
Na podlagi 24. dlena zakona o varnosti in zdravja pri delu (ur. l. RS, st.Naravoslovnotehni5ke fakultete dne 12.4.2012
43lll) izdajam dekan UL,

PRAVILNIK

o ukrepih za prepreievanje nasilja, trpinienja, nadlegovanja in psihosocialnega
tveganja

1. Clen

"""tf,|ill|f,Juf,jf,:ba 

vsako ravnanje, ki laati dostojanstvo vsake osebe na delovnem mestu in v delovnih razmerjih

2. ilen

vsaka oseba, ki dela v ustanovi, ne glede na poloZaj in pogodbo o zaposlitvi, ima pravico do spostovanja svojegadostojanstva in 5e posebej do udinkovite za5Site pria rpo[ri- in druiim nadlegovanjem ali pred trpindenjem neoziraje se na to, katera konkretna osebajo nadleguje atitrpinei.

3. Clen

za.Sdita pred spolnim in drugim-nadlegovanjem ali pred trpindenjem v ustanovi je dolodena in bo uresnidena vskladu z dolodbami zakona o delovnihiazmeri ih,

4. ilen

zaveza ustanove glede spolne.ga in drugega nadlegovanja ali glede trpindenja velja zavse zaposlene v ustanovi,ne glede na posebnosti njihovih pogodb o zaposlitvi.

5. ilen

,ki, ki veljajo v zvezi z zailtito pred spolnim in drugim
rzno uporabljeni. postopki in ukepi proti spolnemu ali
nestu so v prilogi in so sestavni del navodila.
ni, kolik5na je prisotnost mobinga v delovni sredini in v
nira.

6. ilen

Z navodilom se seznanijo.vsi zaposleni tako, da se navodilo z ukrepi objavi na spletnih straneh fakultete, vsedelavce pa se pisno opozori na objavo.

Pravilnik stopi v veljavo dne: 1.5.2012

7. ilen

UL, NARAVOSLOVNOTEHNISKA F'AKULTETA

Dekan:

izr. prof. dr. Jakob Likar

-Y.fu4<
\
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Postopki in ukrepi proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinienju na delovnemmestu

1'1' lziava o zvezi proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinienju na delovnem mestu

Dekan se zavzema in ustvarja delovno okolje,.v.katerem vse osebe spostujejo drug drugega. v okviru ustanove se

H;:fltj:J';JJltono' 
da bo zagotovljeno delovno okolje ui., roii'.r; in aro!"gu iailegovania ali rrpindenja

Ta zaveza temelji na nadelu, da je vsakrsno katenje dlovekovega dostojanstva in integritete nevzdrZno in
il:i;Hil*""l"fl :*:1. 

mest in iz delovnih raimerij;e poir'Jno odpraviti vsakrsn-o ravnanje, ki krati

Se posebej temelji tazavezana obveznosti dekana, da skrbi zavarovanjedostojanstva zaposlenih oseb pri delu (24. dlenZakona o varnosti in zdravjapri delu).

vsi zaposleni v ustanovi ne glede na njihov poloZaj in vrsto pogodbe o zaposlitvi, imajo pravico in dolZnost, datedaj' ko se soodijo s primerom spolnega in drugegi nadlegovan]a ali s primerom trpindenja na delovnem mestu,poroea o ravnanju, ki so ga prestali. zagotovljen{jim mora biti ustrezni in udinkovita ,uirrtu".

Namen tega je preprediti, da bi do spolnega in drugega nadlegovanja ali do trpindenja prihajalo in, kadar jepotrebno' narediti konec. spolnemu in drugernu nudl.gouanju"ali konec trpindenju s tem, da se zadne hitroizvajati postopke, predvidene v ta namen.

lgjanje spolnega in drugega nadlegovanja ali dejanje trpindenja, se obravnava kot krsitev obveznosti izdelovnega tazmerja, kar ima lahko za posledico odpovei pofodbe o zapostitvi ali disciplinsko sankcijo.

1.2. Opredelitev pojmov

1.2.1.  Spolnonadlegovanje

Spolno nadlegovanje pomeni vsako f,rzidno, verbalno ali neverbalno ravnanje spolne narave ali drugo, na spolutemeljede vedenje, ki lali dostojanstvo Zensk in moskih pri delu, ne glede na to, ali je oseba, ki ga zagresi,nadrejena ali hierarhidno na isti ravni, in v primeru, ko je tako iuun*:r nezaieieno uti zugiuo za osebo, nakatero se naslavlja, in ko ustvari zastrasujode, sovrazno ali poniZujod" d;h;;;k;lr'^ri:r.^'

Spolno nadlegovanje je lahko:

o neverbalno (neZeleno osvajanje, pohotni pogledi 
.ali ?aljivo spogledovanje, neZelene spolne sugestivne gesteali strmenje v dele telesa; neZeleno razkazovanje rpotnin oiguirou; neZelena elektronska sporodila, pisma,

telefaksi in drugo)
o fizidno (nepotrebno dotikanje, trepljanje, Sdipanje, tesno pribliZevanje osebe, neZelena masazavratu, ramen;vsiljeni spolni odnosi - posilstvo; neZeleno ali izsiljeno objemanje ali poljubljanje; spolni napad - poskusposilstva)
o karierno (obljubljena. v.iSja plada, napredovanje ali kaksna ugodnost, de se pristane na ravnanje spolnenarave - zmenek, spolni odnos).

Bistvena znadilnost spolneg.a nadlegovanja je, da ga oseba, na katero se naslavlja, ne zeli. stvar vsakeposamezne osebe je, da se odlodi kak5no ravnanje je zanjo sprejemljivo in kaj ima ,u i"tirio. prav nezaZelenost
nekega ravnanja je tisto po demer se spolno nadlegovanje .uriitulr od dobrodoslega in vzajemnega prijateljskega
vedenja.

1.2.2. Nadlegovanje

Nadlegovanje je vsako neZeleno vedenje, povezano s katero koli osebno okolisdino, z namenom prizadeti
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dostojanstvo osebe ali ustvariti zastra5evalno, sovraZno, poniZujode, sramotilno ali Zaljivo delovno okolje, ali s
tak5nim udinkom.

Tak5na ravnanja so lahko:
. nadlegovanje zaradi spola (fizidna napadalnost do osebe, kjer je Zenska/mo5ki; sramotilno obrekovanje,

Laljenje, ker je Zenska/mo5ki; posmehovanje ali poniZevanje, ker je Zenska/mo5ki; pripovedovanje IaLi ali
raz5irjanje govoric o spolnem Zivljenju dolodene osebe)

r nadlegovanje zaradi vere (zastra5evalno obna5anje do osebe zaradi njene vere; posmehovanje ali poniZanje
zaradi dolodene vere; frzilna napadalnost do osebe zaradi vere; neZelene zgodbe; neZelene zgodbe, Sale,
komentarji na radun vere osebe; sramotilno obrekovanje, ialjenje zaradivere dolodene osebe)

. nadlegovanje zarudi spolne usmerjenosti (sramotilno obrekovanje, Laljenje, ker je oseba gej ali lezbijka;
zastra5evalno obna5anje ali frzidna napadalnost do osebe, ker je gej ali lezbijka; posmehovanje ali
poniZevanje zaradi spolne usmerjenosti; pripovedovanje laZi ali raz5irjanje govori, neZelene zgodbe, Sale,
komentarji na radun spolne usmerjenosti dolodene osebe )

o nadlegovanje zaradi invalidnosti, zdravstvenega stanja (sramotilno obrekovanje ali Laljenje, posmehovanje
ali poniZevanj e zaradi bolezni)

o nadlegovanje zaradi narodnosti, rase (neZelene zgodbe, Sale, komentarji zaradi narodnosti ali rase;
zastra5evalno obna5anje do osebe, ker govori drugaden jezik kakor vedina; sramotilno obrekovanje ali
Zaljenje zaradi narodnosti ali rase; fizidna napadalnost do osebe zaradi narodnosti ali rase; posmehovanje ali
poniZevanje, ker je oseba drugadne narodnosti kot ostali)

o nadlegovanje zaradi izobrazbe (posmehovanje ali poniZevanje, ker ni izobralen kakor vedina; sramotilno
obrekovanje ali Laljenje zaradi izobrazbe)

o nadlegovanje zaradi starosti (frzidna napadalnost zaradi starosti; neZelene zgodbe, Sale, komentarji zaradi
starosti; posmehovanje ali poniZevanje zaradi starosti)

. karierno nadlegovanje zaradi spola, vere, spolne usmerjenosti, invalidnosti, zdravstvenega stanja,
narodnosti, rase, izobrazbe ali starosti (groZnje z negativnimi posledicami, de oseba odkloni ali se zoperstavi
kateremu od zgoraj na5tetih ravnanj).

1.2.3. Trpindenje na delovnem mestu (mobing)

Mobing je motena komunikacija na delovnem mestu, ki je izraztto obremenjena s konflikti med sodelavci in med
podrejenimi in nadrejenimi, pri tem pa je napadena oseba v podrejenem poloZaju in izpostavljena
sistematidnemu in dlje dasa trajajodim napadom ene ali ved oseb za namenom, da se jo izrine z delovne sredine.

Poznamo pet skupin mobinga:

I. Napadi zoper izraLanja oziroma komunikacije:
o Omejevanje moZnosti komuniciranja s strani nadrejenega
o Prekinjanje govora, jemanje besede
o Omejevanje moZnosti komuniciranja s strani sodelavcev
o Kridanje oz. zmerjanje
o Nenehno kritiziranje dela
o Kritizilanje osebnega Zivljenja
o Nadlegovanje po telefonu
o Verbalne groZnje in pritiski
o Pisne groZnje
o Izmikanje neposrednim kontaktom, odklonilne geste in pogledi
o Dajanje nejasnih pripomb

II. OgroZanje osebnih socialnih stikov
o Z mobirancem se nihde ved node pogovarjati
o Ignoliranje, de Zrtve koga sama nagovori
o Premestitev v slab delovni prostor, kije stran od sodelavcev
o Sodelavcem je prepovedano komuniciranje z mobirancem
o Splo5na ignoranca zaposlenih v podjetju

III. OgroZanje ter napadi zoper osebni ugled
o Obrekovanle za hrbtom
o Sirjenje neresnidnih govoric
o Poskusi sme5enia Zrlve
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o IzraLanje domnev, da je Lrtev psihidni bolnik
o Poskusi prisile v psihiatridni pregled
o Nordevanje iz telesnih hib
o Opona5anje vedenja z namenom, da se nekoga sme5i
o Napad na politidno oz. versko prepridanje Zrtve
o Nordevanj e iz zasebnega Zivljenja
o Nordevanje iz narodnosti
o Siljenje k opravljanju nalog, ki Lalijo samozavest mobiranca
o Delovne napore se ocenjuje napadno oz. Zaljivo
o Dvom v poslovne odloditve Zrlve
o Zrtveje pogosto deleZnakletvic in obcesnih izrazov
o Mobirana oseba je deleZna poskusov spolnega zbllLevanjain razlidnih > spolnih ponudb<

IV. Napadi in onemogoianje kvalitetnega dela
o Mobiranec ne dobiva novih delovnih nalos
o odvzete so mu delovne naloge, Zrtev si tuli sama ne more naiti ved dela

TVe
kacije Zrlve
m sodelavcem

z namenom diskreditaciie

V. Napad na zdravje
o odvzete so mu delovne naroge, Zrtev si tudi sama ne more najti ved dera
o Dodeljevanje nalog, ki so pod sposobnosdo Zrtve
o Dodeljevanje nalog, ki so pod nivojem kvalifikacije Zrtve
o Dodeljevanje novih nalog, pogosteje kot drugim ,-od.luu..rn
o Dodeljevanje nalog, ki Zalijo dostojanstvo
o Dodeljevanje nalog nad nivojem kvalifikacije z namenom diskreditaciie

1.3. Prepredevanjeiinformiranje

Obve5danje in informiranje sta najboljSa nadina I
prepredevanja trpindenja na delovnem mestu. Ved moZ
mogode opredeliti kot spolno in drugo nadlegovanje ali trpindenje in ki je n.auourino i.
za,veza organizacije s tem v zvezi in kaksni ukrepi so predvideni zato, da se zagotovi
takemu ravnanju izognila..Podobno pa je za osebo, ki je iobro informirana o svojih"pravic
na voljo za ureditev situacije, ki to spodbuja, da naredi k onec neza?elenemu ravnanju in da prijavi tako ravnanje,

bo vsaka oseba, ki dela v na5i ustanovi, ne glede na njen
I informacije o zavezi na5e ustanove v zvezi-s spolnim in
delovnem mestu.. Te informacije bodo sporodene vsem

za osebe, ki se bodo na novo zaposlile. Te informacije

1.4. Nasveti in pomoi zaposlenim

V skladu z zavezo, ki zadeva zasdito osebnega dostojanstva zaposlenih nase ustanove, se dolodi kadrovska
sluZba, ki nudi podporo Zrtvi v primeru spolneia in drugega nadlegovanja ali v primeru trpindenja na delovnem
mestu' Njena naloga je, da poslu5a, da informira o zavezina5e ustinove v zvezi-stem in o postopkih, da svetuje
in da stori vse tisto, o demer se dogovorij o z Lrtvijo. Pri opravljanju te naloge deluje kadrovska sluZba
samostojno, neodvisuo od hierarhidne strukture ustanove. Opravljanje naiogeje ruufn" nuruu..

1.5. Odgovornosti

odgovornost vseh zaposlenih je, da pomagajo zagotoviti delovno okolje, v katerem je dlovekovo dostojanstvo
spoStovano.
Posebna dolZnost dekana in vodilni osebje, da nudijo podporo vsakomur, ki se pritoZi glede spolnega in drugega
nadlegovanja ali glede trpindenja, da govorijo z domnevnim storilcem, da zagotovijo, da nadlegovanje preneha
in da poskrbijo, da se problem udinkovito re5i.

Stran 4 od 5



1.6. Postopki

1.6.1.  Neformalnore5evanjeproblema

oseba' ki se soodi s sp-olnimin drugim nadlegovanjem ali trpindenjem. na delovnem mestu, naj skusa problem,ko se prvid pojavi, resiti neformaln'o, in na;ld osebe, ki ii nuarlgu;., naravnost zahteva, da z neza.elenim

;111ff#. 
*eneha' ee se izkale, da ie za Liev preteLko, da bi op.uu-ilu sama, si iJt" prirt ui porrebno pomod

, ki si ga sama izbere, bo nemara poiskala pomod pri
olnega in drugega nadlegovanja ali trpindenja. Kot del
;a ali drugega nadlegovanja, trpindenja obrnili zapomod
zaprosila za potrebne korake, da se problem udinkovito

1.6.2.  Formaln ipostopek

Kadar problema ni mogode resiti neformalno ali kadar ie rezultat nezadovoljiv, zrtev o zadevjpisno obvestidekana' PritoZba mora biti obrazloLena, navedena rno.uio biti ;;j;" ter morebitni dokazi (listine, pride) indruge pomembne okoliSdine.

Glede na rezultate te preiskave dekan lahko zadne disciplinski postopek na podlagi zakonao delovnih razmerjih inv tem primerLl po opravljenem zasli5anju domnevnega nadlegovalca, lahfo izrede urt rrno disciplinskosankcijo' ee dekan na podlagi ugotovitev komisije ugotoii, oa !.e? truiso ali ponavljajodo ksitev, lahko zopernadlegovalca uvede postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi izLivdnega razlog (gg. dlen ZDR I.

oseba, ki je prijavila spolno in drugo nadlegovanje ali trpindenje, bo obvesdena o dejavnostih, ki sledijo njenipritoZbi.

Proti zaposleni osebi, ki bi Sikanirala ali se masdevala osebi, ki je prijavila spolno in drugo nadlegovanje alitrpindenje, in proti pritoZniku, ki je vloZil pritoZbo zato, da ili it baouut 
^drugi 

osebijje mogode uvestidisciplinski postopek.

o.vprasanjih glede postopka, ki niso podrobno urejena, se neposredno uporabljajo dolodbe zakonao varnosti inzdravju pri delu in na njem temeljedih predpisih.

Vem, da spolno in drugo nadlegovanje ali trpinienje ustvarja negativne, zastra5ujoie,
sovraZne, poniZujoie delovne odnose in bt<otje.

Vem, da je Zrtve spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinienja strah, da so pod
stresom in da trpi njihov druzabni in osebno zivrjenje.

Vem, da pojav spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinienja zmanj5uje ugled na5e
ustanove v 5ir5i javnosti.

Vem, da jc druZba zavezana proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinienju na
delovnem mestu

zato

Spoltujem dostojansfvo sodelavk in sodelavcev!!!!!
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