
 
 

V tem tednu si oglejmo, kako si 

uredimo delovno mesto. 

Z vsakodnevnim delom na 

daljavo, urejena delovna miza ni 

ravno na vrhu naših prioritet. Če 

bo vaša miza čista in 

organizirana, ne boste izgubljali 

časa in živcev, ko boste kaj iskali. 

A glede na to da večini ljudi 

čiščenje ne predstavlja ravno najbolj prijetnega opravila, vam spodaj 

predstavljamo šest nasvetov, s katerimi boste poskrbeli, da bo vaša miza vedno 

urejena in to brez pretiranega dela. 

 

1. Vprašajte se, kaj potrebujete 

Prvi korak k večji organiziranosti je, da se vprašate, kaj resnično potrebujete na 

svoji mizi. Pomislite na predmete, ki jih vsakodnevno uporabljate in tiste, ki so 

tam samo za okras.   

 

2. Imejte prostor za vsak predmet 

Vsakemu predmetu določite prostor na mizi. Podobne predmete združite 

skupaj in jim določite točno določeno mesto, da boste vedno vedeli, kje jih 

iskati. Če nimate prostora za vsak predmet, se vaša miza hitro lahko spremeni 

v velik nered. 

 

3. Uporabite sistem 

Sistemi so ključnega pomena, da preprečite nalaganje nezaželenih stvari. 

Uporabite plastične predalnike ali posebne mape, ki jih razdelite v razdelke, da 

boste točno vedeli, kje iskati določene dokumente. Podobno lahko naredite 

tudi na računalniku, saj boste tako prihranili ogromno energije, ki bi jo drugače 

porabili pri iskanju dokumentov. 

 

4. Čist prostor je vaš prijatelj 

Na mizi imejte čim manj stvari. Uprite se želji, da bi vsak delček mize zapolnili z 

nečim, saj vam bo prazen prostor pomagal, da boste bolj jasno razmišljali. 

Izberite nekaj stvari, ki vas navdihujejo, nato pa jih na vsake toliko časa malce 

obrnite okoli, da bo prostor vedno izpadel sveže in drugačno. 

 

5. Osredotočite se na vertikalen prostor 

Če ugotovite, da imate premalo prostora, dodajte polico ali pa razvrščevalec 

dokumentov.  

 

6. Načrtujte čas za pospravljanje mize 

Na koledar vpišIte dan, ko boste pospravljali mizo. Najbolj primerno je, da to 

naredite enkrat tedensko, če želite, da je vaša miza vedno pospravljena in 

organizirana, pa je najlažje, da jo na hitro pospravite vsak dan, preden 

končate z delom. 
 


