vprašalnik zajema sedemindvajset 

vprašanj. Večinoma so zaprtega tipa, štiri vprašanja so kombinirana in dve vprašanji odprtega 

tipa. Vprašanja so zastavljena tako, da posamezni anketiranec ne odgovarja na vsa oziroma je 

moţen preskok med vprašanji. To je odvisno od posameznikovega prejšnjega odgovora. Za 

uporabo kombiniranih in odprtih vprašanj sem se odločil zaradi pridobitve izčrpnejšega 

vpogleda in zaradi percepcije negativnih dejanj, ki jih anketiranci uvrščajo med mobing. 

Odločil sem se za spletno oziroma računalniško podprto raziskavo, saj ta pospeši proces 

anketiranja, zmanjša napake in sproti avtomatsko preveri pravilnost vnešenih podatkov. Prav 

tako ni vmesnega koraka vnosa podatkov v računalnik. Metoda zbiranja podatkov je bila 

spletna anketa. Podatke sem zbiral preko spletnega programa za izvajanje raziskav 

FluidSurveys.
21

 Pridobljene podatke sem analiziral s pomočjo programa za statistično analizo 

podatkov PASW/SPSS in Excel. 

4.2 Vzorec raziskave 

Ciljna populacija, ki sem jo ţelel proučiti, so javni usluţbenci, zaposleni v upravnem delu 

MORS-a. Ker je velikost vzorca odvisna od pogostosti pojava, ki ga proučujemo, in ker sem 

ţelel pridobiti reprezentativne rezultate, sem se odločil, da k sodelovanju v raziskavi povabim 

vse javne usluţbence, zaposlene v upravnem delu MORS-a (navedene v internem telefonskem 

                                                 
18

 V nadaljevanju vprašalnik. 
19

 Vprašanje pod zaporedno številko 4. 
20

 Vprašanja pod zaporedno številko 3, 9, 10 in 11. 
21

 Http://fluidsurveys.si (FluidSurveys 2011). FluidSurveys je napredno spletno okolje za izvajanje 

raziskav. 

http://fluidsurveys.si/
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imeniku). Po podatkih, objavljenih na Drţavnem portalu Republike Slovenije (2011), je bilo 

1. marca 2011 v upravnem delu MORS-a zaposlenih 1291 javnih usluţbencev. Vsi javni 

usluţbenci niso navedeni v telefonskem imeniku, zato k sodelovanju nisem imel moţnosti 

povabiti vseh. Tako v populacijo ni zajeto tehnično osebje (čistilke, oskrbovalci, kuharice, 

pomivalke vozniki …), kar pa, predpostavljam, ne bo bistveno vplivalo na reprezentativnost 

rezultata, saj so v berlinski raziskavi
22

 »najmanj mobinga odkrili med manj kvalificirano 

delovno silo (kurirji, čistilke, vratarji …).« (Tkalec 2001, 917) 

4.3 Analiza podatkov in interpretacija rezultatov 

Povezavo do spletne ankete, ki je bila aktivna od 18. aprila do 13. maja 2011, je prejelo 1146 

javnih usluţbencev, zaposlenih v upravnem delu MORS-a. Vsakemu sodelujočemu je bila 

zagotovljena popolna anonimost,
23

 saj za predmet raziskave oziroma naloge niso bili potrebni 

nobeni osebni podatki. 

Odzvalo se je 375 (33 %) javnih usluţbencev. Od tega je bilo 107 (29 %) nedokončanih 

vprašalnikov, ki sem jih iz analize podatkov zaradi neuporabnosti izločil. 

V raziskavi je sodelovalo in vprašalnik rešilo 268 (23 %) anketirancev, ki hkrati tvorijo 

proučevani vzorec. 

4.3.1 Osnovni statistični podatki 

Podatki iz raziskav govorijo, da je največ ţrtev mobinga »med mlad[imi] oseb[ami], ki so se 

komajda zaposlile, in starejš[imi], tik pred upokojitvijo.« (Brečko 2006, 14)  S tem se strinja 

Vodeb (2007, 2), ki pravi, da »predstavljajo magnet za mobing mladi ›prepotentni‹, 

samozavestni, sposobni in zavidanja vredni strokovnjaki, pa tudi starejše eminence določene 

stroke […], ki so tik pred upokojitvijo in na poti do uveljavitve morda (nezavedno) ›motijo‹ 

mlajši, prihajajoči kader.« Povprečna starost anketirancev je 44,8 let. Najmlajši ima 25 let, 

najstarejši 64 let. 

V anketi je sodelovalo 134 moških in 134 ţensk, kar vzorec po spolu razdeli na polovico. 

Spol pri ugotavljanju prisotnosti mobinga ni med pomembnejšimi spremenljivkami, saj »je 

število ţrtev med moškimi in ţenskami pribliţno enako.« (Cvetko 2003, 899) Berckova 

(2009, 12) sicer trdi, da so »ţenske izrazito bolj ogroţene«, Vodeb (2007, 1) pa ravno 

nasprotno pojasnjuje, da so »[ţ]enske […] manjkrat tarče oz. ţrtve mobbinga.« 

                                                 
22

 Raziskavo (Berliner Support Service 2000 v Tkalec 2001, 917) Mobbing ist kein Männerprivileg je 

izvedla berlinska svetovalna sluţba »No mobbing«. 
23 

Zaradi anonimosti v raziskavi nisem zbiral podatka o sodelujočih udeleţencih, niti podatka IP 

naslovov v raziskavi. Prav tako nisem beleţil lokacije udeleţencev. 
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Pomembnejša spremenljivka je »izobrazbena in strokovna struktura, saj so mobbingu […] 

bolj izpostavljena zahtevna delovna mesta in nekateri bolj intelektualno usmerjeni poklici.« 

(Cvetko 2003, 899) Največji del anketirancev ima univerzitetno izobrazbo ali več, teh je 

159.(59 %), 69 (26 %) jih ima višjo ali visoko izobrazbo, srednjo 39 (15 %), manj kot srednjo 

pa le eden. Na delovnih mestih vodje je zaposlenih 44 (16 %) anketirancev, ostali, teh je 

224.(84 %), so sodelavci. 

V primeru pojava mobinga v upravnem delu MORS-a bom podatke primerjal z navedenimi 

spremenljivkami. 

4.3.2 Zadovoljstvo na delovnem mestu 

Ţe opravljene raziskave kaţejo na vzorec, da je bilo »[v] vseh primerih, kjer se je izvajal 

mobing, […] v ozadju ekstremno slabo organizirano delo ali nerazvite delovne metode in 

nezainteresirani menedţment.« (Brečko 2006, 16) Posledično nastaja v organizaciji vedno 

slabša klima, potrebno pa je zavedanje, »da je slabo delovno vzdušje najboljša podlaga za 

razvijanje mobinga.« (Mlinarič 2006, 19) Zaradi navedenega sem ţelel ugotoviti, kako 

anketiranci ocenjujejo odnose v delovnem okolju in kako zadovoljni so z delom, ki ga 

opravljajo. Dejstvo je, da prijaznejše delovno okolje in višja stopnja zadovoljstva z delom 

zmanjšujeta pojavnost mobinga. 

78 % anketirancev je ocenilo, da so odnosi v delovnem okolju vzdrţni, 14 % jih meni, da so 

harmonični, in 7 % navaja, da so nevzdrţni. Z delom, ki ga opravljajo, je zadovoljnih 61.% 

anketirancev, 32 % ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, 7 % pa je nezadovoljnih. Grafični 

prikaz je razviden iz slik 1 in 2. 

n =268 

Slika 1: Odnosi v delovnem okolju 
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n =268 

Slika 2: Zadovoljstvo z delom 

Zanimivo je, da vsi anketiranci, ki odnose v delovnem okolju ocenjujejo za nevzdrţne, niso 

nezadovoljni z delom, ki ga opravljajo, in obratno. Struktura odgovorov je razvidna iz 

preglednice 1. 

Preglednica 1: Odnosi v delovnem okolju in zadovoljstvo z delom 

  Kako ocenjujete odnose v delovnem okolju? 

  Harmonični Vzdrţni Nevzdrţni Skupaj 

S
te

 z
ad

o
v
o
lj

n
i 

z 
d
el

o
m

, 
k
i 

g
a 

o
p
ra

v
lj

at
e?

 

Zadovoljen 
34 89 % 123 59 % 6 30 % 163 61 % 

21 %  75 %  4 %  100 %  

Niti zadovoljen 

niti nezadovoljen 

4 11 % 77 37 % 6 30 % 87 32 % 

5 %  89 %  7 %  10 %  

Nezadovoljen 
0 0 % 10 5 % 8 40 % 18 7 % 

0 %  56 %  44 %  100 %  

Skupaj 
38 100 % 210 100 % 20 100 % 268 100 % 

15 %  78 %  7 %  100 %  

Prisotnost mobinga se kaţe »z rahljanjem občutka pripadnosti […] [organizaciji] in nizko 

stopnjo zadovoljstva zaposlenih ter slabimi delovnimi odnosi v […] [organizaciji].« (Brečko 

2010, 60) Zaradi nizkega odstotka zaposlenih, ki so z delom nezadovoljni in delovne odnose 

ocenjujejo kot nevzdrţne, predpostavljam, da je mogoče pričakovati nizko prisotnost 

mobinga. 

Ali so anketiranci, ki delovne odnose ocenjujejo kot nevzdrţne in so z delom nezadovoljni, 

ţrtve mobinga, bom ugotavljal v nadaljevanju. 

V nadaljevanju sem ţelel ugotoviti, katera so tista dejanja, ki povzročajo slabo delovno 

vzdušje. Anketiranci so imeli moţnost označiti vsa dejanja, za katera menijo, da so vzrok za 

negativno vzdušje, in dopisati svojo izbiro, če med ponujenimi moţnostmi niso našli dejanja, 

ki bi jim ustrezalo. Vsota odgovorov je zaradi tega večja od števila anketirancev. Deleţi za 

posamezno izbiro so prikazani na sliki 3. 
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n = 268 

Slika 3: Dejanja, ki povzročajo negativno delovno vzdušje 

Po stereotipu o slovenski zavisti, ki jo Musek (1994) uvršča med tipične lastnosti Slovencev 

in je postala ţe pravi »nacionalni emblem«, sem pričakoval, da se bo največ anketirancev 

odločilo za zavist, a je ta šele na drugem mestu, takoj za intrigami. Tekmovalnost je 

»[m]otivacijski dejavnik, ki je […] premalo izkoriščen in […] označena, kot negativni 

dejavnik.« To potrjuje malo manj kot tretjina odgovorov anketirancev, ki so tekmovalnost 

označili kot negativno dejanje. (Bregar 2010, 114) 

Pod drugo so anketiranci navajali različna dejanja, za katera menijo, da povzročajo negativno 

delovno vzdušje. Dejanja sem kategoriziral.
24

 Enega ni bilo moč kategorizirati,
25

 ostala 

dejanja pa so:
26

 

- nestrokovnost (48,6 %), 

- nelagodje (12,9 %), 

- neorganiziranost (9,2 %), 

- neodgovornost (5,5 %), 

- diskriminacija (4,6 %), 

- neobveščenost (3,7 %), 

- korupcija (3,7 %), 

- nepoštenost (3,7 %), 

- omalovaţevanje (1,8 %), 

- zavist
27

 (1,8 %), 

- preobremenjenost (1,8 %), 

- ošabnost (0,9 %), 

- elitizem (0,9 %) in  

- tekmovalnost
28

 (0,9 %). 

                                                 
24

 Pregled vseh odgovorov anketirancev je razviden v prilogi 2, pregled kategoriziranih odgovorov je 

razviden v prilogi 3. 
25

 Anketiranec je v odgovoru navedel: »Vse našteto in še kaj.« 
26

 Odstotek predstavlja število odgovorov pod drugo. 
27

 Anketiranca sta v odgovoru navedla: »Nevoščljivost.« 
28

 Anketiranec je v odgovoru navedel: »Nezdrava tekmovalnost.« 
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4.3.3 Seznanjenost z izrazom mobing 

Večina anketirancev je seznanjena z izrazom mobing. Na vprašanje, Ali vam je poznan izraz 

mobing, je pritrdilno odgovorilo 263 (98 %) anketirancev. Samo 5 (2 %) jih z izrazom ni 

seznanjeno. 

Anketiranci, ki niso seznanjeni z izrazom mobing, niso odgovarjali na vprašanje, Kje ste se 

seznanili z izrazom mobing. V odgovorih na vprašanje so anketiranci izbrali vse tiste vire 

informacij, preko katerih so se seznanili z izrazom. Vsota odgovorov je zaradi tega večja od 

števila anketirancev. Deleţi za posamezno izbiro so prikazani na sliki 4. 

n = 263 

Slika 4: Način seznanitve z izrazom mobing 

Anketiranci so se z izrazom mobing seznanili še na delovnem mestu, med pogovori s 

prijatelji, preko interneta, med študijem, na usposabljanju in trije iz osebne izkušnje. 

Ali je način seznanitve odvisen od percepcije mobinga oziroma ali je seznanitev iz medijev v 

tako visokih odstotkih pripomogla k popularizaciji mobinga, bom ugotavljal v nadaljevanju. 

Če so anketiranci z izrazom dejansko seznanjeni, bom ugotavljal v nadaljevanju. Seznanjenost 

s pojmom mobing pogojujem s poznavanjem definicije mobinga. To pomeni, da med mobing 

prištevajo samo tiste oblike neustreznega vedenja, ki zajemajo ţalitve, groţnje, zatiranje, 

poniţevanje … z namenom nekoga prizadeti in jih je mogoče uvrstiti med pojavne oblike 

mobinga. Neustrezna oblika vedenja se mora sistematično ponavljati (najmanj enkrat na 

teden) in trajati najmanj šest mesecev. 

4.3.4 Pojavi, ki lahko omogočajo in spremljajo mobing 

V primeru, da smo pozorni na pojave, ki omogočajo ali spremljajo razcvet mobinga, lahko 

mobing preprečimo, saj nas nanj lahko opozarjajo različni opozorilni signali. Najpogostejši so 
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izostajanje z dela, povečana fluktuacija, zamujanje na delo, disciplinske teţave, agresivno 

komuniciranje, poskusi izoliranja posameznikov, zmanjšanje storilnosti, slaba organizacija 

dela in slabo odločanje. Iz raziskave z naslovom Mobing tudi v Sloveniji?,
29

 ki jo je izvedlo 

podjetje GV Izobraţevanje, je razvidno, da v slovenskem prostoru »opaţajo največ napak pri 

delu, takoj za tem [sledi] agresivno komuniciranje.« (Brečko 2003, 9) 

Na vprašanje, če anketiranci v upravnem delu MORS-a opaţajo naštete pojave, so odgovarjali 

vsi sodelujoči, ne glede na seznanjenost s pojmom mobing. Pregled odgovorov je razviden v 

preglednici 2. 

Preglednica 2: Pojavi, ki lahko omogočajo in spremljajo mobing 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Skupaj 

Pogosto izostajanje z 

dela 
23 (9 %) 111 (41 %) 99 (37 %) 29 (11 %) 6 (2 %) 268 

Povečana fluktuacija 

zaposlenih 
23 (9 %) 118 (44 %) 77 (29 %) 43 (16 %) 7 (3 %) 268 

Zamujanje na delo 49 (18 %) 145 (54 %) 64 (24 %) 10 (4 %) 0 (0 %) 268 

Disciplinske teţave 42 (16 %) 128 (48 %) 81 (30 %) 16 (6 %) 1 (0 %) 268 

Agresivno 

komuniciranje 
23 (9 %) 80 (30 %) 101 (38 %) 54 (20 %) 10 (4 %) 268 

Poskusi izoliranja 

posameznikov 
54 (20 %) 89 (33 %) 79 (29 %) 39 (15 %) 7 (3 %) 268 

Zmanjšanje storilnosti 12 (4 %) 61 (23 %) 129 (48 %) 51 (19 %) 15 (6 %) 268 

Pogoste napake pri 

delu 
11 (4 %) 83 (31 %) 132 (49 %) 40 (15 %) 2 (1 %) 268 

Slaba organizacija 

dela 
4 (1 %) 29 (11 %) 87 (32 %) 98 (37 %) 50 (19 %) 268 

Slabo odločanje 5 (2 %) 34 (13 %) 89 (33 %) 87 (32 %) 53 (20 %) 268 

Strokovnjaki opozarjajo, da so »[v]si pojavi, ki dosegajo vrednost nad 10 odstotki, […] vredni 

pozornosti, saj kaţejo na veliko verjetnost, da se v […] [delovnem okolju] odvijajo procesi 

mobinga.« (Brečko 2003, 9) Ocenjujem, da so nekateri pojavi kljub vzdrţnim delovnim 

odnosom
30

 v delovnem okolju izraziti, saj so ţe presegli vrednost 10 odstotkov. 

Vrednosti pojavov, ki lahko omogočajo in spremljajo mobing v upravnem delu MORS-a, so: 

- vrednost 12,98 % slaba organizacija dela, 

- vrednost 12,82 % slabo odločanje, 

                                                 
29

 Celotno raziskavo je mogoče dobiti pri GV Izobraţevanju. 
30

 Tudi v delovnih odnosih lahko prepoznamo pojave, ki lahko omogočajo in spremljajo mobing. Po 

Mlinaričevi (2006, 20) med splošne pojave, na katere moramo biti pozorni, prištevamo prepire, 

agresivno vedenje, zaposleni se ne čutijo več del kolektiva, ugotovitve zunanjih sodelavcev, da so 

odnosi v skupini moteni ... 
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- vrednost 10,76 % zmanjšanje storilnosti, 

- vrednost 10,11 % agresivno komuniciranje, 

- mejno vrednost 9,99 % dosega pojav pogoste napake pri delu, 

- vrednost 9,37 % povečana fluktuacija zaposlenih, 

- vrednost 9,25 % pogosto izostajanje z dela, 

- vrednost 8,87 % poskusi izoliranja posameznikov, 

- vrednost 8,23 % disciplinske teţave in 

- vrednost 7,68 % zamujanje na delo. 

Vodstvo bi se moralo zavedati nevarnosti in ukrepati, saj se lahko ob ignoriranju pojavov 

poslabša delovna klima in zmanjša produktivnost. Posledično bodo zaposleni vedno manj 

ustvarjalni in motivirani za delo. V novo nastalih razmerah bo veliko več moţnosti za 

povečanje ostalih pojavov, ki v tem trenutku še niso močno izstopajoči oziroma jih zaposleni 

ne opaţajo. 

Med najpogostejše pojave, ki nas opozarjajo, da se v delovnem okolju odvijajo procesi 

mobinga, uvrščamo »neustrezno organizacijo dela, […] [in] nejasno vodenje,« (Bakovnik 

2006, 4) kar daje slutiti, da je mobing v upravnem delu MORS-a prisoten. Če so moja 

predvidevanja pravilna, bom ugotavljal v nadaljevanju. 

4.3.5 Prepoznavanje mobinga 

Ali ste se v vaši delovni karieri ţe srečali z mobingom? Zanimalo me je, kakšne odgovore 

bom dobil na vprašanje, ki ni vezano samo na zaposlitev v upravnem delu MORS-a. 

Anketiranci so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: 

- da, kot opazovalec, 

- da, kot ţrtev, 

- ne. 

Anketiranci so imeli moţnost označiti, da so se v celotni delovni dobi srečali z mobingom kot 

opazovalci in/ali kot ţrtve. V primeru, da so se odločili za odgovor ne, te izbire niso imeli, saj 

je ta odgovor predstavljal ekskluzivno izbiro. 

Moţnosti neopredelitve (ne vem/nisem prepričan) nisem ponudil, saj so na vprašanje 

odgovarjali samo tisti anketiranci, ki so seznanjeni z izrazom mobing.  

Vsota odgovorov je razvidna iz slike 5, kjer so prikazani deleţi za posamezno izbiro. Ker so 

anketiranci lahko izbrali več odgovorov, je vsota večja od števila udeleţencev raziskave. 
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n = 263 

Slika 5: Ali ste se v delovni karieri srečali z mobingom? 

Ker so anketiranci lahko označili, da so se v svoji delovni dobi srečali z mobingom v vlogi 

opazovalca in hkrati v vlogi ţrtve, me je zanimalo, koliko se jih je srečalo z mobingom v obeh 

vlogah. Pri primerjavi odgovorov sem ugotovil, da je 41 (16 %) anketirancev ţe doţivelo 

mobing kot ţrtev in kot priča. 

»Posameznik včasih še sam ne ve, da je ţrtev mobinga […].« (Brečko 2003, 9) Na vprašanje, 

v katerem sem spraševal anketirance, če so, oziroma če so ţe kdaj bili ţrtev mobinga v 

upravnem delu MORS-a, ni bilo lahko odgovoriti, saj ţrtev mobinga ne zazna pravočasno. 

»Same ţrtve namreč poročajo, da sploh niso vedele, da gre za ›mobbing‹, dokler ni bilo ţe 

prepozno […].« (Brečko 2007, 424) Odgovori so presenetljivi. 47 (18 %) anketirancev ni 

prepričanih in 138 (52 %) jih meni, da niso bili ţrtve mobinga. Več kot ena četrtina 

anketirancev, 78 (30 %), meni, da je ţe bila oziroma je ţrtev mobinga. Število anketirancev, 

ki menijo, da so ţrtve mobinga, je za 13,3 % niţje kot pri prejšnjem vprašanju. 

Mobing »največkrat prej ugotovijo sodelavci kot pa vodstvo ali ţrtve.« (Brečko 2009, 30) 

Raziskave (prav tam) o mobingu »kaţejo, da je število očividcev (prič) večje kot število tistih, 

ki so se v raziskavi opredelili kot ţrtve.« Zaradi navedenega sem anketirancem zastavil 

vprašanje, ali so, oziroma če so ţe kdaj bili priča mobinga v upravnem delu MORS-a. 

Neopredeljenih je bilo 63 (24 %), 88 (33 %) jih ni opazilo, da bi se mobing izvajal nad 

sodelavci, 112 (43 %) jih je pritrdilo, da so bili priče mobingu, ki se je ali pa se še izvaja nad 

sodelavci. Po pričakovanju je odstotek prič višji kot število ţrtev, in to kar za 30,4 %. Število 

anketirancev, ki menijo, da so priče mobingu, je za 3,4 % niţje kot pri prejšnjem odgovoru. 

Številke so na prvi pogled izredno visoke. Če sledimo podatkom raziskave  Evropske agencije 

za varnost in zdravje pri delu, je »bilo leta 2000 skoraj desetina zaposlenih Evropejcev ţrtev 

mobbinga.« (Franca 2007, 45) V primeru, da številke prenesem v upravni del MORS-a, bi to 

pomenilo, da bi pri proučevani populaciji pričakoval največ 10 % ţrtev. Raziskava  iz leta 

2007 govori, »da je stopnja trpinčenja [mobinga] na delovnem mestu v Sloveniji 

7,4.odstotna,« (Debelak 2009, 22) kar bi pričakovani deleţ ţrtev v proučevani populaciji le še 
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zmanjšalo. 30 % pojavnost mobinga v upravnem delu MORS-a bi lahko pomenila, da je 387 

javnih usluţbencev ţrtev mobinga, kar je ekstremno visoka številka. 

V nadaljevanju sem ţelel ugotoviti, če so anketiranci o neustreznem vedenju, ki so ga občutili 

kot ţrtev mobinga, koga obvestili. Deleţi za posamezno izbiro so prikazani na sliki 6. Vsota 

vseh odgovorov je večja od števila anketirancev, saj so anketiranci lahko označili več 

odgovorov, razen v primeru, da so izbrali odgovor ne, ker je predstavljal ekskluzivno izbiro. 

n = 78 

Slika 6: Ţrtve mobinga ne molčijo 

Pod drugo so anketiranci navedli, da so o dogodkih obvestili sodelavce iz drugega okolja, 

vodjo kabineta ministra, svetovalko za primere mobinga na MORS-a, sindikat, novega 

delodajalca in sodišče. 

Vprašanje sem postavil tudi anketirancem, ki so bili priča neustreznemu vedenju, ki so ga 

zaznavali kot mobing, saj me je prav tako zanimalo, če so o dogodkih koga obvestili. Deleţi 

za posamezno izbiro so prikazani na sliki 7. Vsota vseh odgovorov je večja od števila 

anketirancev, saj so lahko anketiranci tudi pri tem vprašanju označili več odgovorov, razen v 

primeru, da so izbrali odgovor ne, ker je predstavljal ekskluzivno izbiro. 
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n = 112 

Slika 7: Priče mobinga ne molčijo 

Pod drugo so anketiranci navedli, da so o dogodkih obvestili svetovalko za primer mobinga 

na MORS-u, direktorja urada in partnerja. Priče so neposredno obvestile še nadrejeno osebo, 

ali pa so nadrejenega obvestile ob neformalnih razgovorih med sodelavci in vodjo. 

Ţrtve mobinga ne upajo govoriti o svojih teţavah in jih »skušajo skrivati, pri tem pa se vedno 

bolj pogrezajo v svojo nemoč,« nam pojasnjuje Mlinaričeva (2007, 35) in hkrati poziva, da 

»[ţ]rtev mobinga ne sme molčati.« Ţrtev mora o tem spregovoriti, a podatki iz opravljenih 

raziskav kaţejo, da je zelo malo ţrtev mobinga o dejanjih koga obvestilo. »Nekatere ţrtve se 

stanja, v katerem so se znašle, tudi sramujejo,« (prav tam, 37) opozarja avtorica in poudarja, 

da je »[n]ajpomembnejše […] ne molčati.« Podatki iz odgovorov anketirancev dajejo 

popolnoma drugačno sliko. Večina anketirancev, ki menijo, da so ţe bili ţrtve, teh je 64 

(82.%), je o tem spregovorila. Na podoben problem so v raziskavah naleteli s pričami 

mobinga. »Priče dejanj mobinga [...] so ţal tihe priče, ki o tem ne govorijo niti z ţrtvijo, še 

redkeje pa o tem obvestijo pristojne sluţbe. Priče mobinga večinoma molčijo.« (Brečko 2009, 

30) Iz odgovorov je razvidno, da je več kot polovica anketirancev, ki menijo, da so bili priča 

mobingu 72 (64 %), o tem govorilo. 

Odgovori anketirancev in podatki iz raziskave ne sledijo rezultatom ţe opravljenih raziskav. 

Predpostavljam, da prihaja do takšnega razkoraka med dobljenimi in pričakovanimi rezultati 

zaradi tega, ker so se anketiranci sami opredelili kot ţrtve in priče mobinga, torej gre še vedno 

le za »samooklicane« ţrtve in priče. 

Res je, da lahko vsakdo izrazi, da je bil ţrtev ali priča mobinga, toda preden lahko potrdim 

prisotnost mobinga v upravnem delu MORS-a, je treba nujno preveriti še dva zelo pomembna 

dejavnika, ki ju moramo pri mobingu upoštevati. Ta dejavnika sta: 

- dejanja, ki mobing opredeljujejo,
31

 in 

- časovno dimenzijo.
32

 

                                                 
31

 Tipične pojavne oblike mobinga, razvrščene v vrste napadov. 
32 

Sistematičnost ponavljanja in trajanje (vsaj enkrat na teden ponavljajoče se in vsaj šest mesecev 

trajajoče dejanje). 
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Dejanja, ki opredeljujejo mobing 

Najprej sem se osredotočil na dejanja, ki mobing opredeljujejo, oziroma na »neprijetn[e] 

pojav[e] v delovn[em] okolj[u], o katerih se pri nas še premalo govori in piše. Poniţevanje, 

kričanje, norčevanje, kritiziranje zasebnega ţivljenja, ignoriranje in številna podobna 

dejanja.« (Apih Lamovec 2003, 1) Katere so tiste oblike neustreznega vedenja, ki so jim bile, 

oziroma so jim ţrtve izpostavljene? Da bi dobil odgovor na vprašanje, sem tiste anketirance, 

ki so pritrdili, da so, oziroma so bili ţrtev mobinga, zaprosil, da navedejo neustrezne oblike 

vedenja, katerim so bili izpostavljeni. Ostali anketiranci na vprašanje niso odgovarjali. 

Vprašanje je odprtega tipa in anketiranci so imeli moţnost navesti štiri oblike neustreznega 

vedenja. Za odprti tip vprašanja sem se odločil, ker me ni zanimala samo neustrezna oblika 

vedenja, ki so ji bili izpostavljeni, ampak tudi, katere oblike vedenja percipirajo kot mobing. 

Eno obliko neustreznega vedenja, ki so je bili deleţni kot ţrtev, je navedlo 78 (100 %) 

anketirancev.
33

 Dve obliki je navedlo 44 (56 %), tri 25 (31 %) in štiri 14 (18 %). To bi lahko 

pomenilo, da 18 % ţrtev doţivlja štiri različne vrste napadov. 

Vprašanje o neustreznih oblikah vedenja sem zastavil še anketirancem, ki so pritrdili, da so, 

oziroma so bili priča mobingu. Odgovarjali so samo tisti anketiranci, ki so ţe bili priča 

mobingu. Tudi to vprašanje je odprtega tipa in pri vprašanju so imeli moţnost navesti štiri 

oblike neustreznega vedenja. Na ta način sem prišel do podatkov katerim oblikam 

neustreznega vedenja so bili priče in katere oblike vedenja percipirajo kot mobing. 

Eno obliko neustreznega vedenja, ki so jo zaznali kot priča, je navedlo 112 (100 %),
34

 dve 

obliki je podalo 60 (54 %), tri 28 (25 %) in štiri 7 (6 %). To bi lahko pomenilo, da 6 % prič 

opaţa štiri različne vrste napadov, ki se izvajajo nad sodelavci. 

Za nadaljnjo obdelavo podatkov sem kategoriziral odgovore v skupine, ki predstavljajo vrste 

napadov, ki jih po definiciji prištevam med mobing.
35

 Ker sem pričakoval, da bodo med 

odgovori tudi takšni, ki jih bom uvrstil v skupino laţni mobing sem imel pripravljeno tudi to 

skupino. Za laţjo kategorizacijo sem vsakemu odgovoru, ki so ga navedli anketiranci, določil 

ustrezno
36

 obliko vedenja in ravnanja ter ga šele nato razvrstil v skupino. Za razvrščanje 

dejanj neustreznega vedenja v skupine sem upošteval Leymmanove (1993 v Brečko 2007, 

417-419) začetne ugotovitve in njegovo definiranje tipičnih pojavnih oblik mobinga, ki sem 

                                                 
33

 Odstotek predstavlja samo tiste anketirance, ki so odgovorili z DA na vprašanje: »Ali menite, da ste, 

oziroma ste ţe kdaj bili ţrtev mobinga v upravnem delu MORS?« 
34

 Odstotek predstavlja samo tiste anketirance, ki so odgovorili z DA na vprašanje: »Ali menite, da ste, 

oziroma ste ţe kdaj bili priča mobingu v upravnem delu MORS?« 
35 

Pregled vseh odgovorov se nahaja v prilogi 2, pregled kategorizacije v vrsto napadov se nahaja v 

prilogi 3. 
36

 Ustrezna oblika vedenja in ravnanja je v kategorizirani obliki neustrezna oblika vedenja. 
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jih nadgradil in smiselno povezal z ugotovitvami ostalih avtorjev, ki izhajajo iz novejše 

prakse.
37

 

Pri kategorizaciji sem zavzel nekritično stališče in skušal vsako navedeno vedenje uvrstiti v 

eno izmed skupin:
38

 

- napadi zoper izraţanje in komuniciranje, 

- napadi, ki ogroţajo socialne stike ţrtve, 

- napadi, ki ogroţajo osebni ugled ţrtve, 

- napadi zoper kakovost delovnega mesta, 

- napadi zoper zdravje, 

- nadlegovanje zaradi spola, 

- nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti, 

- nadlegovanje zaradi izobrazbe, 

- e oziroma digitalno nadlegovanje, 

- spolno nadlegovanje, 

- laţni mobing,
39

 

- nerazporejeno
40

 in 

- mobing.
41

 

Skupino mobing sem oblikoval pri kategorizaciji odgovorov, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti v 

nobeno od vnaprej pripravljenih skupin. »Če govorimo o šikani
42

 v delovnih razmerjih, to še 

ne pomeni, da govorimo ţe tudi o mobingu,
43

 čeprav se delno prekrivata. Glede na definicijo 

pa velja, da je mobing vedno šikana, šikana pa ni vedno mobing.« (Cvetko 2003, 895) Ker gre 

pri odgovorih, ki sem jih razvrstil v skupino mobing, bolj za izraz, ki opisuje pojav psihičnega 

in čustvenega nasilja na delovnem mestu, kot za vrsto neustreznega vedenja, sem se odločil, 

da bom skupino obravnaval ločeno od ostalih. Predpostavljam, da so se anketiranci soočili z 

negativnim dejanjem, a ga niso znali opredeliti. Odgovori niso takšni, da bi jih uvrstil v 

                                                 
37

 Dejanja šikaniranja (Tkalec 2001, 908-910). Kaj je mobing? (Cvetko 2003, 3-4). Značilne lastnosti 

vedenja, iz katerih je mogoče razbrati, da gre za mobing (Mlinarič 2005, 31). Znaki oziroma dejanja, 

iz katerih je mogoče spoznati mobing (Bakovnik 2006, 4). Mobing dejanja (Tkalec 2006, 7). Kako 

prepoznati prisotnost mobinga? (Mlinarič 2006, 19). Oblike šikaniranja (Franca 2007, 45-46). Vzroki 

mobinga v delovnem okolju (Biban 2008, 27). Oblike mobinga (Brečko 2010, 23-38). 
38

 Skupine »nadlegovanje zaradi starosti« nisem potreboval, saj med odgovori anketirancev ni bilo 

odgovorov, ki bi jih lahko uvrstil v to skupino. 
39

 Za vsa dejanja, ki jih ne uvrščam v mobing. Našteta so v podpoglavju 2.3 Dejanja, ki opredeljujejo 

lažni mobing. 
40

 Na odprta vprašanja anketiranci pogosto odgovarjajo tudi z vidikov, ki nimajo z namenom naše 

raziskave nič ali vsaj ne dovolj skupnega. Skupina nerazporejeno je oblikovana za nesmiselne 

odgovore, ki jih ni moč nikamor uvrstiti. 
41

 Skupino mobing v nadaljevanju zaradi posebnosti podrobneje opišem. 
42

 Šikana je namerno povzročanje neprijetnosti in nevšečnosti (razlaga iz citata). 
43

 Mob je angleška beseda z različnimi pomeni, kot na primer neorganizirana in pogosto nasilna gruča 

ljudi oziroma mnoţica, ki se vede nasilno ali zastrašujoče (razlaga iz citata). 
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skupino nerazporejeno, saj predstavljajo del problema, ki ga proučujem. V skupino sem 

uvrstil naslednje odgovore: 

- šikaniranje
44

 (20 odgovorov), 

- trpinčenje
45

 (2 odgovora), 

- nadlegovanje
46

 (1 odgovor), 

- maltretiranje
47

 (1 odgovor), 

- napetost
48

 (1 odgovor). 

Skupina mobing je zaradi navedenega le pogojno uporabna za analiziranje in interpretacijo 

rezultatov raziskave. Zaradi tega bodo podatki pri ugotavljanju prisotnosti mobinga za to 

skupino predstavljeni ločeno od ostalih skupin. 

S podobnim problemom sem se soočil pri kategorizaciji odgovora bossing. Izraz bossing 

pomeni, da gre za bolj prefinjeno obliko mobinga s strani nadrejenega, kjer ni prisotne 

brutalnosti, a je psihično zadosti intenziven, da podrejeni doţivlja stisko, strah in neprijetno 

počutje. Izraz je »podpomenka mobinga in označuje neprimerno komunikacijo nadrejenih.« 

(Brečko 2010, 20) Zaradi navedenega sem se odločil uvrstiti bossing v skupino napadi zoper 

izraţanje in komuniciranje in ne v skupino mobing. 

Vrste napadov, ki jih anketiranci percipirajo kot mobing, in kolikšno število neustreznih 

vedenj je razvrščeno v posamezno skupino, je razvidno iz preglednice 3. Zagotovo je ţe sama 

kategorizacija neustreznih vedenj zmanjšala prisotnost mobinga med anketiranci, kar potrjuje 

predpostavko, da se mobing uporablja za opisovanje pojavov, ki jih ne moremo uvrstiti v 

definicijo mobinga. »Nekateri […] dejanja mobinga napačno razumejo,« (Brečko 2010, 64) 

najverjetneje zaradi subjektivnosti in zaradi različnega odzivanja na neustrezna vedenja. 

Posledično to pomeni prisotnost laţnega mobinga. 

                                                 
44

 Šikaniranje se uporablja za izraz mobing in je hkrati predlog za slovenski prevod besede mobing in 

pomeni (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) namerno povzročati nevšečnosti, neprijetnosti. 
45

 Trpinčenje se uporablja za izraz mobing in pomeni (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) 

povzročati komu trpljenje in neugodje. 
46

 Nadlegovanje se uporablja za izraz mobing in pomeni (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) z 

neprimernimi zahtevami, dejanji povzročati komu neprijetnosti, slabo voljo. 
47

 Maltretiranje (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) pomeni grdo ravnati s kom, trpinčiti. 
48

 Napetost (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) pomeni stanje razvnetosti, vznemirjenosti 

in/ali  stanje velike čustvene vznemirjenosti. 
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Preglednica 3: Vrste in število napadov 

 Ţrtev mobinga Priča mobingu Skupaj 

Skupine oziroma  

vrste napadov 
Število Odstotek* Število Odstotek* Število Odstotek* 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 
41 25,5 45 21,6 86 23,3 

Napadi zoper izraţanje 

in komuniciranje 
30 18,6 49 23,6 79 21,4 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 
29 18,0 21 10,1 50 13,6 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 
14 8,7 23 11,1 37 10,0 

Napadi zoper zdravje 4 2,5 9 4,3 13 3,5 

Spolno nadlegovanje 3 1,9 5 2,4 8 2,2 

Nadlegovanje zaradi 

spola 
3 1,9 4 1,9 7 1,9 

Nadlegovanje zaradi 

spolne usmerjenosti 
0 0 1 0,5 1 0,3 

Nadlegovanje zaradi 

izobrazbe 
1 0,6 0 0 1 0,3 

E oziroma digitalno 

nadlegovanje 
2 1,2 0 0 2 0,5 

Mobing 9 5,6 16 7,7 25 6,8 

Laţni mobing 21 13,0 25 12,0 46 12,4 

Nerazporejeno 4 2,5 10 4,8 14 3,8 

Skupaj 161 100 208 100 369 100 

* Odstotek glede na vse odgovore 

Mobing se pojavlja v zelo različnih oblikah in zaradi tega je moţnost manipulacije velika. Ker 

so odgovori kategorizirani, se lahko posvetim še časovni dimenziji. 

Sistematičnost ponavljanja in trajanje mobinga 

Mobing je vsako vsaj enkrat na teden in vsaj šest mesecev ponavljajoče se očitno negativno, 

nehumano, neetično, ţaljivo verbalno ali neverbalno dejanje ene ali več oseb na delovnem 

mestu ali v zvezi z delom. Ţe večkrat sem omenil, da lahko posamezni primeri neustreznega 

vedenja ravno tako pomenijo napad na dostojanstvo, vendar jih kot enkratne ne smemo 

prištevati med mobing. »O mobingu lahko govorimo le takrat, ko gre za sistematične napade 

[…], ki se ponavljajo, in ţrtev pri tem pade v podrejen poloţaj. Med strokovnjaki se je 

ustalilo prepričanje, da lahko govorimo o mobingu, če se napadi dogajajo vsaj enkrat na teden 

v obdobju šestih mesecev.« (Brečko 2010, 21) 
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Ne glede na to, da sem v prejšnjem podpoglavju
49

 ugotovil, da vseh dejanj ne moremo 

označiti za mobing, sem se odločil, da bom pri vseh dejanjih,
50

 ki so jih anketiranci označili 

kot mobing, proučil, če zapadejo v časovno dimenzijo definicije mobinga. Na ta način bom 

ugotovil, če so anketiranci seznanjeni, da se mora negativno vedenje, ki ga percipirajo kot 

mobing, ponavljati vsaj enkrat na teden in trajati najmanj šest mesecev. V analizi so zaradi 

navedenega obravnavane vse kategorije. 

Ţelel sem ugotoviti, kako pogosto se je neustrezno vedenje, ki so ga ţrtve zaznavale kot 

mobing, ponavljalo in koliko časa je trajalo. Na vprašanje so odgovarjali tisti anketiranci, ki 

so se ţe počutili kot ţrtev mobinga v upravnem delu MORS-a. Odgovora nista bila obvezna. 

Iz slik 8 in 9 je razvidno, da se vsa neustrezna vedenja, percipirana kot mobing, po definiciji 

vanj ne uvrščajo. 

Pomemben podatek je ugotoviti, koliko anketirancev je bilo izpostavljeno neprimernemu 

vedenju vsaj enkrat na teden in več kot šest mesecev, kar bom ugotavljal v nadaljevanju. 

n = 77 

Slika 8: Pogostost trajanja neustreznega vedenja - zaznava ţrtev 

n = 77 

Slika 9: Dolţina trajanja neustreznega vedenja - zaznava ţrtev 

V nadaljevanju me je zanimalo, koliko anketirancev je bilo izpostavljeno neprimernemu 

vedenju vsaj enkrat na teden in več kot šest mesecev. Po podatkih, ki so razvidni iz 

preglednice 4, sklepam, da je v upravnem delu MORS-a mogoče pričakovati manjšo 

pojavnost mobinga, kakor so jo zaznali anketiranci, ki so se počutili kot ţrtve mobinga. 

                                                 
49

 Dejanja, ki opredeljujejo mobing. 
50

 Ne oziraje se na kategorizacijo v skupine. 
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Če upoštevam, da se je 78 (30 %) anketirancev v raziskavi opredelilo kot ţrtev mobinga, 

lahko ob vključitvi časovne dimenzije predpostavljam, da je takšnih le 30 (11 %). Dejanja, ki 

so jih anketiranci percipirali kot mobing, so se namreč zmanjšala na 38 % (za 62 %). 

Posledično to pomeni višji pojav laţnega mobinga. 

Podatki kaţejo na 18 % pojavnost laţnega mobinga, saj 48 anketirancev med mobing uvršča 

neustrezna vedenja, ki ne zapadejo pod definicijo mobinga. 

Eden anketiranec ni odgovoril na vprašanje o pogostosti trajanja in dolţini trajanja 

neustreznega vedenja, za kar pa predpostavljam, da bistveno ne vpliva na rezultat raziskave. 

Preglednica 4: Pogostost in dolţina trajanja neustreznega vedenja - zaznava ţrtev 

  
Kako pogosto se je neustrezno vedenje, ki ste ga zaznavali kot 

mobing, pojavljalo? 

  
Enkrat na 

mesec 

Dva do trikrat 

na mesec 

Enkrat na 

teden 
Vsak dan 

K
o
li

k
o
 č

as
a 

je
 

n
eu

st
re

zn
o
 v

ed
en

je
, 

k
i 

st
e 

g
a 

za
zn
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i 
k
o
t 
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b
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g
, 

tr
aj
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o
? 

Manj kot mesec 
4 21 % 3 17 % 0 0 % 0 0 % 

57 %  43 %  0 %  0 %  
Več kot mesec in 

manj kot šest 

mesecev 

2 11 % 4 22 % 4 21 % 5 25 % 

13 %  27 %  27 %  33 %  

Več kot šest 

mesecev in manj 

kot leto 

4 21 % 1 6 % 3 16 % 4 20 % 

33 %  8 %  25 %  33 %  

Več kot leto 
9 47 % 10 56 % 12 63 % 11 55 % 

21 %  24 %  29 %  26 %  

Vprašanje o pogostosti in dolţini trajanja sem zastavil še anketirancem, ki so bili priča 

mobingu. Pregleda odgovorov o pogostosti in trajanju neustreznega vedenja sta razvidna iz 

slik 10 in 11. Odgovora nista bila obvezna. Sliki nazorno prikazujeta, da vse oblike 

neustreznega vedenja ne morejo biti uvrščene med mobing. 

Ravno tako kot pri anketirancih, ki so se opredelili kot ţrtve mobinga, je tudi pri sodelujočih v 

raziskavi, ki so se opredelili kot priča mobingu, pomemben podatek ugotoviti, koliko jih je 

percipiralo neprimerno vedenje proti drugi osebi vsaj enkrat na teden in več kot šest mesecev. 

To bom ugotavljal v nadaljevanju. 
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n = 108 

Slika 10: Pogostost trajanja neustreznega vedenja - zaznava prič 

n = 111 

Slika 11: Dolţina trajanja neustreznega vedenja - zaznava prič 

Zanimalo me je, koliko anketirancev je zaznavalo neprimerno vedenje proti drugi osebi vsaj 

enkrat na teden in več kot šest mesecev. Pregled odgovorov, ki je razviden iz preglednice 5, 

daje podatek, da je prisotnost mobinga s strani prič tudi v tem primeru manjša od zaznane. Ob 

upoštevanju, da se je 112 (43 %) anketirancev v raziskavi opredelilo kot priča mobinga, lahko 

ob vključitvi časovne dimenzije predpostavljam, da je takšnih le 37 (14 %), saj so se dejanja, 

ki so jih anketiranci percipirali kot mobing, zmanjšala na 33 % (za 67 %). 
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Preglednica 5: Pogostost in dolţina trajanja neustreznega vedenja - zaznava prič 

  Kako pogosto se je pojavljalo neustrezno vedenje proti drugi 

osebi, ki ste mu bili priča in ste ga zaznavali kot mobing? 

  
Enkrat na 

mesec 

Dva do trikrat 

na mesec 

Enkrat na 

teden 
Vsak dan 

K
o
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a 
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st
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o
t 
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o

b
in

g
? Manj kot 

mesec 

12 40 % 0 % 0 0 % 0 0 % 

100 %  0 %  0 %  0 %  

Več kot 

mesec in 

manj kot šest 

mesecev 

9 30 % 11 38 % 4 17 % 7 29 % 

29 %  35 %  13 %  23 %  

Več kot šest 

mesecev in 

manj kot leto 

4 13 % 10 34 % 9 38 % 5 21 

14 %  36 %  32 %  18 %  

Več kot leto 
5 17 % 8 28 % 11 46 % 12 50 % 

14 %  22 %  31 %  33 %  

Štirje anketiranci niso odgovorili na vprašanje o pogostosti trajanja neustreznega vedenja in 

eden na vprašanje o dolţini trajanja neustreznega vedenja, za kar pa predpostavljam, da 

bistveno ne vpliva na rezultat raziskave. 

Ob upoštevanju vseh dejstev, ki sem jih zapisal o mobingu, smem oceniti, da je mobing v 

upravnem delu MORS-a prisoten, vendar v veliko manjšem odstotku, kot so ga zaznali 

anketiranci. Navedeno ponovno potrjuje predpostavko, da se mobing uporablja za opisovanje 

pojavov, ki jih strokovnjaki ne uvrščajo med mobing. Posledično to pomeni prisotnost 

laţnega mobinga, ki bo v višjih odstotkih, kot sem pričakoval. Kako nizek odstotek mobinga 

in visok odstotek laţnega mobinga je dejansko ugotovljen v raziskavi, bom podal v 

naslednjem podpoglavju, kjer bom iz analize izločil vse odgovore, ki jih ne moremo uvrstiti v 

definicijo mobinga. 

4.3.6 Prisotnost mobinga in lažnega mobinga 

V nadaljevanju sem med odgovori anketirancev analiziral samo tiste, ki so kot obliko 

neustreznega vedenja navedli takšno, da jo je bilo moč uvrstiti v eno izmed vrst napadov, 

napadanje pa se je sistematično ponavljalo najmanj enkrat na teden in trajalo najmanj šest 

mesecev. 

Najprej sem analiziral odgovore anketirancev, ki so se počutili ţrtve. Teh je bilo 30 (11 %). 

Dva odgovora sta uvrščena v skupino mobing,
51

 v skupino nerazporejeno pa eden,
52

 saj ni bilo 

mogoče razbrati bistva neustreznega vedenja. Skupine nerazporejeno ne prikazujem v 

preglednici 6, skupina mobing je prikazana posebej. 

                                                 
51

 En odgovor je bil: »Šikaniranje.« Drugi odgovor je bil: »Šikaniranje s strani nadrejenega.« 
52

 Odgovor je bil: »Pavšalno obsojanje.« 
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Med ostalimi odgovori je 27 (10 %) takšnih, ki ustrezajo vrstam napada in jih definiramo kot 

mobing, saj zajemajo sistematičnost ponavljanja in trajanja ter so razvidni iz preglednice 6. 

Med ţrtvami je 1 (3 %), ki doţivlja štiri različne vrste napadov, 3 (11 %) doţivljajo tri 

različne vrste napadov in 9 (33 %) dve različni vrsti napadov. Ostali anketiranci doţivljajo 

eno vrsto napadov, 1 anketiranec je navedel tri različne oblike, ki so kategorizirane v isto 

vrsta napada. 

Enako analizo sem uporabil pri anketirancih, ki so bili priče mobingu. Odgovorov je bilo 37 

(13 %). Dva odgovora sta razvrščena v skupino laţni mobing,
53

 eden
54

 v skupino mobing in 

eden
55

 v skupino nerazporejeno. Ostalih 33 (12 %) odgovorov je takšnih, da sem jih lahko 

uvrstil v definicijo mobinga, in so navedeni v preglednici 6. 

Preglednica 6: Pojavnost mobinga 

 
Ţrtev 

mobinga 

Priča 

mobingu 
Skupaj 

Skupine oziroma vrste napadov Število % * Število % * Število % * 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 
9 3,36 10 3,73 19 7,09 

Napadi, ki ogroţajo osebni ugled ţrtve 5 1,87 10 3,73 15 5,6 

Napadi zoper kakovost delovnega 

mesta 
7 2,61 3 1,12 10 3,73 

Napadi, ki ogroţajo socialne stike 

ţrtve 
3 1,12 6 2,24 9 3,36 

Spolno nadlegovanje 1 0,37 2 0,75 3 1,12 

Napadi zoper zdravje   1 0,37 1 0,37 

Nadlegovanje zaradi spola 1 0,37   1 0,37 

Nadlegovanje zaradi spolne 

usmerjenosti 
  1 0,37 1 0,37 

E oziroma digitalno nadlegovanje 1 0,37   1 0,37 

Skupaj 27 10,07 33 12,31 60 22,39 

Mobing 2 0,74 1 0,37 3 1,12 

Skupaj 29 10,82 34 12,69 63 23,51 

* Odstotek glede na vse anketirance 

                                                 
53

 En odgovor je bil: »Premestitev v drugo enoto.« Drugi odgovor je bil: »Sodelavcu določijo poskusni 

čas, ko se mu zamenja nadrejeni, da bi ugotovili, če sta z novim šefom kompatibilna.« Premeščanje 

zaposlenih na drugo delovno mesto ne uvrščamo med mobing. 
54

 Odgovor je bil: »Šikaniranje.« 
55

 Odgovor je bil: »Ţe navedeno.« 
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Izsledki opravljenih raziskav govorijo, »da se mobing najpogosteje izvaja v drţavni upravi 

(14.%).« (Brečko 2006, 13) Glede na to, da je 30 % anketirancev mnenja, da so, oziroma so 

ţe bili ţrtve mobinga, bi nas to uvrstilo v sam vrh
56

 drţav z najvišjo stopnjo mobinga. 

Prisotnost mobinga v upravnem delu MORS-a po opravljeni raziskavi znaša 10,07 %, kar je 

manj od pričakovanega.
57

 V primeru, da ta procent apliciramo na vse javne usluţbence, 

zaposlene v upravnem delu MORS-a, to pomeni, da je 130 zaposlenih ţrtev mobinga. 

»Zaradi škodljivih posledic se mobbing nikakor ne sme dopuščati.« (Brečko 2006, 16) 

Vodstvo MORS-a bi se torej moralo zavedati prisotnosti mobinga in pričeti z aktivnostmi 

preprečevanja in reševanja tega pojava. Moralo bi sprejeti ukrepe preventivnega delovanja 

proti mobingu, kot so: 

- izboljšanje stila vodenja, 

- izboljšanje organizacije dela, 

- izboljšanje poslovne komunikacije in 

- izboljšanje organizacijske kulture MORS-a. 

Posebno pozornost bi bilo smiselno nameniti izobraţevanju vseh zaposlenih o neprimernih 

oblikah vedenja na delovnem mestu. Zaposlene bi bilo treba informirati o tem, kaj je mobing 

in katere so tiste oblike neustreznega vedenja, ki jih lahko označimo za mobing in katere ne. 

Na ta način bi se izobrazili predvsem povzročitelji mobinga, saj je čisto mogoče, da se svojih 

dejanj sploh ne zavedajo. 

Podatki raziskave jasno kaţejo prisotnost laţnega mobinga v upravnem delu MORS-a, kar 

pojasnjujem v nadaljevanju. 

Zaradi zmanjšanja števila ţrtev mobinga ob upoštevanju njegove definicije sklepam, da je 

laţni mobing prisoten v višjem odstotku kot »resnični«. Od 78 domnevnih ţrtev se je namreč 

število zmanjšalo na 27 »pravih«, kar posledično pomeni 19 % prisotnost laţnega mobinga. 

Enak pojav je moč zaslediti tudi pri pričah mobinga. Od 112 prič se je številka zmanjšala na 

33, kar posledično pomeni 30 % prisotnost laţnega mobinga. Podatki potrjujejo, da skoraj 

50.% anketirancev uporablja izraz mobing za pojave, ki jih ne uvrščamo med mobing, to pa 

pogojuje nastanek in prisotnost laţnega mobinga. Tudi v primeru dodanih odgovorov iz 

skupine mobing, se odstotki ne spremenijo kaj dosti. Prisotnost mobinga še vedno ostaja pod 

11 %, prisotnost laţnega mobinga pa še vedno nad 19 %. 

Navedeno potrjuje predpostavko, da je laţni mobing v upravnem delu MORS-a prisoten v 

večji meri kakor resnični. 

                                                 
56

 Najvišja stopnja mobinga je v ZDA 25 %, na Finskem 15 %, Nizozemska 15 %, Velika Britanija 

12,5 %, Belgija 11 %, Avstrija 6 % … najmanj ga je v Italiji in na Portugalskem 4 % (Brečko 

2010,.23-24). 
57

 14 % zaposlenih v drţavni upravi je po podatkih iz raziskav izpostavljeno mobingu (Brečko 

2006,.13). 
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Ocenjujem, da je prisotnost laţnega mobinga mogoče odpraviti laţje in hitreje kot prisotnost 

»resničnega« mobinga. Dovolj je izobraţevanje zaposlenih o mobingu. Da lahko teţave 

razrešimo, jih je treba najprej ozavestiti. Zaradi tega sta izobraţevanje in ozaveščanje 

ključnega pomena. Ob zavedanju, kaj mobing dejansko pomeni, katera so neprimerna dejanja, 

ki jih lahko uvrstimo med mobing, in ob poznavanju, da je pri neprimernemu dejanju 

pomembna še časovna dimenzija (sistematičnost ponavljanja najmanj enkrat na teden in 

trajanje najmanj šest mesecev), bo prisotnost laţnega mobinga upadla. Vse ob predvidevanju, 

da zaposleni ne bodo vsakega negativnega dejanja poimenovali mobing. 

Zaradi ugotovljene prisotnosti mobinga v upravnem delu MORS-a, podajam pregled po 

osnovnih statističnih podatkih, ki je razviden iz preglednice 7. 

Preglednica 7: Ţrtve mobinga in osnovni statistični podatki 

 Ţrtve mobinga 

 Moški Ţenske Skupaj 

Iz
o
b
ra

zb
a Manj kot srednja    

Srednja 1  1 

Višja / visoka 5 8 13 

Univerzitetna ali več 5 8 13 

 Skupaj 11 16 27 

D
el

o
v
n
o
 

m
es

to
 Sodelavec 8 14 22 

Vodja 3 2 5 

 Skupaj 11 16 27 

S
ta

ro
st

 Do 30 let 1  1 

Od 31 do 40 let 1 6 7 

Od 41 do 50 let 5 6 11 

51 let in več 4 4 8 

 Skupaj 11 16 27 

Med ţrtvami mobinga je največ anketirancev z višjo izobrazbo in več. Takšnih je kar 96 %, 

kar sledi izsledkom ţe opravljenih raziskav. Samo ena ţrtev ima srednjo izobrazbo. To sledi 

trditvam strokovnjakov, ki poudarjajo, da so mobingu bolj izpostavljena zahtevna delovna 

mesta in bolj intelektualno usmerjeni poklici. 

Med ţrtvami je 60 % ţensk, iz česar lahko sklepam, da so ţenske med bolj ogroţenimi. To 

sledi trditvi
58

 Berckove (2009, 12), medtem ko trditev
59

 Cvetka (2003, 899) in Vodeba (2007, 

1) podatki iz raziskave ne potrjujejo. 

Glede starosti je največ mobinga v populaciji med 41 do 50 let (40 %), kar ustreza povprečni 

starosti anketirancev. V generaciji pred upokojitvijo (nad 51 let) je pojavnost mobinga 30 %. 

                                                 
58

 Trditev je navedena v podpoglavju 4.3.1 Osnovni statistični podatki. 
59

 Trditvi sta navedeni v podpoglavju 4.3.1 Osnovni statistični podatki. 
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Zaradi prepovedi zaposlovanja v javni upravi ni mlajših sodelavcev, ki bi bili na začetku 

delovne kariere, zato je pojavnost mobinga pri mlajši populaciji (do 30 let) nizka oziroma le 

3,7 %. 

Bistveno več ţrtev mobinga je med sodelavci, saj znaša 81 %, medtem ko je odstotek ţrtev pri 

vodjih le 19 %. To dokazuje, da se mobing izvaja na vseh ravneh in v vseh smereh. Na osnovi 

podatkov predpostavljam, da je mobing v upravnem delu MORS-a pogostejši med sodelavci 

na isti ravni in nadrejenih do podrejenih, medtem ko v odnosu podrejenih do nadrejenih ni 

tako pogost. 

Iz preglednice 8 je razvidno, kako ţrtve ocenjujejo odnose v delovnem okolju in kako 

zadovoljne so z delom, ki ga opravljajo. 11 % ţrtev je nezadovoljnih z delom in hkrati 

delovno okolje označujejo kot nevzdrţno. Po drugi strani je enak odstotek ţrtev ocenil 

delovne odnose kot harmonične in so zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. 

Preglednica 8: Zadovoljstvo ţrtev mobinga v delovnem okolju  

  Kako ocenjujete odnose v delovnem okolju? 

  Harmonični Vzdrţni Nevzdrţni Skupaj 

S
te

 

za
d
o
v
o
lj

n
i 

z 

d
el

o
m

, 
k
i 

g
a 

o
p
ra

v
lj

at
e?

 Zadovoljen 3 10 1 14 

Niti zadovoljen 

niti nezadovoljen 
 7 1 8 

Nezadovoljen  2 3 5 

Skupaj 3 19 5 27 

V nadaljevanju me je še zanimalo, če so ţrtve koga obvestile. V analizi sem ugotovil, da je 

samo 5 (18,5 %) ţrtev o tem molčalo. Vse ostale ţrtve, teh je 22 (81,5 %), so o tem 

spregovorile. Ker zdaj ne gre več za tako imenovane »samooklicane« ţrtve, ampak za  

»prave« ţrtve, ki so izpostavljene mobingu je bilo pričakovati drugačen rezultat. Vendar tudi 

ta ne sledi rezultatom ţe opravljenih raziskav, ki pravijo, da večina ţrtev o tem molči. 

Predpostavljam, da so se v času od zadnje raziskave ljudje ţe ozavestili in vedo, da bodo 

teţave laţje razrešili, če bodo o njih govorili. 

Zaradi tega me je zanimalo, koliko časa ţe traja mobing nad ţrtvami, ki so o tem spregovorile. 

19 (86 %) ţrtev doţivlja mobing ţe več kot leto. Med njimi jih je
60

 14 (74 %) o tem povedalo 

osebam izven delovnega okolja, 10 (53 %) sodelavcem, 9 (47 %) neposredno nadrejenim. Ena 

ţrtev je o tem obvestila svetovalko za mobing in ena je pomoč poiskala na sodišču. 

S to ugotovitvijo sem izničil prejšnjo predpostavko, s katero sem predvideval, da je teţave 

laţje razrešiti, če se o njih govori. Nadaljnja analiza kaţe ravno nasprotno. Da je dobro o 

teţavah spregovoriti, opozarjajo tudi strokovnjaki, ki se z mobingom ukvarjajo, ţal pa 

                                                 
60

 Ker so anketiranci lahko označili več odgovorov, je vsota vseh večja od števila ţrtev. 
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rezultati raziskave dajejo popolnoma drugačne podatke, saj 86 % ţrtev doţivlja mobing ţe 

več kot leto, kljub temu da so o teţavah spregovorile in jih poskusile razrešiti. 

4.3.7 Percepcija mobinga 

V prejšnjem poglavju sem analiziral prisotnost mobinga v upravnem delu MORS-a in 

ugotovil, da je bil zelo visok odstotek anketirancev zaradi napačne percepcije prepričan, da so 

ţrtve mobinga. Strinjam se, da se ljudje ob neustreznem vedenju nelagodno počutimo, vendar 

nerazrešenih konfliktov ne smemo enačiti z mobingom sploh, če ne gre za sistematično 

ponavljajoča se dejanja, ki trajajo najmanj pol leta, »pri čemer ţrtev pade v podrejen poloţaj.« 

(Brečko 2006, 13) Zaradi različne zaznave neprimernih vedenj je prepoznavanje mobinga 

močno oteţeno. »Poleg prikritosti tovrstnega vedenja je pri prepoznavanju mobinga 

problematično tudi pomanjkanje standardne definicije nezaţelenih oblik vedenja.« (Svetic 

2010, 363) 

Da bi ugotovil, kakšna neprimerna vedenja udeleţenci ankete percipirajo kot mobing, sem 

opisal nekaj primerov neprimernih oblik vedenj in anketirance zaprosil, da pri vsakem 

primeru navedejo, če po njihovem mnenju gre za mobing, če ne gre za mobing ali se ne 

morejo opredeliti. Odgovarjali so vsi anketiranci, ki so seznanjeni s pojmom mobing. Opis 

vsakega primera je naveden v samostojnem podpoglavju, skupen komentar za vse primere je 

naveden v podpoglavju Ugotovitve. 

Prvi primer 

V kolektivu s preteţno moškimi sodelavci se je zaposlila mlajša sodelavka. Zaradi mladosti je 

bila pogosto tarča raznovrstnih verbalnih opazk in sodelavci so jo naslavljali s »punči, bejba, 

miška, cukrček …«. Dogajalo se je, da se je je kdo namerno dotaknil, jo objel ali ji celo poslal 

elektronsko sporočilo z opolzko vsebino. Opazke so se vrstile iz tedna v teden, a sodelavka je 

o vsem molčala. Po šestih mesecih je zbrala pogum in se pogovorila s sodelavci, ki so se ji 

opravičili in se začeli obnašati spoštljivo. 

Opisan je tipičen primer nerazrešenega konflikta. Ob soočenju se vsebina konflikta razkrije in 

doseţe skupna rešitev oziroma kompromis. Največ anketirancev se je odločilo, da je dejanje 

mobing. Odgovori so razvidni iz slike 12. 
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n = 263 

Slika 12: Percepcija mobinga - prvi primer 

Drugi primer 

Zaposleni je ves čas svojega sluţbovanja opravljal odgovorne in ključne naloge v organizaciji 

in jih uspešno opravil. Ob zamenjavi vodstva so mu odgovornosti odvzeli in mu namenili 

nepomembne in neprijetne naloge. Vodstvo mu je večkrat namignilo, da bi si moral poiskati 

novo zaposlitev. Tudi nove naloge je vestno opravljal, a kritike so se vrstile tako pogosto, da 

se je pojavilo še zaničevanje s strani sodelavcev. Ker zaposleni ni prenesel nenehnih pripomb, 

je po letu dni dal odpoved. 

V primeru je naveden tipičen primer mobinga, ki ima v svoji vsebini določeno sistematičnost 

ponavljanja in čas trajanja ter posledico, to je izključitev osebe iz delovne sredine. Največ 

anketirancev se je odločilo, da gre za mobing. Odgovori so navedeni v sliki 13. 

n = 263 

Slika 13: Percepcija mobinga - drugi primer 

Tretji primer 

Sodelavec ţe vrsto let ni napredoval. Svoje naloge je opravljal zadovoljivo, včasih bolj, 

včasih manj uspešno. Delo mu je postalo rutina in na delovnem mestu je postajal vedno bolj 

nezadovoljen. V podjetju so izvedli reorganizacijo in sodelavec ni napredoval. Svojega 

nadrejenega je prijavil, da zoper njega izvaja mobing. 

Opisana je zloraba mobinga. Največ anketirancev se je odločilo, da dejanje ni mobing. 

Odgovori so razvidni iz slike 14. 
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n = 263 

Slika 14: Percepcija mobinga - tretji primer 

Četrti primer 

V zadnjih osmih mesecih je tajnica zaradi odsotnosti sodelavke večkrat poprijela tudi za njeno 

delo. Zaradi tega je opravila določeno število nadur. Ko je zahtevala izplačilo teh, ji je 

nadrejeni povedal, da z njenim delom ni zadovoljen. Odrejal ji je naloge, ki niso sodile v njen 

opis del. Z nadrejenim nista več našla skupnega jezika. Ona je postajala vse bolj utrujena, on 

je bil do nje vedno bolj zahteven. Tajnica je resno zbolela. 

Opis primera mobinga, ki se je razvil iz nerazrešenega konflikta, kjer se vsebina konflikta 

razkrije, a ne razreši. V njem ni natančno prikazana pogostost trajanja, temveč samo dolţina. 

Na koncu ţrtev omaga, saj je ogroţeno njeno zdravje. Največ anketirancev se je odločilo, da 

gre za mobing. Odgovori so prikazani v sliki 15. 

n = 263 

Slika 15: Percepcija mobinga - četrti primer 

Peti primer 

Zaposleni ni bil ravno priljubljen med sodelavci, zaradi tega je večkrat postal tarča posmeha. 

Nenehno so zoper njega širili govorice ali pa so ga ignorirali. Nastalih razmer ni znal razrešiti 

in razmere so se le slabšale. Na njegov račun so se pričeli šaliti tudi tisti, s katerimi se je 

razumel. Šaljenje je preraslo v sarkazem, prejemal je neprimerna elektronska sporočila. Ker je 

vse mirno prenašal, se razmere niso nikoli uredile. 

Zadnji primer je zelo neopredeljen. V primeru so navedena vsa neprimerna vedenja, ki so 

značilna za mobing, hkrati pa vse značilnosti običajnega konflikta, kjer so znani vsi 

udeleţenci a ţrtev navzven ne kaţe, da trpi. Za dejanja ni navedeno sistematično ponavljanje 
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niti dolţina trajanja. Ne ponavlja se samo eno samo dejanje, ampak več in vedno nova. V 

primeru ni navedeno, da bi se ţrtev zaradi dejanj neprijetno počutila, saj je vse mirno 

prenašala. Čisto lahko bi šlo za nerazrešen konflikt ali pa za osebo z zelo visoko stopnjo 

tolerance. Največ anketirancev se je odločilo, da gre za mobing. Odgovori so razvidni iz 

slike.16. 

n = 263 

Slika 16: Percepcija mobinga - peti primer 

Ugotovitve 

Pri vseh primerih zbode odstotek neopredeljenih. Čeprav anketiranci ocenjujejo, da so 

seznanjeni z izrazom mobing, se pri primerih niso mogli opredeliti, ali gre za mobing ali ne. 

Odstotek neopredeljenih ponovno napeljuje na razmišljanje, da z izrazom mobing niso dovolj 

dobro seznanjeni. 

Iz navedenih odgovorov je moč ponovno poudariti, da gre pri zaznavanju mobinga za čisto 

subjektivno zaznavanje. Od česa je odvisno, rezultati raziskave niso pokazali. Glede načinov 

seznanitve so odgovori enakovredni. Anketiranci so se v največjem deleţu z izrazom mobing 

seznanili iz medijev.
61

 Po spolu so odstopanja nizka, ravno tako po izobrazbi. V nobenem od 

navedenih primerov ni nobena spremenljivka odstopala od povprečja. Morda na zaznavanje 

mobinga vplivajo osebnostne lastnosti ter moč osebnosti, ali pa okolje, v katerem ţivimo, 

zakonski stan, končana šola, materialno stanje … 

Predpostavljam, da bi bili v primeru seznanjenosti s strokovno definicijo odgovori 

anketirancev drugačni. Ocenjujem, da večina anketirancev ob vsakem negativnem vedenju 

hitro pomisli na mobing, saj se v medijih pogosto poudarjajo negativna vedenja kot mobing. 

Ne poudarjata pa se nujnost sistematičnega ponavljanja in čas trajanja. Na tem mestu naj še 

enkrat izpostavim vpliv medijev, »po katerem so ti sposobni svojim občinstvom ›vbrizgati‹ 

določena sporočila, zaradi katerih se bodo obnašali na določen način.« (Morley 1993, 29) 

Sodobni medijski teoretiki trdijo, da je sprejemanje sporočil, ki jih mediji objavljajo izrazito 

individualno in odvisno predvsem od ţivljenjskih izkušenj posameznika, okoliščin in 

                                                 
61

 80 % anketirancev se je seznanilo z mobingom iz časopisov in revij, 70 % iz radia in televizije, 

12.% preko interneta in iz pogovora med prijatelji. Načini seznanitve z izrazom mobing so razvidni iz 

slike 4 v podpoglavju 4.3.3 Seznanjenost z izrazom mobing 
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druţbenega poloţaja. Menim, da to vsekakor vpliva na percepcijo mobinga. V pravnih aktih 

in predpisih se pojavlja le prepoved trpinčenja in/ali šikaniranja,
62

 medtem ko ni nikjer točno 

opredeljeno, koliko časa bi naj trajalo in kako pogosto naj bi se pojavljalo. Prav tako niso 

opisane neustrezne oblike vedenja in ravnanja, ki so prepovedane. 

To potrjuje tudi odgovor na vprašanje, ki sem ga zastavil anketirancem. Na vprašanje, če je za 

njih mobing, kadar gre za občasno ţaljenje ali neprijetno komentiranje osebnosti oziroma 

stališč ali zasebnega ţivljenja, je pritrdilno odgovorilo 50 % anketirancev. Samo 30 % je bilo 

neopredeljenih. To ponovno potrjuje ugotovitev, da anketiranci pri mobingu ne upoštevajo 

časovne dimenzije, oziroma uporabljajo termin mobing za opisovanje neprimernih vedenj, ki 

niso mobing. 

Zanimivo je, da se je v primeru zlorabe mobinga
63

 68 % anketirancev odločilo, da primer ni 

mobing, kar potrjuje moje razmišljanje, da anketiranci ločijo med mobingom in zlorabo 

mobinga. Ravno tako je opis tipičnega primera mobinga
64

 največ anketirancev, in to kar 97 %, 

označilo za mobing. 

4.4 Zaključne ugotovitve raziskave 

Ugotavljam, da je izraz mobing postal med anketiranci zelo moderen. »Posledica tega je, da 

se izraz uporablja nestrokovno in velikokrat tudi za opisovanje pojavov, ki jih ne štejemo med 

mobbing.« (Brečko 2006, 13) Anketiranci so v raziskavi najverjetneje skušali neprijetne 

oblike vedenja, ki jih zaznavajo kot mobing, opisati kot konflikte, ki jih ne znajo razrešiti, ali 

pa dejanja, ki jih ne smemo prištevati med mobing. Strokovnjaki opozarjajo, da če bi mobing 

»skušali definirati kot enkratno dejanje, bi bile pravne posledice le-tega neslutene, oziroma bi 

lahko tvegali, da delovno-pravna zakonodaja ne bi opredelila sankcij glede izvajanja 

mobbinga.« (prav tam) 

Cilj mojega proučevanje je bil ugotoviti, v kolikšni meri je prisoten mobing in kako ga 

zaposleni percipirajo. Rezultati raziskave potrjujejo prisotnost mobinga in ugotovitve se 

skladajo z rezultati ţe opravljenih raziskav. Ravno tako je ugotovljeno, da anketiranci izraz 

mobing uporabljajo za opisovanje neprimernega vedenja, ki ga ne moremo uvrstiti med 

mobing, torej mobing percipirajo napačno. Zaradi napačne percepcije je laţni mobing prisoten 

v večji meri kakor »resnični«. 

Vzroki za pojavnost laţnega mobinga izhajajo iz napačne in predvsem nestrokovne uporabe 

termina mobing, saj večina anketirancev različna neprimerna vedenja hitro poimenuje 

                                                 
62

 Šikaniranje se navaja v Kazenskem zakoniku (KZ 2004), kot skupno pojmovanje za spolno 

nadlegovanje, psihično nasilje, trpinčenje, neenakopravno obravnavanje. 
63

 Tretji primer v podpoglavju 4.3.7 Percepcija mobinga. 
64

 Drugi primer v podpoglavju 4.3.7 Percepcija mobinga. 
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mobing. Bolj zaradi neozaveščenosti kaj mobing je, kakor zaradi načrtne zlorabe pojma 

mobing. 

Ob tem se je smiselno vprašati, v kolikšni meri je mogoče vzroke za pojav laţnega mobinga 

povezovati z nezadovoljstvom oziroma splošnim vzdušjem v javni upravi, ki je posledica 

gospodarske in tudi vladne krize v slovenskem prostoru. Druţbena vez med ljudmi se je 

skrhala, ljudje imajo občutek, da ni nikogar več, ki bi mu lahko zaupali ali se z njim odkrito 

pogovorili. V duhu postmoderne individualizacije posamezniki slutijo, da ni nikogar več, ki bi 

jih ščitil, vso breme je padlo na njihova ramena. Čutijo se dolţne, da sami branijo svoje 

pravice. Ko se temu občutku ogroţenosti priključijo še mediji, ki vedno znova fascinirajo s 

primeri (po moţnosti ameriških) absurdnih pravnih postopkov, ki so »zatiranim« 

usluţbencem prisluţili bajne vsote denarja, dobimo zmagovito kombinacijo. Ljudje, 

opogumljeni s pomočjo medijev, čutijo, da je opozarjanje na kršenje njihovih pravic 

pravzaprav ključ do lepše prihodnosti. Seveda je treba na koncu še omeniti, da je na dolţnosti 

najlaţje pozabiti. 
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5 SKLEP 

Mobing se ni pojavil včeraj, a se v zadnjih letih o njem toliko razpravlja, da postaja vse bolj 

aktualna tema. A očitno premalo, da bi se ljudje zavedali, kaj mobing je, kako ga prepoznati 

in katera so tista dejanja, ki ga opredeljujejo. 

Zaposleni so, zaradi sprememb v poslovnem svetu, vedno bolj obremenjeni z delom. Zaradi 

zaostrenih gospodarskih in političnih razmer je vedno več tekmovalnosti. Posledično so 

odnosi na delovnem mestu vedno slabši. Stres se povečuje in stopnja nezadovoljstva raste. 

Nato se, kakor da ţe ni dovolj vsega, pojavi še mobing, pri katerem gre za negativno, 

nehumano, neetično, ţaljivo verbalno ali neverbalno dejanje. Pri vsem naštetem pozabljajo, da 

se mora dejanje sistematično ponavljati vsaj šest mesecev, da lahko govorimo o mobingu, in 

zanemarjajo dejstvo, da je njegov cilj izključitev posameznika iz delovnega okolja. 

Ljudje smo različni, pri tem ne gre za različnost po spolu, starosti, izobrazbi, druţbenem 

statusu ali videzu. Različni predvsem po mišljenju in zaznavanju draţljajev iz okolja. Ni 

nujno, da je vsak negativen vpliv, ki povzroča reakcijo, pri posameznikih enako sprejet. 

Ravno takšne so reakcije na mobing. Po eni strani izredno stereotipne, vendar kljub vsemu 

primarno odvisne od vsakega posameznika. Od česa je odvisno odzivanje ob srečanju z 

neprimernim vedenjem in od česa je odvisna naša stopnja ogroţenosti ob neprijetnih 

dogodkih in zakaj vse tako različno zaznavamo? Mogoče zaradi mnoţične informiranosti, ki 

neprestano vsiljuje vedno nove informacije o bullyingu, staffingu, bossingu, viktimiziranju, 

teroriziranju ... Temu pa se pridruţuje še enostavno zanemarjanje dejstva, da pravzaprav sploh 

ne vemo, kaj to pomeni. 

V vsaki delovni sredini se pojavljajo ljudje, ki se neprestano pritoţujejo in za svoje počutje 

obtoţujejo druge. Takšne osebe zagotovo niso ţrtve mobinga, temveč gre zgolj za 

nezadovoljstvo. Lahko jim verjamemo, pademo pod njihov vpliv in začnemo tudi sami 

ugotavljati, kako je v naši okolici vse narobe, in na koncu verjetno ugotovimo, da smo tudi 

sami ţrtev mobinga. 

Treba je omeniti še drugi vidik, ki se ravno tako dogaja. Nekdo se sam postavi v vlogo ţrtve 

in osebam iz delovnega okolja pripiše, da izvajajo mobing samo zato, ker ga bodisi ne marajo 

ali ker je uspešen sodelavec, ki ga nihče od nadrejenih ne upošteva. Kdo je v tej poziciji v 

vlogi ţrtve in kdo v vlogi povzročitelja? 

Mobing se ne dotakne samo ţrtev. Posledično so v dogajanje vedno vpleteni vsi, ki so kakor 

koli povezani z ţrtvijo: od sodelavcev, druţinskih članov, prijateljev in na koncu delovnega 

okolja ter celotne druţbe. Tudi v tem primeru so reakcije različne. Nekateri sodelavci 

poseţejo v dogajanje, drugi ostajajo zgolj in samo pasivni opazovalci, zopet tretji vse 

dogajanje enostavno ignorirajo. Razlogi za ignoranco so raznovrstni, od strahu, da ne bi 

doţiveli podobne izkušnje, do pomanjkanja poguma. 
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Nedvomno je tudi popularizacija mobinga prispevala k temu, da laična javnost sploh ne ve 

več, kaj pravzaprav mobing je in kaj mobing ni. Popularnost mobinga ni dobra in lahkoten ter 

nekritičen pristop naredi veliko škode, in to predvsem resničnim ţrtvam mobinga. 

Nezadovoljneţi in lenuhi se lahko pomešajo s pravimi ţrtvami mobinga in jih tako 

diskreditirajo. Zaradi tega je ključnega pomena spoznanje in razlikovanje, da ni vsako 

neprijetno oziroma negativno ravnanje mobing. 

Raziskava potrjuje, da se ljudje premalo zavedajo pomena pojma mobing in ga zaradi 

nepoznavanja uporabljajo za označevanje neprimernih dejanj, ki se nikakor ne morejo 

uvrščati med mobing. Zaradi nepoznavanja se pojavlja laţni mobing. Vendar ni samo 

nepoznavanje pojma mobing vzrok za pojav laţnega mobinga. Ta se pojavlja zaradi različne 

percepcije, višine praga tolerance posameznika in zaradi subjektivnega zaznavanja ter 

pojmovanja neprimernega dejanja. Ali pa ljudje nimajo védenja, da mobing ni enkratno 

dejanje, temveč proces, ki poteka stopenjsko, se ponavlja tedensko najmanj šest mesecev in se 

skoraj vedno prične s konfliktom. Nekateri pa pojem mobing enostavno zlorabljajo. 

Prepoznavanje mobinga je zaradi narave neprimernih vedenj, ki so zanj značilna, močno 

oteţeno. Standardne definicije neprimernih oblik vedenja, ki bi pripomogla k prepoznavanju 

mobinga, enostavno ni. 

Ozaveščanje posameznikov o pojmu mobing bi moralo postati stalna naloga vseh 

delodajalcev. Le ozaveščen človek namreč ve, kaj mobing je, in ga o tem ne bo strah 

spregovoriti ter teţavo razrešiti, pa naj se znajde v vlogi ţrtve ali priče. Poznati je potrebno 

vso raznovrstnost neprimernih oblik vedenja, v katerih se mobing pojavlja; treba je ločevati 

med kritiko in ţaljenjem, običajnim delegiranjem nalog in jemanjem pravice do dostojnega 

dela, glasnim izraţanjem lastnega mnenja in namenom diskreditacije, zahtevi po boljši 

izvedbi delovnih nalog in namernega ţaljenja delovne (ne)uspešnosti, premeščanjem na drugo 

delovno mesto ali izoliranjem od sodelavcev … Primerjav je ogromno, zato vseh ne 

naštevam. Na vsako negativno vedenje lahko gledamo z dveh zornih kotov. Rad bi poudaril, 

da problem mobinga obstaja in zahteva celovit pristop reševanja: od zmanjševanja vzrokov za 

nastanek mobinga do poučevanja ljudi. A ne samo o mobingu temveč tudi o konfliktih in 

moţnostih za razreševanje, o nenasilni komunikaciji in ne nazadnje o obrambnih strategijah 

za razreševanje mobinga. 

V slovenskem javnem prostoru poleg standardne definicije neprimernih oblik vedenja, ki 

označujejo mobing, nujno potrebujemo tudi definicijo, ki bo vsebovala tiste oblike vedenja, ki 

jih med mobing ne smemo prištevati. Premalo se namreč poudarja, da neprimernega vedenja, 

ki ne kaţe namena in ne povzroča škode, ne smemo uvrstiti med mobing. 

Nenazadnje bi morala celotna druţba stremeti k spremembam na bolje in zagotavljati nenehen 

razvoj ter izboljšave v načinu vodenja, organizaciji dela in jasnejši komunikaciji. Če bi sledili 

vzoru Švedske, ki prednjači pri izobraţevanju na tem področju, bi zagotovo zmanjšali 
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pojavnost mobinga in laţnega mobinga. Na vseh področjih se namreč kaţe, da je preventiva 

veliko učinkovitejša kot kurativa. 

Nalogo zaključujem z besedami Vlaste Nussdorfer (2008, 103), ki so na svojstven način 

univerzalne v povezavi s pojavoma mobinga in laţnega mobinga: »Kolikor ga je, ga je 

preveč. Ne zasluţi si ga tisti, ki ga prejme, ne bi si ga smel dovoliti tisti, ki ga izvaja.« 
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PRILOGE 

Priloga 1 Raziskava o mobingu - anketni vprašalnik 

Priloga 2 Poročilo o izvedeni raziskavi - izpis podatkov 

Priloga 3 Pregled kategorizacije na odprta vprašanja v raziskavi 

 





Priloga 1 

 

RAZISKAVA O MOBINGU 

Z anketo, ki je pred vami, raziskujem pojav mobinga v upravnem delu Ministrstva za obrambo 

Republike Slovenije. Zanima me vaše mnenje. Sodelovanje je anonimno in kot taki bodo 

obravnavani vsi zbrani podatki. Podatke bom uporabil izključno za izdelavo diplomskega dela. Z 

izvedbo raziskave je seznanjena ministrica dr. Ljubica Jelušič. 

 

Izpolnjevanje vam bo vzelo 10 minut vašega časa, za kar se vam najlepše zahvaljujem. 

Igor Škrinjar 

 

Vljudno vas prosim, da odgovorite na vprašanja. "Pravilni" in "napačni" odgovori ne obstajajo. 

1. Ali vam je poznan izraz mobing? 

 Da 

 Ne 

 

2. Kje ste se seznanili z izrazom mobing? 

    Označite lahko več odgovorov. 

 Časopisi, revije 

 Radio, televizija 

 Seminarji, delavnice 

 Strokovna literatura 

 Pravni akti in predpisi 

 Drugje, (prosim, zapišite kje:) ______________________ 

 

3. Ali ste se v delovni karieri ţe kdaj srečali z mobingom? 

    Označite lahko več odgovorov. 

 Da, kot opazovalec 

 Da, kot ţrtev 

 Ne 

 

4. Ali v upravnem delu Ministrstva za obrambo opaţate naštete pojave? 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Pogosto izostajanje z dela      

Povečana fluktuacija zaposlenih      

Zamujanje na delo      

Disciplinske teţave      

Agresivno komuniciranje      

Poizkusi izoliranja posameznikov      

Zmanjšanje storilnosti      

Pogoste napake pri delu      

Slaba organizacija dela      

Slabo odločanje      
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5. Ali menite, da ste - oziroma ste ţe kdaj bili - ţrtev mobinga v upravnem delu Ministrstva   

    za obrambo? 
 Da  Ne  Ne vem / nisem prepričan 

 

5. a Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni. 

       Vpišite vsaj eno neustrezno obliko vedenja. 
 

 

 

5.b Kako pogosto se je neustrezno vedenje, ki ste ga zaznavali kot mobing, pojavljalo? 
 Enkrat na mesec 
 Eva do trikrat na mesec 
 Enkrat na teden 
 Vsak dan 

5. c Koliko časa je neustrezno vedenje, ki ste ga zaznavali kot mobing, trajalo? 
 Manj kot mesec 
 Več kot mesec in manj kot šest mesecev 
 Več kot šest mesecev in manj kot leto 
 Več kot leto 

5. d Ali ste o teh dogodkih koga obvestili? Izberete lahko več odgovorov. 
 Ne 
 Da, povedal sem osebam izven delovnega okolja 
 Da, povedal sem sodelavcem 
 Da, neposredno nadrejenemu 
 Da,  prosim, vpišite koga: ______________________ 

 

6. Ali menite, da ste - oziroma ste ţe kdaj bili - priča mobingu v upravnem delu Ministrstva  

    za obrambo? Mobing ni bil usmerjen proti vam, ampak proti drugi osebi. 
 Da  Ne  Ne vem / nisem prepričan 

 

6. a Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča. 

       Vpišite vsaj eno neustrezno obliko vedenja. 
 

 

 

6. b Kako pogosto se je pojavljalo neustrezno vedenje proti drugi osebi, ki ste mu bili priča    

        in ste ga zaznavali kot mobing? 
 Enkrat na mesec 
 Dva do trikrat na mesec 
 Enkrat na teden 
 Vsak dan 

6. c Koliko časa je trajalo neustrezno vedenje, proti drugi osebi, ki ste mu bili priča in ste 

        ga zaznavali kot mobing? 
 Manj kot mesec 
 Več kot mesec in manj kot šest mesecev 
 Več kot šest mesecev in manj kot leto 
 Več kot leto 

6. d Ali ste o teh dogodkih koga obvestili? Izberete lahko več odgovorov. 
 Ne 
 Da, povedal sem osebam izven delovnega okolja 
 Da, povedal sem sodelavcem 
 Da, neposredno nadrejenemu 
 Da, prosim, vpišite koga: ______________________ 
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7. V nadaljevanju navajam nekaj primerov. Prosim vas, da se odločite, ali gre po vašem  

     mnenju za mobing ali ne. 

 

V kolektivu s preteţno moškimi sodelavci se je zaposlila mlajša sodelavka. Zaradi mladosti je 

bila pogosto tarča raznovrstnih verbalnih opazk in sodelavci so jo naslavljali s »punči, bejba, 

miška, cukrček…«. Dogajalo se je, da se je je kdo namerno dotaknil, jo objel ali ji celo poslal 

elektronsko sporočilo z opolzko vsebino. Opazke so se vrstile iz tedna v teden, a sodelavka je o 

vsem molčala. Po šestih mesecih je zbrala pogum in se pogovorila s sodelavci, ki so se ji 

opravičili in se začeli obnašati spoštljivo. 
 

 Dejanje je mobing  Dejanje ni mobing  Ne morem se opredeliti 

 

Zaposleni je ves čas svojega sluţbovanja opravljal odgovorne in ključne naloge v organizaciji in 

jih uspešno opravil. Ob zamenjavi vodstva so mu odgovornosti odvzeli in mu namenili 

nepomembne in neprijetne naloge. Vodstvo mu je večkrat namignilo, da bi si moral poiskati 

novo zaposlitev. Tudi nove naloge je vestno opravljal, a kritike so se vrstile tako pogosto, da se 

je pojavilo še zaničevanje s strani sodelavcev. Ker zaposleni ni prenesel nenehnih pripomb, je po 

letu dni dal odpoved. 
 

 Dejanje je mobing  Dejanje ni mobing  Ne morem se opredeliti 

 

Sodelavec ţe vrsto let ni napredoval. Svoje naloge je opravljal zadovoljivo, včasih bolj, včasih 

manj uspešno. Delo mu je postalo rutina in na delovnem mestu je postajal vedno bolj 

nezadovoljen. V podjetju so izvedli reorganizacijo in sodelavec ni napredoval. Svojega 

nadrejenega je prijavil, da zoper njega izvaja mobing. 
 

 Dejanje je mobing  Dejanje ni mobing  Ne morem se opredeliti 

 

V zadnjih osmih mesecih je tajnica zaradi odsotnosti sodelavke večkrat poprijela tudi za njeno 

delo. Zaradi tega je opravila določeno število nadur. Ko je zahtevala izplačilo teh, ji je nadrejeni 

povedal, da z njenim delom ni zadovoljen. Odrejal ji je naloge, ki niso sodile v njen opis del. Z 

nadrejenim nista več našla skupnega jezika. Ona je postajala vse bolj utrujena, on je bil do nje 

vedno bolj zahteven. Tajnica je resno zbolela. 
 

 Dejanje je mobing  Dejanje ni mobing  Ne morem se opredeliti 

 

Zaposleni ni bil ravno priljubljen med sodelavci, zaradi tega je večkrat postal tarča posmeha. 

Nenehno so zoper njega širili govorice ali pa so ga ignorirali. Nastalih razmer ni znal razrešiti in 

razmere so se le slabšale. Na njegov račun so se pričeli šaliti tudi tisti, s katerimi se je razumel. 

Šaljenje je preraslo v sarkazem, prejemal je neprimerna elektronska sporočila. Ker je vse mirno 

prenašal, se razmere niso nikoli uredile. 
 

 Dejanje je mobing  Dejanje ni mobing  Ne morem se opredeliti 
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8. Naštete so nekatere trditve o mobingu. Prosim vas, da izrazite stopnjo strinjanja s 

trditvami:  

    1 - sploh se ne strinjam, 2 - neodločen in 3 - popolnoma se strinjam 

Mobing je: 1 2 3 

Občasno ţaljenje ali neprijetno komentiranje vaše osebnosti oziroma vaših stališč ali vašega 

zasebnega ţivljenja. 

   

Pol leta trajajoče negativno dejanje, ki je usmerjeno proti eni ali več osebam in povzroča socialno 

izključevanje. 

   

Odločitev delodajalca, da onemogoči dostop do socialnih omreţij zaposlenim med delovnim časom.    

Dejanja, s katerim nam sodelavci jasno pokaţejo, da jim nismo všeč.    

Nenehno neupravičeno opozarjanje na vaše zmote ali napake.    

Modna muha, ki jo zaposleni izkoriščajo, da bi prikrili lastno nezadovoljstvo z delom.    

 

Veliko ljudi tarna, da je današnji tempo ţivljenja prehiter. Pogosto se pritoţujejo nad 

nemogočimi delovnimi razmerami, zahtevnimi nalogami in kratkimi roki. Slabši naj bi bili 

tudi odnosi med sodelavci. Zanima me, kako se na te spremembe odzivate vi: 
 

9. Kako ocenjujete odnose v delovnem okolju? 

 Harmonični  Vzdrţni  Nevzdrţni 

 

10. Ste zadovoljni z delom, ki ga opravljate? 

 Zadovoljen  Niti zadovoljen niti nezadovoljen  Nezadovoljen 

 

11. Katera dejanja po vašem mnenju povzročajo negativno delovno vzdušje? 

      Izberete lahko več odgovorov. 

 Zavist 

 Intrige 

 Tekmovalnost 

 Drugo, prosim, vpišite: ______________________ 

 

Za laţjo analizo podatkov vas prosim še za nekaj osnovnih podatkov. 
 

12. Spol: 

 Moški  Ţenski 

 

13. Starost: 

       Prosim, vpišite vaša leta. 

 
 

14. Stopnja doseţene izobrazbe: 

 Manj kot srednja  Srednja  Višja / visoka  Univerzitetna ali več 

 

15. Delovno mesto: 

 Vodja  Sodelavec 

 

Hvala, ker ste si vzeli čas in odgovorili na vprašanja. 



Priloga 2 

 

POROČILO_izpis 
(Odgovori niso lektorirani in so zapisani natanko tako, kot so jih vnašali anketiranci.) 

_____________________________________________________________________________ 

RAZISKAVA 

 

Ali vam je poznan izraz mobing? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Da (1.0) 98% 263 

Ne (2.0) 2% 5 

 Vsi odgovori 268 

 Povprečje 1.0 

 Varianca 0.0 

 

Kje ste se seznanili z izrazom mobing? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Časopisi, revije  (1) 80% 211 

Radio, televizija (2) 70% 185 

Seminarji, delavnice (3) 19% 50 

Strokovna literatura (4) 23% 60 

Pravni akti in predpisi (5) 29% 77 

Drugje (prosim, zapišite kje:) (6) 12% 32 

 Vsi odgovori 263 

 Povprečje 2.5 

 Varianca 2.5 

 

Kje ste se seznanili z izrazom mobing? (drugje: prosim, zapišite kje:) 

 Odgovor 

1. izobraţevanje 

2. na delovnem mestu 

3. v sluţbi 

4. med prijatelji 

5. sluţba 

6. direktno iz praktičnega primera 

7. splet 

8. pogovor s prijatelji, znanci 

9. internet 

10. na delovnem mestu 

11. iz prakse 

12. internet 

13. študij 

14. pri študijo 

15. internet 

16. pogovor s sodelavci in internet 

17. osebne izkušnje 

18. internet 

19. internet 

20. v sluţbi 

21. v pogovoru s sodelavci 

22. na delovnem mestu 

23. pogovor s sodelavci, znanci in doma 

24. debata, pogovori 
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 Odgovor 

25. na fakulteti 

26. pogovor s prijatelji 

27. Usposabljanje svetovalk in svetovalcev s področja varstva pred spolnim .... 

28. v sluţbi 

29. v praksi 

30. vsakodnevna tema v sluţbi 

31. V sluţbi 

32. od sodelavcev 

33. na lastni koţi 

34. na delovnem mestu 

35. v sluţbi 

36. na delovnem mestu 

37. študij 

38. internet 

39. na bivšem delovnem mestu 

40. internet 

41. pogovor med ljudmi 

42. v druţbi 

 

Ali ste se v delovni karieri ţe kdaj srečali z mobingom? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Da, kot opazovalec (1) 44% 116 

Da, kot ţrtev (2) 34% 90 

Ne (3) 37% 97 

 Vsi odgovori 263 

 Povprečje 1.9 

 Varianca 0.7 

 

Ali v upravnem delu Ministrstva za obrambo opaţate naštete pojave? 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 

pogosto 

Skupaj Povprečje Varianca 

Pogosto izostajanje 

z dela 

23 (9%) 111 (41%) 99 (37%) 29 (11%) 6 (2%) 268 2.6 0.8 

Povečana 

fluktuacija 

zaposlenih 

23 (9%) 118 (44%) 77 (29%) 43 (16%) 7 (3%) 268 2.6 0.9 

Zamujanje na delo 49 (18%) 145 (54%) 64 (24%) 10 (4%) 0 (0%) 268 2.1 0.6 

Disciplinske teţave 42 (16%) 128 (48%) 81 (30%) 16 (6%) 1 (0%) 268 2.3 0.7 

Agresivno 

komuniciranje 

23 (9%) 80 (30%) 101 (38%) 54 (20%) 10 (4%) 268 2.8 1.0 

Poizkusi izoliranja 

posameznikov 

54 (20%) 89 (33%) 79 (29%) 39 (15%) 7 (3%) 268 2.5 1.1 

Zmanjšanje 

storilnosti 

12 (4%) 61 (23%) 129 (48%) 51 (19%) 15 (6%) 268 3.0 0.8 

Pogoste napake pri 

delu 

11 (4%) 83 (31%) 132 (49%) 40 (15%) 2 (1%) 268 2.8 0.6 

Slaba organizacija 

dela 

4 (1%) 29 (11%) 87 (32%) 98 (37%) 50 (19%) 268 3.6 0.9 

Slabo odločanje 5 (2%) 34 (13%) 89 (33%) 87 (32%) 53 (20%) 268 3.6 1.0 
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Ali menite, da ste - oziroma ste ţe kdaj bili - ţrtev mobinga v upravnem delu Ministrstva za 

obrambo? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Da (1) 30% 78 

Ne (2) 52% 138 

Ne vem / nisem prepričan (3) 18% 47 

 Vsi odgovori 263 

 Povprečje 1.9 

 Varianca 0.5 

 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni. 

Spremenljivka Odgovor 

 Število odgovorov na vprašanje: 78 (na ogled v prilogi). 

 Število odgovorov na vprašanje: 44 (na ogled v prilogi). 

 Število odgovorov na vprašanje: 25 (na ogled v prilogi). 

 Število odgovorov na vprašanje: 14 (na ogled v prilogi). 

 

Kako pogosto se je neustrezno vedenje, ki ste ga zaznavali kot mobing, pojavljalo? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Enkrat na mesec (1) 26% 20 

Dva do trikrat na mesec (2) 23% 18 

Enkrat na teden (3) 25% 19 

Vsak dan (4) 26% 20 

 Vsi odgovori 77 

 Povprečje 2.5 

 Varianca 1.3 

 

Koliko časa je neustrezno vedenje, ki ste ga zaznavali kot mobing, trajalo? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Manj kot mesec (1) 10% 8 

Več kot mesec in manj kot šest mesecev (2) 19% 15 

Več kot šest mesecev in manj kot leto (3) 16% 12 

Več kot leto (4) 55% 42 

 Vsi odgovori 77 

 Povprečje 3.1 

 Varianca 1.2 

 

Ali ste o teh dogodkih koga obvestili? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Ne (1) 18% 14 

Da, povedal sem osebam izven delovnega 

okolja (2) 

40% 31 

Da, povedal sem sodelavcem (3) 49% 38 

Da, neposredno nadrejenemu (4) 29% 23 

Da, prosim, vpišite koga: (5) 6% 5 

 Vsi odgovori 78 

 Povprečje 2.8 

 Varianca 1.1 

 

Ali ste o teh dogodkih koga obvestili? (Da, prosim, vpišite koga:) 

 Odgovor 

1. sodelavki iz drugega delovnega okolja 

2. takratnemu vodji kabineta M 
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 Odgovor 

3. svetovalka za primere mobinga 

4. sodišču 

5. sindikatu 

6. novemu delodajalcu 

 

Ali menite, da ste - oziroma ste ţe kdaj bili - priča mobingu v upravnem delu Ministrstva za 

obrambo? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Da (1) 43% 112 

Ne (2) 33% 88 

Ne vem / nisem prepričan (3) 24% 63 

 Vsi odgovori 263 

 Povprečje 1.8 

 Varianca 0.6 

 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča. 

Spremenljivka Odgovor 

 Število odgovorov na vprašanje: 112 (na ogled v prilogi). 

 Število odgovorov na vprašanje: 60 (na ogled v prilogi). 

 Število odgovorov na vprašanje: 28 (na ogled v prilogi). 

 Število odgovorov na vprašanje: 7 (na ogled v prilogi). 

 

Kako pogosto se je pojavljalo neustrezno vedenje proti drugi osebi, ki ste mu bili priča in ste ga 

zaznavali kot mobing? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Enkrat na mesec (1) 28% 30 

Dva do trikrat na mesec (2) 28% 30 

Enkrat na teden (3) 22% 24 

Vsak dan (4) 22% 24 

 Vsi odgovori 108 

 Povprečje 2.4 

 Varianca 1.2 

 

Koliko časa je trajalo neustrezno vedenje, proti drugi osebi, ki ste mu bili priča in ste ga  zaznavali 

kot mobing? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Manj kot mesec (1) 12% 13 

Več kot mesec in manj kot šest mesecev (2) 30% 33 

Več kot šest mesecev in manj kot leto (3) 25% 28 

Več kot leto (4) 33% 37 

 Vsi odgovori 111 

 Povprečje 2.8 

 Varianca 1.1 



Priloga 2 

 

Ali ste o teh dogodkih koga obvestili? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Ne (1) 36% 40 

Da, povedal sem osebam izven delovnega 

okolja (2) 

31% 34 

Da, povedal sem sodelavcem (3) 49% 54 

Da, neposredno nadrejenemu (4) 19% 21 

Da, prosim, vpišite koga: (5) 3% 3 

 Vsi odgovori 111 

 Povprečje 2.4 

 Varianca 1.2 

 

Ali ste o teh dogodkih koga obvestili?  (Da, prosim, vpišite koga:) 

 Odgovor 

1. napadena oseba je seznanila nadrejeno osebo 

2. svetovalka za primere mobinga 

3. direktorju urada 

4. neformalni pogovor med sodelavci in nadrejenim 

5. videla in vedela je večina sodelavcev 

6. pogovarjali smo se zaposleni med sabo 

7. ţeni 
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PRIMERI 

_____________________________________________________________________________ 
RAZISKAVA 

 

1. PRIMER 
V kolektivu s preteţno moškimi sodelavci se je zaposlila mlajša sodelavka. Zaradi mladosti je bila 

pogosto tarča raznovrstnih verbalnih opazk in sodelavci so jo naslavljali s »punči, bejba, miška, 

cukrček…«. Dogajalo se je, da se je je kdo namerno dotaknil, jo objel ali ji celo poslal elektronsko 

sporočilo z opolzko vsebino. Opazke so se vrstile iz tedna v teden, a sodelavka je o vsem molčala. Po 

šestih mesecih je zbrala pogum in se pogovorila s sodelavci, ki so se ji opravičili in se začeli obnašati 

spoštljivo. 

 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Dejanje je mobing (1) 64% 168 

Dejanje ni mobing (2) 25% 65 

Ne morem se opredeliti (3) 11% 30 

 Vsi odgovori 263 

 Povprečje 1.5 

 Varianca 0.5 

 

2. PRIMER 

Zaposleni je ves čas svojega sluţbovanja opravljal odgovorne in ključne naloge v organizaciji in jih 

uspešno opravil. Ob zamenjavi vodstva so mu odgovornosti odvzeli in mu namenili nepomembne in 

neprijetne naloge. Vodstvo mu je večkrat namignilo, da bi si moral poiskati novo zaposlitev. Tudi nove 

naloge je vestno opravljal, a kritike so se vrstile tako pogosto, da se je pojavilo še zaničevanje s strani 

sodelavcev. Ker zaposleni ni prenesel nenehnih pripomb, je po letu dni dal odpoved. 

 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Dejanje je mobing (1) 97% 255 

Dejanje ni mobing (2) 0% 1 

Ne morem se opredeliti (3) 3% 7 

 Vsi odgovori 263 

 Povprečje 1.1 

 Varianca 0.1 

 

3. PRIMER 

Sodelavec ţe vrsto let ni napredoval. Svoje naloge je opravljal zadovoljivo, včasih bolj, včasih manj 

uspešno. Delo mu je postalo rutina in na delovnem mestu je postajal vedno bolj nezadovoljen. V podjetju 

so izvedli reorganizacijo in sodelavec ni napredoval. Svojega nadrejenega je prijavil, da zoper njega 

izvaja mobing. 

 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Dejanje je mobing (1) 16% 41 

Dejanje ni mobing (2) 68% 180 

Ne morem se opredeliti (3) 16% 42 

 Vsi odgovori 263 

 Povprečje 2.0 

 Varianca 0.3 
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4. PRIMER 

V zadnjih osmih mesecih je tajnica zaradi odsotnosti sodelavke večkrat poprijela tudi za njeno delo. 

Zaradi tega je opravila določeno število nadur. Ko je zahtevala izplačilo teh, ji je nadrejeni povedal, da z 

njenim delom ni zadovoljen. Odrejal ji je naloge, ki niso sodile v njen opis del. Z nadrejenim nista več 

našla skupnega jezika. Ona je postajala vse bolj utrujena, on je bil do nje vedno bolj zahteven. Tajnica je 

resno zbolela. 

 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Dejanje je mobing (1) 68% 179 

Dejanje ni mobing (2) 16% 43 

Ne morem se opredeliti (3) 16% 41 

 Vsi odgovori 263 

 Povprečje 1.5 

 Varianca 0.6 

 

5. PRIMER 

Zaposleni ni bil ravno priljubljen med sodelavci, zaradi tega je večkrat postal tarča posmeha. Nenehno so 

zoper njega širili govorice ali pa so ga ignorirali. Nastalih razmer ni znal razrešiti in razmere so se le 

slabšale. Na njegov račun so se pričeli šaliti tudi tisti, s katerimi se je razumel. Šaljenje je preraslo v 

sarkazem, prejemal je neprimerna elektronska sporočila. Ker je vse mirno prenašal, se razmere niso nikoli 

uredile. 

 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Dejanje je mobing (1) 78% 204 

Dejanje ni mobing (2) 9% 24 

Ne morem se opredeliti (3) 13% 35 

 Vsi odgovori 263 

 Povprečje 1.4 

 Varianca 0.5 
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Naštete so nekatere trditve o mobingu. Prosim vas, da izrazite stopnjo strinjanja s trditvami: sploh 

se ne strinjam, neodločen in  popolnoma se strinjam 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Neodločen Popolnoma 

se strinjam 

Skupaj Povprečje Varianca 

Občasno ţaljenje ali neprijetno 

komentiranje vaše osebnosti oziroma 

vaših stališč ali vašega zasebnega 

ţivljenja. 

52 (20%) 80 (30%) 131 (50%) 263 2.3 0.6 

Pol leta trajajoče negativno dejanje, ki 

je usmerjeno proti eni ali več osebam 

in povzroča socialno izključevanje. 

3 (1%) 15 (6%) 245 (93%) 263 2.9 0.1 

Odločitev delodajalca, da onemogoči 

dostop do socialnih omreţij 

zaposlenim med delovnim časom. 

169 

(64%) 

55 (21%) 39 (15%) 263 1.5 0.5 

Dejanja, s katerim nam sodelavci 

jasno pokaţejo, da jim nismo všeč. 
119 

(45%) 

94 (36%) 50 (19%) 263 1.7 0.6 

Nenehno neupravičeno opozarjanje na 

vaše zmote ali napake. 
28 (11%) 55 (21%) 180 (68%) 263 2.6 0.5 

Modna muha, ki jo zaposleni 

izkoriščajo, da bi prikrili lastno 

nezadovoljstvo z delom. 

145 

(55%) 

90 (34%) 28 (11%) 263 1.6 0.5 

 

Kako ocenjujete odnose v delovnem okolju? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Harmonični (1) 14% 38 

Vzdrţni (2) 78% 210 

Nevzdrţni (3) 7% 20 

 Vsi odgovori 268 

 Povprečje 1.9 

 Varianca 0.2 

 

Ste zadovoljni z delom, ki ga opravljate? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Zadovoljen (1) 61% 163 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen (2) 32% 87 

Nezadovoljen (3) 7% 18 

 Vsi odgovori 268 

 Povprečje 1.5 

 Varianca 0.4 

 

Katera dejanja po vašem mnenju povzročajo negativno delovno vzdušje? 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Zavist (1) 68% 183 

Intrige (2) 74% 197 

Tekmovalnost (3) 30% 80 

Drugo, prosim, vpišite: (4) 21% 56 

 Vsi odgovori 268 

 Povprečje 2.0 

 Varianca 0.9 
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Katera dejanja po vašem mnenju povzročajo negativno delovno vzdušje? (drugo, prosim, vpišite:) 

 Odgovor 

1. nekolegialnost 

2. organiziranost 

3. neobveščenost 

4. slabo vodenje 

5. nesposobnost vodij, nestrokovnost vodij 

6. bolan vodstveni kader 

7. premalo dela 

8. napredovanje diletantov in pozerjev 

9. laţi vodstva 

10. nevoščljivost 

11. vse našteto in še kaj 

12. slabo vodenje 

13. osebni problemi 

14. ogroţenost 

15. slabi odnosi nadrejenih do podrejenih, skrivanje informacij,nered, nedisciplina,... 

16. neupravičena privilegiranost vodje do nekaterih sodelavcev 

17. pridni podpirajo lenuhe 

18. lenoba 

19. slabo opravljeno delo 

20. strah, nelagodje 

21. neupoštevanje delavčevega mnenja 

22. aroganca 

23. nesposobnost nedoraslost vodje 

24. enostranske odločitve vodilnih 

25. slaba organizacija,preveč prerazporeditev 

26. neodločno in ţe dalj časa enako vodstvo 

27. slaba organiziranost, neodločanje, ignoranca, ni karierne poti,... 

28. neorganiziran, slab vodja 

29. izključevanje, neorganiziranost 

30. nekorektnost, neenako obravnavanje 

31. nevoščljivost 

32. neustrezen odnos vodstva do zaposlenih 

33. slaba organizacija 

34. nestrokovnost, ne poznavanje področja dela, lenoba 

35. slaba kadrovska politika zaposlovanja in ignoriranje delovnih izkušenj! 

36. neenakopravno obravnavanje 

37. neiskrenost,nekolegijalnost, 

38. nejasne naloge, merila za uspešnost 

39. slaba organiziranost 

40. pomanjkanje delovnega elana 

41. Slaba organizacija dela. 

42. nesposobnost posameznih vodij 

43. nedelavnost 

44. pomanjkanje hierarhije in avtoritete 

45. pomanjkanje bontona 

46. slaba organizacija dela, slabo odločanje, "vrednotenje" zgolj negativnosti 

47. dopustitev delovanja agrasivneţem 

48. pomanjkanje samokritičnosti 
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 Odgovor 

49. diskriminacija sodelovcev 

50. izmikanje odgovornosti 

51. neiskrenost, laţ 

52. omreţje "prijatelji vodilnih" 

53. izostajanje vzpodbud in pohval podrejenemu 

54. izogibanje delovnim nalogam; odgovor "ne znam tega narediti" zato naj nalogo opravi nekdo 

drug 

55. delegiranje, brez ciljev 

56. neobvladljive količine dela 

57. slabo vodenje, nemotiviran vodja, nepremišljene organizacijske spremembe 

58. slaba organizacija dela 

59. ljudje, ki jih zaposlije zaradi pripadnosti določeni poltični stranki 

60. nesposobnost vodilnih 

61. neregulacija sistema 

62. premalo pripadnosti, ni napredovanj na podlagi doseţenih rezultatov 

63. slabi odnosi med zaposlenimi, nečloveški odnosi nadrejenih do podrejenih 

64. Korupcija in elizizem 

65. slaba komunikacija 

66. izključevanje nekaterih sodelavcev za laţjo promocijo mlajših sodelavcev 

67. nedisciplina, nedemokratično vodenje 

68. Vodstvo 

69. nespoštovanje posameznika in neinformiranost 

70. šefi 

71. nedorečenost 

72. nenehno pritoţevanje 

73. prekomerno izkoriščanje sistema, premalo odgovornosti zaposlenih 

74. nesposobnost nadrejenih 

75. pomanjkanje vrednot 

76. nekompetentnost 

77. preobremenjenost, slaba "organiziranost" 

78. nezdrava tekmovalnost 

79. protekcije, nesposobni vodje in korupcija v različnih oblikah 

80. nesodelovanje, slaba komunikacija 

81. nestrokovnost, uporaba različnih meril za različne osebe na primerljivih mestih 

82. slabo odločanje, slabo kadrovanje... 

83. obrekovanja 

84. mešanje zasebnih s sluţbenimi zadevami 

85. laţi, hinavščina 

86. nekolegialnost,... 

87. ni moţnosti napredovanja 

88. pogoste reorganizacije, negotovost zaposlenih, slabo vodenje 
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Spol: 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Moški (1) 50% 134 

Ţenski (2) 50% 134 

 Vsi odgovori 268 

 Povprečje 1.5 

 Varianca 0.3 

 

Starost: 

Število odgovorov na vprašanje: 268 (na ogled v prilogi). 

 

Stopnja doseţene izobrazbe: 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Manj kot srednja (1) 0% 1 

Srednja (2) 15% 39 

Višja / visoka  (3) 26% 69 

Univerzitetna ali več  (4) 59% 159 

 Vsi odgovori 268 

 Povprečje 3.4 

 Varianca 0.6 

 

Delovno mesto: 

Odgovor Odstotek Seštevek 

Vodja (1) 16% 44 

Sodelavec (2) 84% 224 

 Vsi odgovori 268 

 Povprečje 1.8 

 Varianca 0.1 
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Priloga odgovori: 
 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni: 

 Odgovor 

1. neprimerna komunikacija 

2. izolacija, ignoranca, prenehanje komunikacije s strani sodelavk v pisarni 

3. agresivno komuniciranje 

4. agresivno vedenje 

5. seksistične opazke 

6. ignoriranju 

7. nadlegovanje s strani nadrejenega 

8. razporeditev na niţje delovno mesto zaradi opozarjanja na kršitve predpisov s strani sodelavcev 

na vodilnem poloţaju, 

9. podcenjevanje 

10. ţalitev na delovnem mestu 

11. izoliranje s strani sodelavcev 

12. nesramno vedenje 

13. neprimerna komunikacija 

14. kršitev ustavne pravice do zasebnosti 

15. groţnje 

16. namerne neprimerne (zabavljaške, seksistične, diskriminatorne...) teme razgovora oţjega kroga 

sodelavcev v prisotnosti tistih, za katere se je predpostavljalo, da tega ne odobravajo 

17. Omejevanje moţnosti komuniciranja s strani nadrejenega 

18. neustrezna in včasih ţaljiva komunikacija nadrejenih 

19. izostanek napredovanja 

20. pdajanje napačne informacije 

21. širjenju laţi in neresnic 

22. laţ 

23. verbalni mobing 

24. komunikacija nadrejenih 

25. verbalne groţnje 

26. verbalno komuniciranje 

27. neprimeren ţaljiv odnos nadrejenih 

28. neenaka obravnava glede na spol in izkušnje 

29. dodeljevanje nalog, ki so pod nivojem strokovne usposobljenosti 

30. bossing 

31. neustrezno obravnavanje in nepodajanje odgovorov 

32. Neustrezno dodeljevanje delovnih nalog 

33. zahrbtno govorjenje, laganje, podtikanje 

34. šikaniranje s strani nadrejenega 

35. šikaniranje 

36. dobivanje napačnih informacij 

37. nisem imela nobene zadolţitve 

38. ignoriranje 

39. šikaniranje 

40. nezadovoljstvo z delom 

41. ignoriranje 

42. maščevalnosti 

43. oholi nastop vodilnih v primeru, kadar o strokovnih zadevah, okaterih je tekla beseda na sestanku, 

niso imeli pojma 
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 Odgovor 

44. Kričanje oz. zmerjanje 

45. prerazporeditev brez predhodnega razgovora z menoj 

46. Ţaljenje nadrajenega 

47. Ne dovolim, da misliš, jaz mislim zate 

48. poniţevanju 

49. verbalna oblika 

50. Groţnje po posredovanje "vplivnih ljudi". 

51. poniţanje pred sodelavci 

52. umetno ustvarjanje časovne stiske 

53. onemogočanje opravljanja rednega dela 

54. diskriminacija 

55. groţnje 

56. izključevanje iz delovnega procesa 

57. zloraba poloţaja 

58. verbalni napad 

59. Vzeli so mi dodeljene projekte , češ. da se preveč poglabljam v podrobnosti. 

60. slaba ocena brez utemeljitve 

61. neobveščanje 

62. ignoriranje 

63. šikaniranje 

64. visoke zahteve ob pomankanju informacij, jasnih navodil in odsotnosti komunikacije 

65. šikaniranje 

66. izoliranost od sodelavcev, 

67. agresivno komuniciranje 

68. neustrezno ocenjevanje uspešnosti 

69. poniţevanje 

70. enosmerna komunikacija 

71. neprimerna komunikacija (šikaniranje) 

72. izolacija 

73. pavšalno obsojanje 

74. šikaniranje 

75. agresivni komunikaciji 

76. kričanje 

77. zapostavljanje s strani nadrejenega 

78. nasprotovanje zamenjavi delovnega mesta 

 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni: 

 Odgovor 

1. podcenjevanje 

2. šikaniranje 

3. nenatančna navodila 

4. širjenje govoric o nesposobnosti 

5. zavračanje nalog podrejenega 

6. neodgovarjanje na zastavljena vprašanja 

7. neupravičen odtegljaj fin. sredstev 

8. izkoriščanje poloţaja nadrejenega 

9. širjenje laţnih podatkov 

10. skupina sodelavcev je z večletnim gojenjem fame o svoji strokovni večvrednosti šikanirala drugo 

skupino sodelavcev 
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 Odgovor 

11. Prekinjanje govora, jemanje besede 

12. pogojevanje odbritve dopusta kljub opravljenih rednih nalogah 

13. Izostanek uspešnosti 

14. skrivanje informacij 

15. podtikanja 

16. ignoranca 

17. neenakopravno obravnavanje v primerjavi s sodelavci 

18. neupoštevanje izkušenj, kvalifikacij, odločitev 

19. onemogočanja dela 

20. poniţevanje s strani nadrejenega 

21. kaznovanje 

22. laganje 

23. pritiski na odločanje 

24. dajanje nerešljivih nalog 

25. psihični pritiski 

26. zaničevanja 

27. oviranje napredovanja kljub visoki strokovnosti delavca in opravljanju zahtevnih del 

28. preselitev, ker je nadrejeni to ukazal 

29. Govorjenje o nameravanem fizičnem nasilju nad mano sodelavcem. 

30. ţelel podtakniti negativne stvari 

31. neomogočanje izobraţevanja 

32. trpinčenje na delovnem mestu 

33. besedno napadanje 

34. skrivanje informacij za opravljanje dela 

35. Niso mi hoteli odobravati sluţbenih poti. 

36. poniţevanje 

37. prepričevanje 

38. dodeljevanje del, ki ne pritičejo moji izobrazbi 

39. odvzem nalog, ki sem jih dobro in z veseljem opravljala 

40. oviranje pri napredovanju v plačne razrede 

41. prikrivanje informacij (neobveščanje) 

42. podcenjevanje 

43. posredovanje napačnih informacij 

44. poniţevanje 

 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni: 

 Odgovor 

1. poniţevanje 

2. zavračanje izdelanih nalog 

3. nalaganje nalog, ki jih je zaradi premalo časa nemogoče izvesti v roku 

4. zapora informacij 

5. dodeljevanje del ki ne sodijo v moj resor 

6. onemogočanje napredovanja 

7. izostajanje delovnih nalog 

8. Ignoriranje, neinformiranje o pomembnih zadevah 

9. izoliranje od dogodkov v sluţbi 

10. zaničevanje 

11. vdor v zasebno ţivljenje 
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 Odgovor 

12. neupoštevanje predlogov, neupravičen nadzor,diskreditacija 

13. neinformiranost o področju dela 

14. spolno nadlegovanje s strani nadrejenega 

15. norčevanje, obrekovanje 

16. izoliranosti 

17. nadrejenega ne briga kako bom delala 

18. posmehovanje 

19. omejevanje 

20. Ne delegirajo me v strokovne skupine. 

21. zaničevanje opravljenega dela 

22. dodelitev manj pomemnih delovnih nalog ali popolna ignoranca 

23. delegiranje nalog ki jih nihče noče opravljati 

24. prepoved skupnega pitja jutranje kave 

25. obtoţevanje 

 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni.: 

 Odgovor 

1. nepriznavanje oz. prisvajanje rezultatov dela 

2. zniţanje ocen zaradi zgornje postavke 

3. nesramne opazke 

4. Premestitev v slab delovni prostor 

5. poniţevalni odnos 

6. vzvišenost 

7. nepravična delitev nalog 

8. dodeljevanje manjzahtevnih nalog in manjpomembnih vsebin/področij dela 

9. nadrejeni meni, da moje delo ni pomembno, ker imam samo srednjo izobrazbo 

10. in še in še 

11. poniţevanje 

12. iskanje"dlake v jajcu" 

13. povzročitelj mobinga je bil glavni vodja OE 

14. karantena-izolacija-izključevanje 

 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča: 

 Odgovor 

1. šikiniranje 

2. napadi zoper osebni ugled 

3. psihično maltretiranje 

4. izoliranje osebe zaradi spolne usmerjenosti 

5. ignoriranje 

6. popolna ignoranca 

7. neustrezna verbalna komunikacija 

8. zavračanje naloge nadrejenga 

9. govorjenje na glas 

10. ignoriranje 

11. nekomunikacija šef-delavec 

12. nesramno vedenje 

13. sodelavcu določijo poskusni čas, ko se mu zamenja nadrejeni, da bi ugotovili, če sta s novim 

šefom kompatibilna 
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 Odgovor 

14. isto kot prej: groţnje 

15. izkoriščanje prilik za negativno odločanje 

16. izolacija osebe 

17. Dodeljevanje novih nalog, pogosteje kot drugim sodelavcem 

18. delegiranje neustreznih nalog kot je "pospravi si mizo" 

19. neupoštevanje pritoţbe 

20. poniţevanje 

21. ignoriranje 

22. šikaniranje 

23. agresivnost 

24. neprimerni odnos nadrejenega nad podrejenim 

25. podtikanje neresnic 

26. laţ 

27. zapostavljanje zaposlenega 

28. izoliranje 

29. neopravičeno diskriminiranje sodelavke 

30. šikaniranje 

31. povzdigovanje glasu 

32. šikaniranje 

33. neprimerno vedenje nadrejenega, izolacija 

34. usluţbenec je bil drugače tretiran kot ostali sodelavci 

35. bossing 

36. podcenjevanje 

37. nenedna prerazporeditev strokovnih nalog 

38. neustrezno obravnavanje 

39. izsiljevanje 

40. netoleranca 

41. neustrezno dodeljevanje delovnih nalog 

42. šikaniranje 

43. Pogosta navodila podrejenemu, ki so bila teţko izvedljiva ali niso bila z njegovega področja 

dela. 

44. šikaniranje na del. mestu 

45. spolno nadlegovanje 

46. šikaniranje 

47. imeti vse prav 

48. šikaniranje sodelavcev s strani nadrejenega 

49. šikaniranje 

50. neprimerno vedenje vodje do podrejenega 

51. načrtno zadrţevanje inf. potrebnih za delo 

52. prikrivanje podatkov 

53. prikrivanje informacij 

54. nasilno komuniciranje - neprimerni verbalni izpadi 

55. neumestno nadziranje 

56. ignoranca 

57. šikaniranje 

58. Deskreditacija osebe v prisotnosti drugih 

59. izolacija posameznika 

60. zaničevanju 

61. kričanje 
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 Odgovor 

62. ignoriranje znanja 

63. izoliranje 

64. neustrezen odnos nadrejenega do podrejenega 

65. Kričanje oz. zmerjanje 

66. verbalno 

67. poniţevanje 

68. Verbalni mobing - kričanje (občasno) 

69. kričanje na sodelavce 

70. Ţalitev 

71. avtoritativnost, delegiranje 

72. izsiljevanju 

73. izolacija 

74. Nenehno nadzorovanje dela osebe. 

75. poniţanje 

76. popravki pripravljnih dokumetov z nepomembnimi oz. manjpomembnimi popravki 

77. onemogočanje napredovanja 

78. onemogočanje dela 

79. pritiski 

80. izolacija ţrtev 

81. groţnje 

82. neustrezno vedenje 

83. Vsiljevanje neprimernega dela 

84. Neprimerno obnašanje nadrejenih 

85. Agresivna komunikacija 

86. usmerjanje krivde zaradi pomoči pri izdelavi strateškega pregleda resorja 

87. verbalni pritiski 

88. verbalni napad 

89. izpostavljanje 

90. Premestitev v drugo NOE 

91. ţe navedeno 

92. maltretiranje 

93. agresivno komuniciranje 

94. spolno nadlegovanje 

95. prisilna pareselitev delavca na drugo delovno mesto, čeprav zakonske osnove za to ni bilo 

96. odvzem delonih nalog 

97. degradacija z nalogami ki jih nihče ne ţeli opravljati-arhiv npr. 

98. spolno nadlegovanje 

99. kričanje 

100. neprimernega komuniciranja nadrejenega 

101. šikaniranje 

102. izsiljevanje s strani podrejenih in obratno 

103. blatenje 

104. izolacija ljudi, zaradi politične pripadnosti 

105. napetost na delovnem mestu 

106. agresivna komunikacija 

107. namigovanje na spolnost 

108. obtoţevanje po krivem 

109. strokovna diskvalifikacija 

110. zaprtost vase 
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 Odgovor 

111. omalovaţevanje sodelavca 

112. nasprotovanje zamenjavi delovnega mesta 

 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča: 

 Odgovor 

1. izolacija 

2. zoper izraţanje oz. komuniciranje 

3. neprikrito sovraštvo 

4. prisvajanje rezultatov dela 

5. skrajno neprimeren odos 

6. ignoriranje potreb delavca v delovnem procesu 

7. zaničevanje, kritiziranje dela 

8. prisilna prerazporeditev na drugo del. mesto 

9. izkoriščanje podrejenih delavcev 

10. dajanje neprimernih ocen 

11. grdo opravljanje 

12. Delovne napore se ocenjuje napačno oz. ţaljivo 

13. neprimerno in na momente ţaljivo komuniciranje s podrejenimi 

14. ţaljenje 

15. napadalno obnašanje 

16. menjava delovnega mesta proti volji 

17. to je moje 

18. ignoranca 

19. zavračanje pripravljenih dokumentov zaradi manjših napak oziroma zaradi napak, ki pri drugih 

niso bile zavrnjene 

20. nekulturno govorjenje nadrejenega 

21. negiranje zadev 

22. nalaganje dodatnih nalog izven področja pristojnosti 

23. nekorektnost 

24. psihični pritisk na delavca pri opravljanju nalog 

25. nepripravljenost na komunikacijo - nepodajanje odgovorov 

26. moč nadrejenega 

27. ne dajanja dela 

28. Zmanjševanje finančnih dodatkov na račun drugih sodelavcev 

29. namigovanje na spolnost 

30. poniţevanje sodelavcev s strani nadrejenega 

31. nesramno obnašanje 

32. nesramno vedenje 

33. preprečevanje izobraţevanj 

34. .. 

35. opravljanje za hrbtom 

36. izpostavljanje 

37. agresivna komunikacija 

38. poniţevanju 

39. ţalitev 

40. oviranje napredovanja cele skupine delavcev na nekem strokovnem področju, ki ga nadrejeni ni 

obvladal 

41. agresivna komunikacija 

42. razvrednotenje sodelavca in njegovega dela 
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 Odgovor 

43. Poniţevanje osebe. 

44. nič ne narediš prav 

45. onemogočanje izobraţevanja 

46. trpinčenje 

47. zahteva za izvajanje manj vrednih nalog 

48. besedno napadanje 

49. laţnive obtoţbe 

50. Zaničevanje 

51. nerealni roki nalog 

52. ignoriranje 

53. groţnje 

54. prikrivanje informacij 

55. verbalne ţalitve 

56. neprijazna komunikacija 

57. ţalitev 

58. kričanje 

59. groţnje 

60. zmanjšanje komunikacije s sodelavci 

 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča: 

 Odgovor 

1. nalaganje nalog, ki jih je nemogoče izvesti zaradi premalo časa ali pomanjkanja sredstev 

2. šikaniranje 

3. onemogočanje napredovanja 

4. širjenje domnevnih negativnih dejstev 

5. aroganca 

6. zaničevanje 

7. neupravičen nadzor in nezaupanje 

8. zbadanje 

9. poniţevanje 

10. verbalno izţivalnje in ţaljenje sodelavcev 

11. siljenje k delu, ki je daleč pod nivojem izobrazbe 

12. .. 

13. širjenje neresnic 

14. poniţevanje 

15. maščevalnosti 

16. izsiljevanje 

17. škodljivo obrekovanje 

18. razlaganje vsem kako je nekdo nesposoben in kako nič ne dela 

19. Izsiljevanje - "če ne dobim določene usuge pa ne bom opravljal svojega dela" 

20. zahteva po realizaciji nalog v nerealnih rokih 

21. šikaniranje 

22. oviranje pri napredovanju z odvzemom dokaznih listin 

23. ogovarjanje in širjenje laţnih dejstev 

24. enosmerna komunikacija-golo obveščanje 

25. groţnje   fizično silo 

26. zaviranje napredovanja 

27. namerna napačna in zavajajoča pojasnila 
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28. stopiranje karierere 

 

Prosim vas, da vpišete, kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča.  

 Odgovor 

1. nesorazmerno kadrovanje moških na vodilna delovna mesta 

2. nalaganje pre velike količine dela 

3. .. 

4. onemogočanje upravičenih napredovanj 

5. ţelja po prestavitvi na drugo delovno mesto z odvzemom osmih plačnih razredov 

6. zaničevanje podrejenih 

7. neobjektivnost 

 

Starost:  

 Odgovor 

1. 39 

2. 44 

3. 50 

4. 48 

5. 38 

6. 48 

7. 52 

8. 37 

9. 46 

10. 45 

11. 58 

12. 39 

13. 31 

14. 54 

15. 45 

16. 41 

17. 50 

18. 61 

19. 35 

20. 35 

21. 45 

22. 55 

23. 31 

24. 49 

25. 50 

26. 56 

27. 30 

28. 42 

29. 38 

30. 41 

31. 54 

32. 41 

33. 58 

34. 48 

35. 42 
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 Odgovor 

36. 48 

37. 55 

38. 41 

39. 62 

40. 49 

41. 32 

42. 40 

43. 41 

44. 30 

45. 25 

46. 53 

47. 54 

48. 47 

49. 54 

50. 30 

51. 44 

52. 44 

53. 30 

54. 42 

55. 45 

56. 35 

57. 35 

58. 37 

59. 43 

60. 44 

61. 40 

62. 38 

63. 48 

64. 37 

65. 32 

66. 44 

67. 51 

68. 55 

69. 47 

70. 48 

71. 38 

72. 47 

73. 34 

74. 58 

75. 45 

76. 38 

77. 42 

78. 52 

79. 42 

80. 49 

81. 33 

82. 45 

83. 44 

84. 36 
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 Odgovor 

85. 48 

86. 57 

87. 48 

88. 58 

89. 42 

90. 51 

91. 50 

92. 40 

93. 33 

94. 32 

95. 47 

96. 50 

97. 49 

98. 50 

99. 36 

100. 40 

101. 39 

102. 47 

103. 39 

104. 58 

105. 45 

106. 53 

107. 39 

108. 47 

109. 35 

110. 64 

111. 54 

112. 45 

113. 36 

114. 47 

115. 50 

116. 35 

117. 53 

118. 62 

119. 50 

120. 35 

121. 35 

122. 40 

123. 50 

124. 45 

125. 55 

126. 38 

127. 30 

128. 53 

129. 49 

130. 39 

131. 30 

132. 51 

133. 29 



Priloga 2 

 

 Odgovor 

134. 51 

135. 38 

136. 46 

137. 40 

138. 61 

139. 56 

140. 53 

141. 44 

142. 57 

143. 34 

144. 45 

145. 35 

146. 40 

147. 44 

148. 59 

149. 53 

150. 35 

151. 59 

152. 37 

153. 55 

154. 52 

155. 50 

156. 45 

157. 64 

158. 44 

159. 46 

160. 39 

161. 59 

162. 40 

163. 48 

164. 47 

165. 50 

166. 62 

167. 36 

168. 55 

169. 36 

170. 39 

171. 46 

172. 40 

173. 43 

174. 46 

175. 55 

176. 48 

177. 61 

178. 52 

179. 26 

180. 36 

181. 56 

182. 53 



Priloga 2 

 

 Odgovor 

183. 46 

184. 50 

185. 53 

186. 31 

187. 54 

188. 35 

189. 45 

190. 47 

191. 44 

192. 44 

193. 56 

194. 55 

195. 41 

196. 52 

197. 41 

198. 38 

199. 42 

200. 40 

201. 35 

202. 44 

203. 54 

204. 43 

205. 45 

206. 60 

207. 46 

208. 61 

209. 45 

210. 37 

211. 46 

212. 47 

213. 50 

214. 46 

215. 47 

216. 50 

217. 44 

218. 31 

219. 49 

220. 36 

221. 50 

222. 37 

223. 54 

224. 25 

225. 49 

226. 51 

227. 55 

228. 50 

229. 35 

230. 50 

231. 50 
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 Odgovor 

232. 40 

233. 38 

234. 42 

235. 51 

236. 43 

237. 43 

238. 40 

239. 41 

240. 33 

241. 52 

242. 47 

243. 55 

244. 30 

245. 35 

246. 36 

247. 50 

248. 41 

249. 50 

250. 31 

251. 53 

252. 48 

253. 37 

254. 47 

255. 44 

256. 39 

257. 46 

258. 35 

259. 30 

260. 50 

261. 47 

262. 56 

263. 37 

264. 36 

265. 33 

266. 35 

267. 40 

268. 52 
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PREGLED KATEGORIZACIJ NA ODPRTA VPRAŠANJA V RAZISKAVI 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Katera dejanja po vašem mnenju povzročajo negativno delovno vzdušje? 

    Odgovori pod drugo: 

 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE 

DEJANJA, KI POVZROČAJO NEGATIVNO DELOVNO 

VZDUŠJE 

VRSTA DEJANJA 

Nekolegialnost Nestrokovnost 

Organiziranost Neorganiziranost 

Neobveščenost Neobveščenost 

Slabo vodenje Nestrokovnost 

Nesposobnost vodij, nestrokovnost vodij Nestrokovnost 

Bolan vodstveni kader Nestrokovnost 

Premalo dela Nestrokovnost 

Napredovanje diletantov in »pozerjev« Neorganiziranost 

Laţi vodstva Neodgovornost 

Nevoščljivost Zavist 

Vse našteto in še kaj NERAZPOREJENO 

Slabo vodenje Nestrokovnost 

Osebni problemi Nelagodje 

Ogroţenost Nelagodje 

Slabi odnosi nadrejenih do podrejenih Nestrokovnost 

Skrivanje informacij Neobveščenost 

Nered Neorganiziranost 

Nedisciplina Nestrokovnost 

Neupravičena privilegiranost vodje do nekaterih sodelavcev Diskriminacija 

Pridni podpirajo lenuhe Nepoštenost 

Lenoba Neodgovornost 

Slabo opravljeno delo Nestrokovnost 

Strah Nelagodje 

Nelagodje Nelagodje 

Neupoštevanje delavčevega mnenja Nestrokovnost 

Aroganca Ošabnost 

Nesposobnost nedoraslost vodje Nestrokovnost 

Enostranske odločitve vodilnih Nestrokovnost 

Slaba organizacija Neorganiziranost 

Preveč prerazporeditev Nestrokovnost 

Neodločno in ţe dalj časa enako vodstvo Nestrokovnost 

Slaba organiziranost Neorganiziranost 

Neustrezen odnos vodstva do zaposlenih Nestrokovnost 

Ignoranca Omalovaţevanje 

Ni karierne poti Nestrokovnost 

Neorganiziran, slab vodja Nestrokovnost 

Izključevanje Nelagodje 

Neorganiziranost Neorganiziranost 

Nekorektnost Nelagodje 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE 

DEJANJA, KI POVZROČAJO NEGATIVNO DELOVNO 

VZDUŠJE 

VRSTA DEJANJA 

Neenako obravnavanje Diskriminacija 

Nevoščljivost Zavist 

Neustrezen odnos vodstva do zaposlenih Nestrokovnost 

Slaba organizacija Neorganiziranost 

Nestrokovnost Nestrokovnost 

Ne poznavanje področja dela Nestrokovnost 

Lenoba Neodgovornost 

Slaba kadrovska politika zaposlovanja Nestrokovnost 

Ignoriranje delovnih izkušenj Omalovaţevanje 

Neenakopravno obravnavanje Diskriminacija 

Neiskrenost Nepoštenost 

Nekolegialnost Nelagodje 

Nejasne naloge Nestrokovnost 

Nejasna merila za uspešnost Nestrokovnost 

Slaba organiziranost Neorganiziranost 

Pomanjkanje delovnega elana Neodgovornost 

Slaba organizacija dela Nestrokovnost 

Nesposobnost posameznih vodij Nestrokovnost 

Nedelavnost Nestrokovnost 

Pomanjkanje hierarhije Nestrokovnost 

Pomanjkanje avtoritete Nestrokovnost 

Pomanjkanje bontona Nelagodje 

Slaba organizacija dela Nestrokovnost 

Slabo odločanje Nestrokovnost 

Vrednotenje zgolj negativnosti Nestrokovnost 

Dopustitev delovanja »agresivneţem« Nestrokovnost 

Pomanjkanje samokritičnosti Nestrokovnost 

Diskriminacija sodelavcev Diskriminacija 

Izmikanje odgovornosti Nestrokovnost 

Neiskrenost - laţ Nepoštenost 

Omreţje "prijatelji vodilnih" Nestrokovnost 

Izostajanje vzpodbud in pohval podrejenemu Nestrokovnost 

Izogibanje delovnim nalogam (npr. odgovor: "ne znam tega 

narediti zato naj nalogo opravi nekdo drug" 

Neodgovornost 

Delegiranje brez ciljev Nestrokovnost 

Neobvladljive količine dela Preobremenjenost 

Slabo vodenje, nemotiviran vodja Nestrokovnost 

Slaba organizacija dela Nestrokovnost 

Ljudje, ki jih zaposlijo zaradi pripadnosti določeni politični 

stranki 

Korupcija 

Nesposobnost vodilnih Nestrokovnost 

Deregulacija sistema Neorganiziranost 

Ni napredovanj na podlagi doseţenih rezultatov Diskriminacija 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE 

DEJANJA, KI POVZROČAJO NEGATIVNO DELOVNO 

VZDUŠJE 

VRSTA DEJANJA 

Slabi odnosi med zaposlenimi, nečloveški odnosi nadrejenih do 

podrejenih 

Nelagodje 

Korupcija Korupcija 

Elitizem Elitizem 

Slaba komunikacija Neobveščenost 

Izključevanje nekaterih sodelavcev za laţjo promocijo mlajših 

sodelavcev 

Nelagodje 

Nedisciplina, nedemokratično vodenje Nestrokovnost 

Vodstvo Nestrokovnost 

Nespoštovanje posameznika Nestrokovnost 

Neinformiranost Neobveščenost 

Šefi Nestrokovnost 

Nedorečenost Nestrokovnost 

Nenehno pritoţevanje Nelagodje 

Prekomerno izkoriščanje sistema Korupcija 

Premalo odgovornosti zaposlenih  Neodgovornost 

Nesposobnost nadrejenih Nestrokovnost 

Pomanjkanje vrednot Nelagodje 

Nekompetentnost Nestrokovnost 

Preobremenjenost Preobremenjenost 

Slaba organiziranost Neorganiziranost 

Nezdrava tekmovalnost Tekmovalnost 

Prizanesljivost (v odgovoru »protekcije«) Nepoštenost 

Nesposobni vodje Nestrokovnost 

Korupcija v različnih oblikah Korupcija 

Nestrokovnost Nestrokovnost 

Uporaba različnih meril za različne osebe na primerljivih mestih Neorganiziranost 

Slabo odločanje, Slabo kadrovanje Nestrokovnost 

Obrekovanje Nepoštenost 

Mešanje zasebnih s sluţbenimi zadevami Nestrokovnost 

Laţi, hinavščina Nepoštenost 

Nekolegialnost Nestrokovnost 

Ni moţnosti napredovanja Neorganiziranost 

Pogoste reorganizacije, negotovost zaposlenih, slabo vodenje Nestrokovnost 
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1. Kje ste se seznanili z izrazom mobing? 

    Odgovori pod drugo: 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE 

VIR SEZNANITVE Z IZRAZOM MOBING VIR SEZNANITVE 

Izobraţevanje Študij 

Na delovnem mestu Sluţba 

V sluţbi Sluţba 

Med prijatelji Pogovor 

Sluţba Sluţba 

Direktno iz praktičnega primera Osebna izkušnja 

Splet Internet 

Pogovor s prijatelji, znanci Pogovor 

Internet Internet 

Na delovnem mestu Sluţba 

Iz prakse Sluţba 

Internet Internet 

Študij Študij 

Pri študiju Študij 

Internet Internet 

Pogovor s sodelavci in internet Pogovor 

Osebne izkušnje Osebna izkušnja 

Internet Internet 

Internet Internet 

V sluţbi Sluţba 

V pogovoru s sodelavci Pogovor 

Na delovnem mestu Sluţba 

Pogovor s sodelavci, znanci in doma Pogovor 

Debata, pogovori Pogovor 

Na fakulteti Študij 

Pogovor s prijatelji Pogovor 

Usposabljanje svetovalk in svetovalcev s področja 

varstva pred spolnim .... 
Usposabljanje, izobraţevanje 

V sluţbi Sluţba 

V praksi Sluţba 

Vsakodnevna tema v sluţbi Pogovor 

V sluţbi Sluţba 

Od sodelavcev Sluţba 

Na lastni koţi Osebna izkušnja 

Na delovnem mestu Sluţba 

V sluţbi Sluţba 

Na delovnem mestu Sluţba 

Študij Študij 

Internet Internet 

Na bivšem delovnem mestu Sluţba 

Internet Internet 

Pogovor med ljudmi Pogovor 

V druţbi Pogovor 
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1. Prosim vas, da vpišete kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni? 

    Odgovori pod drugo 1: 
ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Neprimerna komunikacija Ogroţanje izraţanja in omejevanje 

komunikacije, prekinjanje govora, 

jemanje besede, kričanje in 

zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Izolacija, ignoranca, prenehanje 

komunikacije s strani sodelavk v 

pisarni 

Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Agresivno komuniciranje Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Agresivno vedenje Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Seksistične opazke Verbalno spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje 

Ignoriranju Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Nadlegovanje s strani 

nadrejenega 

Ni jasno za kakšno vrsto 

nadlegovanja gre 

Mobing 

Razporeditev na niţje delovno 

mesto zaradi opozarjanja na 

kršitve predpisov s strani 

sodelavcev na vodilnem 

poloţaju 

Dodeljevanje nalog pod ravnjo 

kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Podcenjevanje
65

 Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Ţalitev
66

 na delovnem mestu Norčevanje, obrekovanje Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Izoliranje s strani sodelavcev Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Nesramno vedenje Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neprimerna komunikacija Ogroţanje izraţanja in omejevanje 

komunikacije, prekinjanje govora, 

jemanje besede, kričanje in 

zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Kršitev ustavne pravice do 

zasebnosti
67

 

Zloraba zasebnosti ţrtve E oziroma digitalno 

nadlegovanje 

Groţnje Ustne groţnje, pisne groţnje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

                                                 
65

 Podcenjevati (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) prisojati čemu manjšo vrednost, manjši pomen, kot ga 

ima v resnici. 
66

 Ţaliti (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) delati, govoriti kaj, kar prizadeva čast, ugled koga. 
67

 Pravica do zasebnosti, je ustavna pravica in je kot takšna lahko omejena le z drugo ustavno pravico. Npr.: 

delodajalec ima  pravico izvrševati pravice, ki izhajajo iz lastninske pravice, po drugi strani pa mora varovati 

zasebnost delavca. Pogost primer, je branje elektronske pošte delavca s strani delodajalca. Delodajalec ne sme pod 

nobenim pogojem vpogledovati v sluţbeno elektronsko pošto ali v zasebni poštni predal. Pravica do zasebnosti na 

delovnem mestu vključuje vsak nadzor (npr. nadzor nad telefonskimi klici, sledenje z GPS napravami, video 

nadzor.…). 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Namerne neprimerne 

(zabavljaške, seksistične, 

diskriminatorne ...) teme 

razgovora oţjega kroga 

sodelavcev v prisotnosti tistih, 

za katere se je predpostavljalo, 

da tega ne odobravajo 

Verbalno spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje 

Omejevanje moţnosti 

komuniciranja s strani 

nadrejenega 

Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja s strani nadrejenega 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neustrezna in včasih ţaljiva 

komunikacija nadrejenih 

Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela, 

ţaljenje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Izostanek napredovanja Zamrznitev napredovanj v drţavni 

upravi - varčevalni ukrep Vlade RS 

LAŢNI MOBING 

Podajanje napačne informacije Ţrtev ne dobiva pravilnih informacij 

za opravljanje delovnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Širjenju laţi in neresnic Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Laţ Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Verbalni mobing Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Komunikacija nadrejenih Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Verbalne groţnje Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Verbalno komuniciranje Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neprimeren ţaljiv odnos 

nadrejenih 

Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neenaka obravnava glede na 

spol in izkušnje 

Diskriminacija Nadlegovanje zaradi spola 

Dodeljevanje nalog, ki so pod 

nivojem strokovne 

usposobljenosti 

Dodeljevanje nalog pod ravnjo 

kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Bossing
68

 Neprimerna komunikacija 

nadrejenih 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neustrezno dodeljevanje 

delovnih nalog 

Dodeljevanje nalog nad ali pod 

ravnjo kvalifikacij, ţrtev ne dobiva 

delovnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

                                                 
68

 Bossing je bolj prefinjena oblika mobinga s strani nadrejenega, kjer sicer ni prisotne brutalnosti, je pa psihično 

zadosti intenziven, da podrejeni - ţrtev doţivlja stisko, strah in neprijetno počutje. 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Zahrbtno govorjenje, laganje, 

podtikanje  

Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Šikaniranje
69

 s strani 

nadrejenega 

Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 

Mobing 

Šikaniranje Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 

Mobing 

Dobivanje napačnih informacij Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Nisem imela nobene zadolţitve Ţrtev ne dobiva več delovnih nalog Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Ignoriranje Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Šikaniranje Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 

Mobing 

Nezadovoljstvo z delom Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Ignoriranje Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Maščevalnosti Neprimerno dejanje kot odgovor za 

storjeno zlo (mobing zaradi 

mobinga) 

LAŢNI MOBING 

Oholi nastop vodilnih v primeru, 

kadar o strokovnih zadevah, o 

katerih je tekla beseda na 

sestanku, niso imeli pojma 

Izrekanje utemeljene kritike in 

izraţanje drugačnega mnenja 

LAŢNI MOBING 

Kričanje oz. zmerjanje Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Prerazporeditev brez 

predhodnega razgovora z menoj 

Premeščanje zaposlenih na drugo 

delovno mesto zaradi organizacije 

dela 

LAŢNI MOBING 

Ţaljenje nadrejenega  Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Ne dovolim, da misliš, jaz 

mislim zate 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov, dvom v poslovne 

odločitve ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Poniţevanju
70

 Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Verbalna oblika Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

                                                 
69

 Šikaniranje (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) namerno povzročati neprijetnosti, nevšečnosti. Izraz 

šikaniranje na delovnem mestu uporablja kazenski zakonik v 197. členu za skupno imenovanje naslednjih dejanj: 

spolno nadlegovanje, psihično nasilje, trpinčenje, neenakopravno obravnavanje na delovnem mestu ali v zvezi z 

delom (Kazenski zakonik 2004). Šikaniranje je predlog prevoda izraza mobbing iz angleščine v slovenščino. 
70

 Poniţevati (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) - s svojim dejanjem, govorjenjem zmanjševati komu čast, 

ugled, veljavo. 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Groţnje po posredovanje 

"vplivnih ljudi" 

Ustne groţnje, pisne groţnje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Poniţanje pred sodelavci Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Umetno ustvarjanje časovne 

stiske 

Kratki roki za dokončanje delovnih 

nalog 

LAŢNI MOBING 

Onemogočanje opravljanja 

rednega dela 

Dodeljevanje vedno novih nalog, 

odvzem delovnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Diskriminacija Diskriminacija Nadlegovanje zaradi spola 

Groţnje Ustne groţnje, pisne groţnje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Izključevanje iz delovnega 

procesa 

Ţrtev ne dobiva delovnih nalog Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Zloraba poloţaja Prekoračitev pooblastil NERAZPOREJENO 

Verbalni napad Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Vzeli so mi dodeljene projekte, 

češ, da se preveč poglabljam v 

podrobnosti. 

Ţrtvi so odvzete delovne naloge Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Slaba ocena brez utemeljitve Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov, dvom v poslovne 

odločitve ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Neobveščanje Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Ignoriranje Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Šikaniranje Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 

Mobing 

Visoke zahteve ob pomanjkanju 

informacij, jasnih navodil in 

odsotnosti komunikacije 

Dodeljevanje novih nalog brez 

jasnega cilja 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Šikaniranje Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 

Mobing 

Izoliranost od sodelavcev Premestitev v delovne prostore stran 

od sodelavcev, z ţrtvijo se nihče več 

noče pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Agresivno komuniciranje Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neustrezno ocenjevanje 

uspešnosti 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Poniţevanje Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Enosmerna komunikacija Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Enosmerna komunikacija Ogroţanje izraţanja in omejevanje 

komunikacije, prekinjanje govora, 

jemanje besede, kričanje in 

zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Neprimerna komunikacija 

(šikaniranje) 

Kritiziranje osebnega ţivljenja, 

zastraševanje, prekinjanje govora 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Izolacija Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Pavšalno obsojanje Pribliţno, posplošeno obsojanje NERAZPOREJENO 

Šikaniranje Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 

Mobing 

Agresivni komunikaciji Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Kričanje Kričanje in zmerjanje Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Zapostavljanje s strani 

nadrejenega 

Ignoriranje Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Nasprotovanje zamenjavi 

delovnega mesta 

Premeščanje zaposlenih na drugo 

delovno mesto zaradi organizacije 

dela 

LAŢNI MOBING 

Neustrezno obravnavanje in ne 

podajanje odgovorov 

Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 
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1. Prosim vas, da vpišete kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni? 

    Odgovori pod drugo 2: 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Podcenjevanje 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Nenatančna navodila 
Dodeljevanje novih nalog brez 

jasnega cilja 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Širjenje govoric o nesposobnosti 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Zavračanje nalog podrejenega Dvom v poslovne odločitve 
Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Ne odgovarjanje na zastavljena 

vprašanja  

Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja, izmikanje 

komunikaciji 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neupravičen odtegljaj fin. 

sredstev 

Zaposleni ne dobi plačila za svoje 

delo 
LAŢNI MOBING 

Izkoriščanje poloţaja 

nadrejenega 

Neopravičene in napačne odločitve 

nadrejenega 
LAŢNI MOBING 

Širjenje laţnih podatkov 
Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Skupina sodelavcev je z 

večletnim gojenjem 

prepričanosti (fame) o svoji 

strokovni večvrednosti 

šikanirala drugo skupino 

sodelavcev 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Prekinjanje govora, jemanje 

besede 
Prekinjanje govora, jemanje besede  

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Pogojevanje odobritve dopusta 

kljub opravljenimi rednimi 

nalogami 

Namerno povzročanje psihične 

škode 
Napadi zoper zdravje 

Izostanek uspešnosti 

Neizplačevanje dela plače za 

uspešnost - varčevalni ukrep Vlade 

RS 

LAŢNI MOBING 

Skrivanje informacij 

Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Podtikanja
71

 Širjenje neutemeljenih govoric 
Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Ignoranca 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Neenakopravno obravnavanje v 

primerjavi s sodelavci 
Diskriminacija Nadlegovanje zaradi spola 

Neupoštevanje izkušenj, 

kvalifikacij, odločitev 

Dodeljevanje nalog, ki ţalijo 

dostojanstvo 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Onemogočanje dela 
Ţrtev ne dobiva novih delovnih 

nalog, ţrtvi so odvzete delovne 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

                                                 
71

 Podtikati (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) skrivaj dajati, polagati kaj na določeno mesto z namenom. 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

naloge 

Poniţevanje s strani nadrejenega 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Kaznovanje 
Namerno povzročanje psihično 

škode 
Napadi zoper zdravje 

Laganje 
Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Pritiski na odločanje Dvom v poslovne odločitve 
Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Dodeljevanje nerešljivih nalog 
Dodeljevanje nesmiselnih delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Psihični pritiski 
Namerno povzročanje psihične 

škode 
Napadi zoper zdravje 

Zaničevanja
72

 
Norčevanje, napačno in ţaljivo 

ocenjevanje delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Oviranje napredovanja kljub 

visoki strokovnosti delavca in 

opravljanju zahtevnih del 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Preselitev, ker je nadrejeni to 

ukazal 

Premestitev v delovne proste stran 

od sodelavcev 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Govorjenje o nameravanem 

fizičnem nasilju nad mano 

sodelavcem 

Groţnje s fizičnim nasiljem in 

namerno povzročanje psihične škode 
Napadi zoper zdravje 

Ţelel podtakniti negativne stvari 

Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve, napačno ali 

ţaljivo ocenjevanje delovnih 

naporov, dvom v poslovne odločitve 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Ne omogočanje izobraţevanja Organizacija delovnega procesa LAŢNI MOBING 

Trpinčenje na delovnem mestu 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Besedno napadanje Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Skrivanje informacij za 

opravljanje dela 

Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Niso mi hoteli odobravati 

sluţbenih poti 
Organizacija delovnega procesa LAŢNI MOBING 

Poniţevanje 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Prepričevanje
73

 Širjenje neutemeljenih govoric 
Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Dodeljevanje del, ki ne pritečejo 

moji izobrazbi 

Dodeljevanje nalog pod ali nad 

ravnjo kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Odvzem nalog, ki sem jih dobro 

in z veseljem opravljala 
Ţrtvi so odvzete delovne naloge 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

                                                 
72

 Zaničevati (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) imeti, kazati do koga negativen odnos, izvirajoč iz 

prepričanja o njegovi manjvrednosti, ničvrednosti. 
73

 Prepričati (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) doseči, da ima kdo povedano, mišljeno glede na logiko, 

izkustvo upravičeno za resnično. 



Priloga 3 

 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Oviranje pri napredovanju v 

plačne razrede 
Zmanjševanje obsega pravic iz dela LAŢNI MOBING 

Prikrivanje informacij (ne 

obveščanje) 

Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja, izmikanje 

komunikaciji 

Napadi zoper izraţanje 

komuniciranje 

Podcenjevanje 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 

Posredovanje napačnih 

informacij 

Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Poniţevanje 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo 

osebni ugled ţrtve 



Priloga 3 

 

1. Prosim vas, da vpišete kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni? 

    Odgovori pod drugo 3: 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Poniţevanje 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Zavračanje izdelanih nalog Zahteva po boljši izvedbi nalog LAŢNI MOBING 

Nalaganje nalog, ki jih je zaradi 

premalo časa nemogoče izvesti v 

roku 

Kratki roki za dokončanje delovnih 

nalog 
LAŢNI MOBING 

Zapora informacij  
Ţrtev ne dobiva potrebnih informacij 

za opravljanje delovnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Dodeljevanje del ki ne sodijo v 

moj resor 

Dodeljevanje nalog pod ali nad 

ravnjo kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Onemogočanje napredovanja 
Zamrznitev napredovanj v drţavni 

upravi - varčevalni ukrep Vlade RS 
LAŢNI MOBING 

Izostajanje delovnih nalog 
Ţrtev ne dobiva novih delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Ignoriranje, ne informiranje o 

pomembnih zadevah 

Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Izoliranje od dogodkov v sluţbi 
Ne obveščanje posameznikov o 

nekaterih socialnih dogodkih 
LAŢNI MOBING 

Zaničevanje 
Norčevanje, napačno in ţaljivo 

ocenjevanje delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Vdor v zasebno ţivljenje Zloraba zasebnosti ţrtve 
E oziroma digitalno 

nadlegovanje 

Neupoštevanje predlogov, 

neupravičen nadzor, 

diskreditacija 

Odvzem ugleda in veljave 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Neinformiranost o področju dela 
Ţrtev ne dobiva potrebnih informacij 

za opravljanje delovnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Spolno nadlegovanje s strani 

nadrejenega 
Spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje 

Norčevanje, obrekovanje  
Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Izoliranosti 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Nadrejenega ne briga kako bom 

delala 

Delegiranje in način delegiranja 

nalog 
LAŢNI MOBING 

Posmehovanje Poskusi smešenja ţrtve 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Omejevanje
74

 Ţrtev ne dobiva delovnih nalog 
Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Ne delegirajo me v strokovne 

skupine 

Delegiranje in način delegiranja 

nalog 
LAŢNI MOBING 

Zaničevanje opravljenega dela 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 
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 Omejevati (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) delati, povzročati, da kdo nima česa v polni meri. 



Priloga 3 

 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Dodelitev manj pomembnih 

delovnih nalog ali popolna 

ignoranca 

Dodeljevanje nalog pod ravnjo 

kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Delegiranje nalog ki jih nihče 

noče opravljati 

Dodeljevanje vedno novih nalog, 

dodeljevanje nesmiselnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Prepoved skupnega pitja jutranje 

kave 
Zahteva po boljši izvedbi nalog LAŢNI MOBING 

Obtoţevanje 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov, dvom v poslovne 

odločitve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 



Priloga 3 

 

1. Prosim vas, da vpišete kateri obliki neustreznega vedenja ste bili izpostavljeni? 
    Odgovori pod drugo 4: 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Nepriznavanje oz. prisvajanje 

rezultatov dela 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Zniţanje ocen zaradi zgornje 

postavke 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Nesramne opazke Poskusi smešenja ţrtve 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Premestitev v slab delovni 

prostor 
Poškoduje se delovno mesto ţrtve 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Poniţevalni odnos 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Vzvišenost 
Kritiziranje, dajanje nejasnih 

pripomb 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Nepravična delitev nalog 
Delegiranje in način delegiranja 

nalog 
LAŢNI MOBING 

Dodeljevanje manj zahtevnih 

nalog in manj pomembnih 

vsebin/področij dela 

Dodeljevanje nalog pod ravnjo 

kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Nadrejeni meni, da moje delo ni 

pomembno, ker imam samo 

srednjo izobrazbo 

Posmehovanje ali poniţevanje zaradi 

izobrazbe 

Nadlegovanje zaradi 

izobrazbe 

In še in še 
Ne morem vrednotiti kot negativno 

dejanje 
NERAZPOREJENO 

Poniţevanje 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Iskanje "dlake v jajcu"
75

 Zahteva po boljši izvedbi nalog LAŢNI MOBING 

Povzročitelj mobinga je bil 

glavni vodja OE 
Povzročitelj ne dejanje NERAZPOREJENO 

Karantena - izolacija - 

izključevanje 

Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

                                                 
75

 Dlakocepstvo (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) razčlenjevanje problema do nepomembnih malenkosti. 



Priloga 3 

 

 

1. Prosim vas, da vpišete kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča? 
    Odgovori pod drugo 1: 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Napadi zoper osebni ugled 

Obrekovanje, širjenje govoric, 

smešenje, norčevanje, dvom v 

poslovne odločitve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Psihično maltretiranje 
Namerno povzročanje psihične 

škode 
Napadi zoper zdravje 

Izoliranje osebe zaradi spolne 

usmerjenosti 

Ignoriranje zaradi spolne 

usmerjenosti 

Nadlegovanje zaradi 

spolne usmerjenosti 

Ignoriranje 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Popolna ignoranca 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Neustrezna verbalna 

komunikacija 

Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja, kričanje in zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Zavračanje naloge nadrejenega Zahteva po boljši izvedbi nalog LAŢNI MOBING 

Govorjenje na glas Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Ignoriranje 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Ne komunikacija šef - delavec 
Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Nesramno vedenje 
Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Sodelavcu določijo poskusni 

čas, ko se mu zamenja nadrejeni, 

da bi ugotovili, če sta z novim 

šefom kompatibilna 

Odločitev, ki izhaja iz opisa del in 

nalog 
LAŢNI MOBING 

Groţnje Ustne groţnje, pisne groţnje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Izkoriščanje prilik za negativno 

odločanje 
Dvom v poslovne odločitve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Izolacija osebe 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Dodeljevanje novih nalog, 

pogosteje kot drugim 

sodelavcem 

Dodeljevanje vedno novih nalog 
Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Delegiranje neustreznih nalog 

kot je "pospravi si mizo" 

Dodeljevanje nesmiselnih delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Neupoštevanje pritoţbe   NERAZPOREJENO 

Poniţevanje 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Ignoriranje 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 



Priloga 3 

 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Agresivnost Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neprimerni odnos nadrejenega 

nad podrejenim 

Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Podtikanje neresnic Širjenje neutemeljenih govoric 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Laţ 
Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Zapostavljanje zaposlenega 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Izoliranje 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Neopravičeno diskriminiranje 

sodelavke 
Diskriminacija Nadlegovanje zaradi spola 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Povzdigovanje glasu Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Neprimerno vedenje 

nadrejenega, izolacija 

Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Usluţbenec je bil drugače 

obravnavan kot ostali sodelavci 
Diskriminacija Nadlegovanje zaradi spola 

Bossing 
Namerno povzročanje psihične 

škode 
Napadi zoper zdravje 

Podcenjevanje 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Nenehna prerazporeditev 

strokovnih nalog 
Reorganizacija delovnega procesa LAŢNI MOBING 

Neustrezno obravnavanje 

Dodeljevanje nalog nad ali pod 

ravnjo kvalifikacij, ţrtev ne dobiva 

delovnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Izsiljevanje 

Pisne groţnje, ustne groţnje, 

namerno povzročanje psihične 

škode, psihično nasilje 

Napadi zoper zdravje 

»Netoleranca« 

Beseda »netoleranca« ne obstaja v 

slovarju slovenskega knjiţnega 

jezika (toleranca pomeni strpnost, 

nasprotje je intoleranca, kar pomeni 

pomanjkanje strpnosti). 

NERAZPOREJENO 

Neustrezno dodeljevanje 

delovnih nalog 

Dodeljevanje nalog nad ali pod 

ravnjo kvalifikacij, ţrtev ne dobiva 

delovnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Pogosta navodila podrejenemu, 

ki so bila teţko izvedljiva ali 

niso bila iz njegovega področja 

dela. 

Siljenje k opravljanju nalog, ki 

negativno vplivajo na 

samospoštovanje osebe, napačno ali 

ţaljivo ocenjevanje delovnih 

naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Šikaniranje na del. mestu 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Imeti vse prav Dvom v poslovne odločitve 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Šikaniranje sodelavcev s strani 

nadrejenega 

Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Neprimerno vedenje vodje do 

podrejenega 

Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Načrtno zadrţevanje inf. 

potrebnih za delo 

Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Prikrivanje podatkov 

Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Prikrivanje informacij 

Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Nasilno komuniciranje - 

neprimerni verbalni izpadi 
Kričanje in zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neumestno nadziranje 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Ignoranca 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Diskreditacija osebe v 

prisotnosti drugih 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov, norčevanje, 

poskusi smešenja 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Izolacija posameznika 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Zaničevanje
76

 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Kričanje Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

                                                 
76

 Zaničevati (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) imeti, kazati do koga negativen odnos, izvirajoč iz 

prepričanja o njegovi manjvrednosti, ničvrednost. 



Priloga 3 

 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Ignoriranje znanja 

Dodeljevanje nalog pod ravnjo 

kvalifikacij, dodeljevanje 

nesmiselnih delovnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Izoliranje 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Neustrezen odnos nadrejenega 

do podrejenega 

Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Kričanje oz. zmerjanje Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Verbalno Neustrezna komunikacija 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Poniţevanje 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Verbalni mobing - kričanje 

(občasno) 
Kričanje in zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Kričanje na sodelavce Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Ţalitev Norčevanje, obrekovanje 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Avtoritativnost, delegiranje 
Delegiranje nalog in način 

delegiranja 
LAŢNI MOBING 

Neupoštevanje izobrazbe 
Dodeljevanje nalog pod ali nad 

ravnjo kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Izsiljevanju 

Pisne groţnje, ustne groţnje, 

namerno povzročanje psihične 

škode, psihično nasilje 

Napadi zoper zdravje 

Izolacija 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Nenehno nadzorovanje dela 

osebe 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Poniţanje 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Popravki pripravljenih 

dokumentov z nepomembnimi 

oz. manj pomembnimi popravki 

Zahteva po boljši izvedbi nalog LAŢNI MOBING 

Onemogočanje napredovanja 
Zamrznitev napredovanj v drţavni 

upravi - varčevalni ukrep Vlade RS 
LAŢNI MOBING 

Onemogočanje dela 
Ţrtev ne dobiva delovnih nalog, ţrtvi 

so odvzete delovne naloge 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Pritiski 
Namerno povzročanje psihične 

škode 
Napadi zoper zdravje 

Izolacija ţrtev 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Groţnje Ustne groţnje, pisne groţnje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neustrezno vedenje 
Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Vsiljevanje neprimernega dela 
Dodeljevanje nesmiselnih delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 



Priloga 3 

 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Neprimerno obnašanje 

nadrejenih 

Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Agresivna komunikacija Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Usmerjanje krivde zaradi 

pomoči pri izdelavi strateškega 

pregleda resorja 

 NERAZPOREJENO 

Verbalni pritiski Verbalna komunikacija 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Verbalni napad Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Izpostavljanje 
Izpostavljanje javni kritiki in 

posmehovanju 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Premestitev v drugo NOE 
Premeščanje zaposlenih na drugo 

delovno mesto 
LAŢNI MOBING 

Ţe navedeno  NERAZPOREJENO 

Maltretiranje Trpinčiti Mobing 

Agresivno komuniciranje Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje 

Prisilna preselitev delavca na 

drugo delovno mesto, čeprav 

zakonske osnove za to ni bilo 

Premeščanje zaposlenih na drugo 

delovno mesto zaradi organizacije 

dela 

LAŢNI MOBING 

Odvzem delovnih nalog Ţrtvi so odvzete delovne naloge 
Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Degradacija z nalogami ki jih 

nihče ne ţeli opravljati - arhiv 

npr. 

Dodeljevanje vedno novih nalog, 

dodeljevanje nesmiselnih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje 

Kričanje Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neprimerno komuniciranje 

nadrejenega  

Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Izsiljevanje s strani podrejenih 

in obratno 
Ustne groţnje, pisne groţnje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Blatenje 
Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Izolacija ljudi, zaradi politične 

pripadnosti 

Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Napetost na delovnem mestu Stanje čustvene vznemirjenosti,  Mobing 

Agresivna komunikacija Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Namigovanje na spolnost Spolno nadlegovanje Spolno nadlegovanje 

Obtoţevanje po krivem 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Strokovna diskvalifikacija 
Dodeljevanje nalog pod ali nad 

ravnjo kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 



Priloga 3 

 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT 

MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Zaprtost vase Zadrţanost, nezaupljivost LAŢNI MOBING 

Omalovaţevanje sodelavca 
Norčevanje, napačno in ţaljivo 

ocenjevanje delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Nasprotovanje zamenjavi 

delovnega mesta 

Premeščanje zaposlenih na drugo 

delovno mesto zaradi organizacije 

dela 

LAŢNI MOBING 



Priloga 3 

 

1. Prosim vas, da vpišete kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča? 
    Odgovori pod drugo 2: 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Izolacija 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Zoper izraţanje oz. komuniciranje 

Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja, prekinjanje govora, 

kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neprikrito sovraštvo 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Prisvajanje rezultatov dela 

Siljenje k opravljanju nalog, ki 

negativno vplivajo na 

samospoštovanje 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Skrajno neprimeren odnos 
Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Ignoriranje potreb delavca v 

delovnem procesu 

Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja s strani nadrejenega 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Zaničevanje, kritiziranje dela 
Norčevanje, napačno in ţaljivo 

ocenjevanje delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Prisilna prerazporeditev na drugo 

del. mesto 

Premeščanje zaposlenih na drugo 

delovno mesto 
LAŢNI MOBING 

Izkoriščanje podrejenih delavcev Dodeljevanje vedno novih nalog 
Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Dajanje neprimernih ocen 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Grdo opravljanje Obrekovanje, širjenje govoric 
Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Delovne napore se ocenjuje 

napačno oz. ţaljivo 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Neprimerno in na momente ţaljivo 

komuniciranje s podrejenimi 

Prekinjanje govora, jemanje besede, 

dajanje nejasnih pripomb, kričanje in 

zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Ţaljenje Norčevanje, obrekovanje 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Napadalno obnašanje Kričanje in zmerjanje, groţnje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Menjava delovnega mesta proti 

volji 

Premeščanje zaposlenih na drugo 

delovno mesto 
LAŢNI MOBING 

To je moje   NERAZPOREJENO 

Ignoranca 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Zavračanje pripravljenih 

dokumentov zaradi manjših napak 

oziroma zaradi napak, ki pri drugih 

niso bile zavrnjene 

Zahteva po boljši izvedbi nalog LAŢNI MOBING 

Nekulturno govorjenje 

nadrejenega 

Ţrtev je deleţna kletvic in obscenih 

izrazov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Negiranje zadev 
Zanikanje nečesa kar je, se dogaja in 

je predmet določene obravnave 
LAŢNI MOBING 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Nalaganje dodatnih nalog izven 

področja pristojnosti 
Dodeljevanje vedno novih nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Nekorektnost Nespodobne in neobzirne opazke 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Psihični pritisk na delavca pri 

opravljanju nalog 

Namerno povzročanje psihične 

škode 
Napadi zoper zdravje 

Nepripravljenost na komunikacijo 

– ne podajanje odgovorov 

Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja, dajanje nejasnih 

pripomb 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Moč
77

 nadrejenega Fizično zlorabljanje Napadi zoper zdravje 

Ne dajanja dela 
Ţrtev ne dobiva novih delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Zmanjševanje finančnih dodatkov 

na račun drugih sodelavcev 
Neenakopravnost, diskriminacija Nadlegovanje zaradi spola 

Namigovanje na spolnost 
Verbalno in neverbalno spolno 

nadlegovanje 
Spolno nadlegovanje 

Poniţevanje sodelavcev s strani 

nadrejenega 

Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Nesramno obnašanje 
Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Nesramno vedenje 
Prekinjanje govora, kričanje in 

zmerjanje, nenehno kritiziranje dela 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Preprečevanje izobraţevanj Organizacija delovnega procesa LAŢNI MOBING 

..   NERAZPOREJENO 

Opravljanje za hrbtom Obrekovanje, širjenje govoric 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Izpostavljanje  
Izpostavljanje javni kritiki in 

posmehovanju 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Agresivna komunikacija Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Poniţevanju 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Ţalitev Norčevanje, obrekovanje 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Oviranje napredovanja cele 

skupine delavcev na nekem 

strokovnem področju, ki ga 

nadrejeni ni obvladal 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Agresivna komunikacija Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Razvrednotenje sodelavca in 

njegovega dela 

Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Poniţevanje osebe 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

                                                 
77

 Moč (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993)   človekova telesna sposobnost za opravljanje fizičnega dela ali 

prenašanje telesnih naporov. 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Nič ne narediš prav 
Dvom v poslovne odločitve ţrtve, 

zmanjševanje časti, ugleda in veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Onemogočanje izobraţevanja Organizacija delovnega procesa LAŢNI MOBING 

Trpinčenje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Zahteva za izvajanje manj vrednih 

nalog 

Dodeljevanje nalog pod ravnjo 

kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Besedno napadanje Kričanje in zmerjanje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Laţnive obtoţbe 
Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Zaničevanje 
Norčevanje, napačno in ţaljivo 

ocenjevanje delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Nerealni roki nalog 
Kratki roki za dokončanje delovnih 

nalog 
LAŢNI MOBING 

Ignoriranje 
Z ţrtvijo se nihče več noče 

pogovarjati 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Groţnje Ustne groţnje, pisne groţnje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Prikrivanje informacij 

Ţrtev ne dobiva informacij 

pomembnih za opravljanje delovnih 

nalog 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

Verbalne ţalitve 
Prekinjanje govora, jemanje besede, 

kričanje in zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Neprijazna komunikacija 

Ogroţanje izraţanja in omejevanje 

komunikacije, prekinjanje govora, 

jemanje besede, kričanje in 

zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Ţalitev Norčevanje, obrekovanje 
Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Kričanje 

Ogroţanje izraţanja in omejevanje 

komunikacije, prekinjanje govora, 

jemanje besede, kričanje in 

zmerjanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Groţnje Ustne groţnje, pisne groţnje 
Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Zmanjšanje komunikacije s 

sodelavci 

Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 
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1. Prosim vas, da vpišete kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča? 
    Odgovori pod drugo 3: 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Nalaganje nalog, ki jih je 

nemogoče izvesti zaradi premalo 

časa ali pomanjkanja sredstev 

Kratki roki za dokončanje nalog LAŢNI MOBING 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Onemogočanje napredovanja 
Zamrznitev napredovanj v drţavni 

upravi - varčevalni ukrep Vlade RS 
LAŢNI MOBING 

Širjenje domnevnih negativnih 

dejstev 
Obrekovanje, širjenje govoric 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Aroganca
78

 
Oblika vedenja ne negativnega 

dejanja 
LAŢNI MOBING 

Zaničevanje 
Norčevanje, napačno in ţaljivo 

ocenjevanje delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Neupravičen nadzor in nezaupanje 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih nalog 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Zbadanje 
Poskusi smešenja ţrtve, norčevanje, 

dvom v poslovne odločitve ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Poniţevanje 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Verbalno izţivljanje in ţaljenje 

sodelavcev 

Prekinjanje govora, dajanje pripomb,  

kričanje in zmerjanje, kritiziranje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Siljenje k delu, ki je daleč pod 

nivojem izobrazbe 

Dodeljevanje nalog pod ravnjo 

kvalifikacij 

Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

..   NERAZPOREJENO 

Širjenje neresnic Obrekovanje, širjenje govoric 
Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Poniţevanje 
Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Maščevalnosti
79

 
Neprimerno dejanje kot odgovor za 

storjeno zlo 
LAŢNI MOBING 

Izsiljevanje 

Pisne groţnje, ustne groţnje, 

namerno povzročanje psihične 

škode, psihično nasilje 

Napadi zoper zdravje 

Škodljivo obrekovanje 
Obrekovanje, širjenje govoric, 

poskusi smešenja ţrtve 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Razlaganje vsem kako je nekdo 

nesposoben in kako nič ne dela 

Zmanjševanje časti, ugleda in 

veljave 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Izsiljevanje - "če ne dobim 

določene usluge pa ne bom 

opravljal svojega dela" 

Ustne groţnje, pisne groţnje, 

zastraševanje 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Zahteva po realizaciji nalog v 

nerealnih rokih 
Kratki roki za dokončanje nalog LAŢNI MOBING 

                                                 
78

 aroganca (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) ošabno in predrzno vedenje. 
79

 maščevati  (Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1993) napraviti neugodno dejanje kot odgovor na storjeno zlo, 

krivico. 
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ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Šikaniranje 
Spolno nadlegovanje, psihično 

nasilje, trpinčenje 
Mobing 

Oviranje pri napredovanju z 

odvzemom dokaznih listin 
 NERAZPOREJENO 

Ogovarjanje in širjenje laţnih 

dejstev 
Obrekovanje, širjenje govoric 

Napadi, ki ogroţajo 

socialne stike ţrtve 

Enosmerna komunikacija - golo 

obveščanje 

Omejevanje moţnosti izraţanja in 

komuniciranja 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Groţnje s fizično silo Groţnje s fizičnim nasiljem Napadi zoper zdravje 

Zaviranje napredovanja 
Napačno ali ţaljivo ocenjevanje 

delovnih nalog 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Namerna napačna in zavajajoča 

pojasnila 
Dajanje nejasnih pripomb 

Napadi zoper izraţanje in 

komuniciranje 

Zaustavitev napredovanja 
Zamrznitev napredovanj v drţavni 

upravi - varčevalni ukrep Vlade RS 
LAŢNI MOBING 



Priloga 3 

 

1. Prosim vas, da vpišete kateri obliki neustreznega vedenja ste bili priča? 
    Odgovori pod drugo 4: 

ODGOVOR ANKETIRANCA VREDNOTENJE ODGOVORA 

NEUSTREZNO VEDENJE 

PERCIPIRANO KOT MOBING 

NEUSTREZNA OBLIKA 

VEDENJA IN RAVNANJA, 

OBLIKA MOBINGA 

VRSTA NAPADA 

Nesorazmerno kadrovanje moških 

na vodilna delovna mesta 
Diskriminacija Nadlegovanje zaradi spola 

Nalaganje prevelike količine dela Dodeljevanje vedno novih nalog 
Napadi zoper kakovost 

delovnega mesta 

..  NERAZPOREJENO 

Onemogočanje upravičenih 

napredovanj 

Zamrznitev napredovanj v drţavni 

upravi - varčevalni ukrep Vlade RS 
LAŢNI MOBING 

Ţelja po prestavitvi na drugo 

delovno mesto z odvzemom osmih 

plačnih razredov 

Reorganizacija delovnega procesa LAŢNI MOBING 

Zaničevanje podrejenih 
Norčevanje, napačno in ţaljivo 

ocenjevanje delovnih naporov 

Napadi, ki ogroţajo osebni 

ugled ţrtve 

Neobjektivnost Premalo jasen odgovor NERAZPOREJENO 

 


