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Združenje občin vabi na seminar

MOBING NA DELOVNEM MESTU
Petek, 29. 3. 2019, ob 10. uri
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana
Mobing postaja dobro medijsko podprt nacionalni »šport«. Pa ne, da bi ga na novo odkrili,
preprosto začeli smo se ga zavedati, tako delodajalci, kot tudi zaposleni. Prijave se kopičijo in
tudi vaša občina se lahko kmalu znajde med tistimi, ki se bodo znašle na rešetu pomanjkljive
zakonodaje.
Da bi se občina izognila odškodninskim tožbam s strani zaposlenih iz naslova mobing dejanj,
je priporočljivo, da delodajalec sprejme ustrezne ukrepe. Osveščanje zaposlenih in poudarek
na dobrih medsebojnih odnosih je eden izmed korakov vzpostavljanja varnih delovnih
pogojev delavcem.
Predava: mag. Katarina Hočevar, ki je po izobrazbi dipl. upravna organizatorka, specialistka javne
uprave in magistra upravnih znanosti, ki ima 20 letne delovne izkušnje na kadrovskem področju in
področju upravljanja človeških virov v državni upravi, med drugim je več let opravljala tudi naloge
svetovalke za pomoč in informiranje v zvezi z varstvom pred mobingom v organu državne uprave.

Okvirni program
9.45 – 10.00
Prihod udeležencev
Vsebina predavanja
- Zakonodajno ureditev področja
- Vrste mobinga
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- Kako mobing prepoznamo in s kakšnimi ukrepi ga preprečujemo
- Razlike med mobingom in konflikti
- Kaj mora delodajalec v javnem sektorju zagotavljati v okviru instituta
preprečevanja mobinga?
- Predstavitev aktualne sodne prakse na področju mobinga v javnem sektorju
- Vloga sindikata in sindikalnega zaupnika pri preprečevanju mobinga na
delovnem mestu.
13:30 – 14.00
Vprašanja in razprava
11.30 – 12.00
Odmor
Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem
delu.
Najkasneje dan pred izvedbo bomo posredovali tudi gradivo za seminar.
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

Vljudno vabljeni!
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