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Zakaj priročnik?

• Zdravi odnosi v delovnem okolju pomembno

vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih.

• Neustrezni odnosi in komunikacija med

sodelavci vodijo v konflikte.

• Nereševanje konfliktov vodi v mobing, ki:

- vpliva na zdravje tistih, ki so žrtve mobinga

- povzroča materialno škodo podjetju 



Preventivni ukrepi delodajalca

• Spremljanje klime med zaposlenimi

• Informiranje zaposlenih o pravicah in dolžnostih

• Organizacija izobraževanj za vse zaposlene

• Pomoč zaposlenim, ki imajo težave (zaupniki)

• Priprava splošnih aktov – pravilnik, kodeks, …

• Izvajanje dogovorjenih ukrepov

• Odprta komunikacija, hitro reševanje težav, 

ustrezno opozarjanje na nepravilnosti …



Preventivni ukrepi s strani 

zaposlenih

• Izpolnjevanje delovnih obveznosti

• Spoštovanje dogovorjenih pravil, kodeksa

• Udeležba na ponujenih izobraževanjih

• Uporaba pridobljenih informacij v praksi

• Samoiniciativnost, prevzemanje odgovornosti

• Opozarjanje na nepravilnosti pri delu, v 

komunikaciji in na področju odnosov



Čemu se priročnik posveča?

• Osnovnim pojasnilom o mobingu

• Preventivnim aktivnostim

• Reševanju konfliktov in mobinga

• Kako delovati v praksi, na kakšen način vplivati 

na zdrave odnose med zaposlenimi

• Izkušnje iz domačega poslovnega okolja

• Opozorila na najpogostejše napake oz. 

neustrezna ravnanja



Moč posameznika

• Možnosti, ki jih ima posameznik:

- iskrenost – do sebe in do drugih

- pozitivna komunikacija in asertivnost

- odgovoren odnos do sebe in drugih, do dela

- postavljanje meja v odnosih

- odgovoren odnos do dela 

- sprejemanje posledic lastnih odločitev

- iskanje rešitev v težavnih situacijah

- uporaba konstruktivne kritike



S komunikacijo proti mobingu

• Pozitivna komunikacija je naša odločitev.

• Pozitivne komunikacije se lahko naučimo.

• Sestavni del pozitivne komunikacije je tudi:

- prenos ‘neprijetnih’ informacij

- nestrinjanje

- negativni odgovor oz. beseda NE

• Pozitivna komunikacija preprečuje nesporazume 

in omogoča zadovoljstvo ter uspeh pri 

komunikaciji – PREPREČUJE MOBING.



Delovno okolje brez mobinga

• Delodajalec je dolžan aktivno zagotavljati 

delovno okolje, kjer se mobing ne bo pojavil.

• Vsak posameznik lahko s svojim ravnanjem in z

ustrezno komunikacijo prepreči razvoj mobinga.

• Vsak zaposleni je dolžan opozarjati na 

nepravilnosti, ki jih opazi v svojem delovnem

okolju.



Popotnica

• Delodajalec je tisti, ki z ustreznim upravljanjem 
podjetja in z lastnim zgledom vzpostavlja pogoje 
za razvoj in ohranjanje pozitivne klime med 
sodelavci.

• V delovnem okolju, kjer vladajo dobri 
medsebojni odnosi in nemoten prenos informacij 
med zaposlenimi, se vsak poskus izvajanja 
mobinga zelo hitro odkrije in prepreči.



Dobri odnosi med igralci ne

zagotavljajo uspeha ekipe, 

slabi odnosi pa zagotavljajo njen

neuspeh.


