
 

 

Ste žrtev mobinga? Pišite dnevnik.  

Da ne bomo vsakega dejanja in počutja označili za mobing, najprej nekaj osnovnih informacij. 

Na kratko bi lahko napisali, da je mobing motena komunikacija na delovnem mestu, ki je izrazito 
obremenjena s konflikti med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri tem pa je 
napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena sistematičnemu in dlje časa trajajočim 
napadom ene ali več oseb z namenom, da se ga izrine iz delovne sredine. 

 

 Najpogostejši vzroki za nastanek mobinga: 

 nezasedena delovna mesta; 

 časovna stiska; 

 toga hierarhija z nezadostnimi možnostmi komunikacije (enosmerna komunikacija); 

 visoka odgovornost, a nizka možnost odločanja; 

 podcenjevanje sposobnosti zaposlenih; 

 podcenjevanje dela zaposlenih; 

Nadrejeni bi naj bil sposoben opaziti, da je kdo od zaposlenih je mobiran in njegove dolžnosti naj bi 
obsegale tudi posredovanje. Prej ko posreduje, boljše so možnosti za zaustavitev procesa. Z jasnimi 
navodili, pravilnim upravljanjem s človeškimi viri ter (po potrebi) jasno ločitvijo mobiranega in moberja 
bi lahko tudi sam preprečil ali prekinil mobiranje. 

Vzrok za nastanek mobinga je vedno nesposobnost reševanja konfliktov, slaba organizacija 
dela, slabo vodenje, osebni motivi, zmanjševanje števila zaposlenih in podobno. 

Mobing dnevnik bi naj pisala vsaka žrtev mobinga 

Seveda je v stanju, v katerem se nahaja žrtev zelo težko disciplinirano zapisovati vse dogodke 
mobinga. 

Toda dnevnik ima zelo pomembno vlogo: 

 je dokazni material, 

  vsi dogodki so zabeleženi in opisani, 

  iz zapisanega je mogoče razbrati povezave dogodkov, 
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 sodniki, odvetniki in zdravniki lahko razberejo, kaj se je dejansko dogajalo. 

Članom sindikata nudimo strokovno pomoč. Poiščite ali pokličite nas. 

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Nadzorovanje delavk in 

delavcev, 5.10.2018  

05.10.2018 - V novi tematski številki Delavske enotnosti lahko 

preberete vse o nadzoru delavk in delavcev...  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  

 

 

 

http://skei.si/nLog/newsletter-867/user-0/url-5155/
http://skei.si/nLog/newsletter-867/user-0/url-5157/
http://skei.si/nLog/newsletter-867/user-0/url-5157/
http://skei.si/nLog/newsletter-867/user-0/url-5156/

