Združenje občin Slovenije

Združenje občin Slovenije napoveduje in vabi na spletni seminar

PREPOZNAVANJE MOBINGA NA DELOVNEM MESTU
IN NJEGOVO PREPREČEVANJE
Torek, 20. 10. 2020, od 10.00 do 12.30
Kaj je mobing? Mobing ali trpinčenje na delovnem mestu Zakon o delovnih
razmerjih opredeljuje kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali
očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim
delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. V zadnjih letih smo priča vedno
večjemu številu prijav zaposlenih in čeprav je njegova definicija zelo široka, ga
pristojne službe ne ugotovijo ob vsaki prijavi.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcu nalaga sprejetje ukrepov za
preprečevanje mobinga, imenovati pa mora tudi odgovorno osebo za to področje.
Kljub vsem sprejetim ukrepom, mobinga ni vedno lahko prepoznati in tudi
preprečiti ga ni vedno mogoče.
Če zaposleni trdi, da je žrtev mobinga, mora delodajalec v inšpekcijskem postopku
dokazovati, da je sprejel vse potrebne ukrepe za njegovo preprečevanje in da je
ravnal skladno z veljavno zakonodajo.
Program spletnega seminarja:
1. Kratka predstavitev področne zakonodaje
2. Katere ukrepe in akte mora sprejeti delodajalec
3. Katere aktivnosti za preprečitev oz. onemogočanje izvajanja mobinga naj
delodajalec izvaja
4. Kako je z imenovanjem odgovorne osebe (kdo je lahko imenovan na to
mesto, kakšne so njegove naloge in pristojnosti)
5. Kaj storiti ob prijavi mobinga in kakšni so nadaljnji postopki….

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš
elektronski naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.
PREDAVATELJICA
Mag. Katarina Hočevar 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.
Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem
pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.
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!

Vabilo in prijavnica

Več informacij je na voljo na e-naslovu info@zdruzenjeobcin.si
Vljudno vabljeni.
Združenje občin Slovenije

To e-obvestilo ste prejeli, ker ste nam za to dali svoje soglasje pisno ali po el. pošti, na osnovi vašega soglasja ob udeležbi na seminarju oziroma soglasja, podanega v okviru
opravljanja naših storitev.
Prejemanje e-obvestil je brezplačno in brez obveznosti. Njihovo prejemanje lahko kadarkoli in brez navajanja razloga prekličete. Vaša pravica je, da kadarkoli in brez navajanja
razloga zahtevate vpogled, omejitev obdelave, prenos, popravek ali izbris podatkov. Prav tako lahko svoje soglasje kadarkoli prekličete.

Združenje občin Slovenije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 , e-naslov:
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