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PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Sprememba v 

točki: 
OPIS SPREMEMBE 

  

 

Na podlagi 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 46/2007 

Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit), dr. Karmen Arko, direktorica  

Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (v nadaljevanju delodajalec) dne 1.7.2021, 

sprejema naslednje 

 

Ukrepe za nediskriminiatorno politiko dela in zaposlovanja, 

trpinčenje in druga nadlegovanja ter varovanja dostojanstva v 

domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(varstvo dostojanstva) 

 

(1) Zaščita človekovega dostojanstva je ena temeljnih zahtev v procesu dela v Domu 

upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (v nadaljevanju Dom). Vsak delavec ali delavka (v 

nadaljevanju skupni izraz delavec), ki dela v Domu ne glede na položaj in pogodbo o zaposlitvi 

ali je kandidat za zaposlitev v Domu, ima pravico do spoštovanja svojega dostojanstva in 

pravico do enake obravnave, ne glede na osebne okoliščine, v skladu z določili Zakona o 

delovnih razmerjih. 

 

(2) S tem pravilnikom Dom ureja način prepoznavanja, preprečevanja in odpravljanja posledic 

trpinčenja ali drugega nadlegovanja na delovnem mestu v Domu. 

 

(3) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za ravnanje udeležencev v zvezi z 

morebitnimi pojavi mobinga, spolnega ali drugega nadlegovanja na delovnem mestu ter 

diskriminacije zaradi spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma 

invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v sindikatu ali svetu 

delavcev, nacionalnega in socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, 

spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin.  

 

2. člen 

(namen ukrepov) 

 

(1) Dom se zavezuje, da mobinga, trpinčenja in drugega nasilja v Domu ne bo dopuščal, temveč 

bo spodbujal in razvijal partnersko sodelovanje z vsemi zaposlenimi, prav tako bo spodbujal 

reševanje konfliktov z dialogom v kolikor bo do konfliktov prišlo. Dom se tudi zavezuje k 

vzpostavljanju pozitivne delovne klime, ki je pomembna predpostavka za delovno zadovoljnost 
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in kakovost delovnega življenja zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je temeljna predpostavka 

za uspešnost Dom. 

(2) Osnovni namen in cilj tega pravilnika je:  

– povečati ozaveščenost in razumevanje resnosti problemov mobinga v delovnem okolju 

(izjemno škodljive posledice za žrtev, sodelavce in Dom),  

– usmeriti pozornost na pravočasno prepoznavanje tipičnih znakov in pojavov, ki lahko 

pokažejo na obstoj mobinga in  

– zagotoviti zaposlenim in njihovim predstavnikom akcijsko usmerjen okvir (dokument) za 

prepoznavanje, preprečevanje in obvladovanje problemov mobinga v Dom.  

 

 

II. OPREDELITEV POJMOV 

 

3. člen 

(mobing ali trpinčenje) 

 

(1) Mobing je premišljeno in ponavljajoče se konfliktno komuniciranje oziroma šikanozno ali 

drugače neprimerno (neprijazno, žaljivo, omalovažujoče in podobno) ravnanje v odnosih med 

sozaposlenimi, med podrejenimi in nadrejenimi zaposlenimi ali med nadrejenimi in 

podrejenimi zaposlenimi, ki pomeni izvajanje nasilja na delovnem mestu in ima za posledico 

psihično, čustveno, socialno, informacijsko ali poslovno onemogočanje žrtve, pri čemer je žrtev 

dalj časa (npr.:  enkrat na teden v obdobju šestih mesecev) izpostavljena sistematičnim napadom 

ene ali več oseb, kar ogroža njeno zdravje ter varnost pri delu. Časovno trajanje mobinga se 

presoja glede okoliščin posameznega primera. Paziti je potrebno, da se zaposlenega ne izrine iz 

delovne sredine.  
 

(2) Kot potencialna mobing ravnanja po tem pravilniku se štejejo zlasti naslednja ravnanja v 

odnosu do žrtve:  

1. napadi na možnost komuniciranja, kot na primer:  

– omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega,  

– onemogočanje izražanja mnenja,  

– onemogočanje dostopa do kakršnihkoli informacij,  

– omejevanje možnosti ali celo prepoved sodelavcem komunicirati 

z žrtvijo,  

– kričanje ali glasno zmerjanje,  

– konstantno kritiziranje dela, brez utemeljenega razloga, 

– konstantno kritiziranje osebnega življenja, videza ali obnašanja,  

– nadlegovanje po telefonu,  

– verbalne grožnje in žalitve,  

– pisne grožnje,  

– očitno izmikanje stikom (odklonilne geste oziroma pogledi, 

dajanje nejasnih pripomb brez navedb razlogov izmikanja),  
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– šikaniranje preko elektronskih medijev (vdiranje v računalnik, 

brisanje tekstov, pošiljanje neželenih računalniških programov, 

pošiljanje neželene elektronske pošte, itd.);  

2. napadi na socialne stike, kot na primer: 

– nenadoma se s prizadetim nihče več ne pogovarja,  

– ko prizadeti koga v zdravstvenem domu ogovori, ga le-ta ignorira,  

– premestitev v pisarno daleč od sodelavcev,  

– sodelavcem je prepovedano pogovarjati se s posamezno osebo,  

– splošno ignoriranje v ZD,  

– druge oblike ustvarjanja popolne izoliranosti od okolja pri delu;  

3. napadi na socialni ugled, kot na primer: 

– širjenje govoric,  

– ogovarjanje za hrbtom,  

– poskusi smešenja posameznika,  

– namigovanje na psihične težave,  

– poskus prisile v psihiatrični pregled,  

– norčevanje iz telesnih hib,  

– oponašanje načina hoje, glasu ali gest z namenom, da bi se nekoga 

osmešilo,  

– napadanje političnega ali verskega prepričanja,  

– norčevanje iz zasebnega življenja in osebnostnih lastnosti,  

– norčevanje iz narodnosti,  

– siljenje k opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samozavest,  

– delovne napore se ocenjuje napačno ali z namenom žalitve,  

– dvomi v poslovne odločitve posameznika,  

– posameznik je deležen kletvic in obscenih izrazov,  

– posameznik je deležen poskusov spolnega zbliževanja ali 

verbalnih spolnih ponudb; 

4. napadi na kakovost delovne in življenjske situacije, kot na primer:  

– izključevanje iz vseh aktivnosti, ki potekajo na delovnem mestu 

in v delovnem okolju,  

– posameznik ne dobiva novih delovnih nalog,  

– odvzete so mu vse delovne naloge, in sicer v tolikšni meri, da si 

še sam ne more izmisliti kakšne naloge zase,  

– dodeljevanje nesmiselnih delovnih nalog,  

– dodeljevanje nalog daleč pod ali nad nivojem zahtevnosti in 

obsega delovnih nalog, za katera je delavec sklenil delovno 

razmerje, brez zakonskega razloga,  

– dodeljevanje vedno novih nalog (pogosteje, kot ostalim 

sodelavcem),  

– dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo,  

– dodeljevanje naloge daleč nad nivojem kvalifikacij z namenom 

diskreditacije,  

– »pošiljanje« v pokoj ali grožnje z odpustom;  

5. napadi na zdravje, kot na primer:  
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– odrejanje zdravju škodljivih nalog, brez ustreznih zaščitnih 

sredstev oziroma ukrepov varstva in zdravja pri delu, 

– grožnje s fizičnim nasiljem,  

– uporaba lažjega fizičnega nasilja, da se nekoga “disciplinira”,  

– fizično zlorabljanje,  

– namerno povzročanje škode ali nepotrebnih stroškov 

posamezniku,  

– namerno povzročanje psihične škode na domu ali delovnem 

mestu,  

– spolni napadi;  

 

4. člen 

(nadlegovanje) 

 

(1) »Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z 

učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, 

ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.«(6.a člen Zakona o delovnih razmerjih). 

 

(2) Osebne okoliščine so: narodnost, rasa ali etnično poreklo, nacionalno ali socialno poreklo, 

spol, barva kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vera ali prepričanje, starost, spolna 

usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje in druge. 

 

(3) Oseba z določeno osebno okoliščino je lahko izpostavljena šalam, obrekovanju, seksizmu, 

žaljenju, napadalnosti, zastraševanju, posmehovanju, poniževanju, razširjanju neresničnih 

govoric … 

 

5. člen 

(spolno nadlegovanje) 

 

(1) “ Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali 

fizičnega 

ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti 

kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega 

okolja.” (6.a člen Zakona o delovnih razmerjih). 

 

(2) Nekaj primerov ravnanj in vedenj, ki lahko pomenijo spolno nadlegovanje ali nadlegovanje 

zaradi spola: 

- fizične oblike (spolno sugestivne geste, neželeno objemanje ali poljubljanje, nepotrebno 

dotikanje, trepljanje, ščipanje, spolni napad, vsiljen spolni odnos …); 

- verbalne oblike (nedobrodošlo osvajanje, spreminjanje službenih tem v spolne, opolzki 

komentarji, zgodbe, šale, opazke s spolno vsebino, neželeno naslavljanje s srček, punči, miška, 

sestrica, mačo, lepotec, bratec …); 

- neverbalne oblike (tesno približevanje osebe, pohotni in žaljivi pogledi ali geste, elektronska 

ali SMS sporočila s spolno vsebino …); 

- druge na spolu temelječe oblike (seksistične šale, zastraševanje, obrekovanje, žaljenje, 
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posmehovanje, poniževanje, pripovedovanje laži ali razširjanje neresničnih govoric – vse zaradi 

spola osebe); 

- karierne oblike (obljubljena višja plača, napredovanje, druge ugodnosti, če oseba pristane na 

katero od naštetih ravnanj, grožnje z negativnimi posledicami, če jih odkloni ali se jim 

zoperstavi). 

 

6. člen 

(diskrimiknacija) 

 

(1) Diskriminacija je vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, 

razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki 

ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, 

uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih 

interesov in ugodnosti. 

 

(2) Da lahko govorimo o diskriminaciji, je torej nujno, da je oseba obravnavana slabše ali 

neenako izključno zaradi njenih osebnih okoliščin. 

 

(3) To pomeni, da je bil nekdo slabše obravnavan samo zaradi tega, ker je moški ali ženska 

(osebna okoliščina spola), ker je določene narodnosti (osebna okoliščina narodnosti), ker ima 

drugačno barvo polti od večine v določenem okolju (osebna okoliščina rase ali etničnega 

porekla), ker ne zna jezika določenega okolja (osebna okoliščina jezika), ker je kristjan, 

musliman ali pripadnik kakšne druge vere (osebna okoliščina vere ali prepričanja), ker ima 

določene invalidnosti (osebna okoliščina invalidnosti), ker je mlajši ali starejši (osebna 

okoliščina starosti), ker se zaljublja v osebe istega spola (osebna okoliščina spolne 

usmerjenosti), ker je kljub telesnim značilnostim, ki jih pripisujemo moškemu ali ženskemu 

spolu, njegovo ali njeno vedenje bolj podobno vedenju, ki ga pripisujemo drugemu spolu 

(osebna okoliščina spolne identitete in spolnega izraza), ker je nekdo brezdomec (osebna 

okoliščina družbenega položaja), ker je nekdo reven (osebna okoliščina premoženjskega 

stanja), ker ima določeno izobrazbo (osebna okoliščina izobrazbe), zaradi nosečnosti, 

starševstva in podobno. 

 

7. člen 

(viktimizacija) 

 

(1) Viktimizacija je tesno povezana z diskriminacijo, saj je zadnja po predpisih RS definirana 

kot nadlegovanje ali neželeno ravnanje, temelječe na kateri koli osebni okoliščini, ki ustvarja 

zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo ter žali njeno 

dostojanstvo, viktimizacija predstavlja izpostavljanje osebe, ki opozarja na diskriminacijo 

oziroma ukrepa − bodisi v svojem imenu ali v imenu koga drugega − neugodnim posledicam. 

 

(2) Povračilne ukrepe ali viktimizacijo (lat. victima = žrtev) pravzaprav lahko definiramo kot 

posebno obliko diskriminacije, kajti pri ljudeh, ki opozarjajo na diskriminacijo, gre za pošteno 

in vestno dejanje, prisotna sta etični in moralni vidik. Seveda oseba, ki opozarja na kršenje 

človekovih pravic, zakonov ali kaznivo dejanje, izpostavlja svojo osebno, celo državljansko 

varnost, še več, pri tem dejanju so lahko ogrožene tudi temeljne svoboščine tega posameznika. 
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III. PREPREČEVANJE NEŽELENIH RAVNANJ 

 

8. člen  

(preventivno delovanje) 

(1) Dom z namenom preprečevanja in pravočasnega odkrivanja mobinga in drugih oblik 

trpinčenja zaposlenih na delovnem mestu sprejema določene ukrepe. Ti ukrepi so namenjeni 

izboljšanju splošnih medsebojnih odnosov v Domu ter uspešnemu razvoju Domu. 

(2) Vsi zaposleni si morajo prizadevati za splošno izboljšanje psihosocialnega delovnega 

okolja, razvijati in vzdrževati medsebojne odnose na ustreznem kvalitativnem nivoju ter 

razvijati visok kulturno – vrednostni sistem, ki bo onemogočal nastanek in razvoj mobinga in 

drugih oblik trpinčenja v Domu. 

 

9. člen 

(prepoved ravnanj) 

 

Vsa neželena ravnanja, opredeljena v poglavju 2. teh ukrepov (v nadaljevanju: neželena 

ravnanja) so prepovedana in predstavljajo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. 

 

10. člen 

(ukrepi preprečevanja) 

 

Delodajalec bo preprečeval neželena ravnanja  z naslednjimi ukrepi: 

▪ informiranje in ozaveščanje 

▪ usposabljanje 

▪ svetovanje za pomoč zaposlenim. 

 

11. člen 

(informiranje in ozaveščanje) 

 

(1) Delodajalec bo poskrbel, da bodo vsi zaposleni seznanjeni s politiko delodajalca, glede 

preprečevanja neželenih ravnanj, pav tako pa bodo informacije o tem, tudi del uvajanja v delo, 

za novo zaposlene. 

 

(2) Delodajalec bo poskrbel, da bodo teme glede preventive pred neželenimi ravnanji in 

ukrepanjem ob neželenih ravnanjih, uvrščene v interna izobraževanja, oziroma bodo zaposleni 

napoteni na ustrezna zunanja izobraževanja, katerih vsebina se bo nanašala na to. 

 

12. člen 

(usposabljanje) 

 

Direktorica, oziroma člani poslovodnega organa in vodje posameznih organizacijskih enot, so 

se dolžni udeleževati usposabljanja s področja varstva pred neželenimi ravnanji, ki jih bo izvajal 

Urad za enake možnosti. 
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13. člen 

 (svetovanje za pomoč zaposlenim) 

 

(1) Direktorica s sklepom določi in pooblasti osebo, ki nudi podporo žrtvi, v primeru neželenega 

ravnanja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zaupnik).  Za pooblaščenega zaupnika se imenuje 

oseba, za katero se ugotovi, da uživa zaupanje med zaposlenimi. 

 

(2) Naloga pooblaščenega zaupnika je, da nudi pomoč zaposlenim žrtvam neželenih ravnanj s 

tem, da jih posluša, jim svetuje glede ukrepanja v zvezi z ustavitvijo neželenega ravnanja in jim 

pomaga pri postopkih, ki so predvideni v teh ukrepih. Vse informacije, ki jih pooblaščeni 

zaupnik pridobi v tej funkciji so zaupne in jih brez soglasja žrtve ne sme uporabiti v nikakršen 

namen. Pooblaščeni zaupnik lahko predlaga direktorici tudi ukrepe glede preprečevanja 

neželenih ravnanj pri delodajalcu. 

 

(3) Delodajalec je dolžan poskrbeti za ustrezno usposabljanje pooblaščenega zaupnika. 

 

14. člen 

(sistem odgovornosti) 

 

(1) Odgovornost in dolžnost vseh zaposlenih je, da pomagajo zagotoviti delovno okolje, v 

katerem je človekovo dostojanstvo spoštovano. 

 

(2) Poslovodstvo delodajalca je odgovorno za zagotovitev izvajanja aktivnosti, v skladu s temi 

ukrepi. Dolžnost poslovodstva je, da nudi podporo vsakemu zaposlenemu, ki se pritoži glede 

neželenih ravnanj, da se pogovori z domnevnim storilcem, da storijo vse, kar je v njihovi moči, 

da nadlegovanje preneha in da poskrbijo, da se problem učinkovito reši. 

 

(3) Vodje organizacijskih enot doma so odgovorni direktorici za izvajanje informiranja  in 

ozaveščanja zaposlenih v posameznih delovnih enotah, ki jih vodijo. 

 

(4) Pooblaščeni zaupnik je za svoje delo odgovoren direktorici delodajalca.  

 

IV. POSTOPEK OPRAVLJANJA NEŽELENIH RAVNANJ 

 

15. člen 

(načela za razreševanje primerov) 

(1) Dom se zavezuje, da bo: 

– ob pojavu trpinčenja takoj ustrezno zaščitil žrtve in preprečil njihovo nadaljnje 

trpinčenje, hkrati pa sprejel ustrezno prilagojene ukrepe za odpravo posledic 

trpinčenja in povrnitev nekdanjega ugleda žrtev, 

– pri razreševanju posledic trpinčenja izhajal iz 34. člena Ustave RS, ki določa, da 

»ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«, hkrati pa bo v celoti 

spoštoval tudi druge zakone, kolektivne pogodbe in sprejete dogovore, ki 

opredeljujejo to področje, 
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– vsem zaposlenim brezpogojno priznal pravico do pritožbe oziroma druge vloge 

zaradi domnevnega trpinčenja in zagotovil ustrezno obravnavo ter reševanje 

posameznega primera, 

– obravnaval vse zahteve in priporočila predstavnikov zaposlenih ali drugega 

zainteresiranega subjekta v Dom, 

– k reševanju problema pristopil s potrebno obzirnostjo in zaupnostjo, da bo v 

celoti zaščitil osebno dostojanstvo in zasebnost žrtve,  

– zagotovil takšno obravnavo primerov, da osebam, ki ne bodo vpletene, ne bo 

razkrival nikakršnih podrobnosti,  

– vse pritožbe in obvestila v zvezi z trpinčenjem reševal hitro in brez odlašanja,  

– vsem vpletenim zagotavljal pošteno in nepristransko obravnavo,  

– proti izvajalcem trpinčenja po potrebi ustrezno ukrepal,  

– dopuščal zunanjo strokovno pomoč.  

 

(2) Dom ne bo dopuščal lažnih obtožb oziroma bo v takih primerih sprožil ustrezni disciplinski 

postopek ali uporabo drugih sankcij. 

 

 

16. člen 

(načini obravnavanja) 

 

(1) Neželena ravnanja se obravnavajo v neformalnem in formalnem postopku pri delodajalcu. 

Neformalni ali formalni postopek predlaga žrtev neželenega ravnanja po lastni izbiri. 

 

(2) Neformalni postopek se sproži s pomočjo pooblaščenega zaupnika ali neposrednega vodje 

organizacijske enote, formalni postopek pa se sproži s pisnim predlogom žrtve direktorici 

delodajalca. 

 

17. člen 

(obvestitev) 

 

(1) Če žrtev pojavov neželenega ravnanja na delovnem mestu, želi sprožiti neformalni 

postopek, mora najprej pooblaščenemu zaupniku ali neposrednemu vodji organizacijske enote, 

poročati o doživljanju neželenega ravnanja in sicer tako, da pisno opiše neželeno ravnanje in 

storilca ter opiše svoje doživljanje ob tem. 

 

(2) Če žrtev pojavov neželenega ravnanja, želi sprožiti formalni postopek, mora poročilo iz 

predhodnega odstavka vsebovati tudi pomembna dejstva, ki dokazujejo neželena ravnanja, 

morebitne dokaze (listine, priče), opis neuspelega neformalnega postopka, če je potekal in 

predlog ukrepov. 

 

18. člen 

(neformalno obravnavanje) 

 

(1) Žrtev pojavov neželenih ravnanj skuša problem, ko se prvič pojavi, rešiti neformalno tako, 

da od storilca neželenih ravnanj, naravnost zahteva, da z nezaželenim ravnanjem preneha. 
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(2) Če se izkaže,  žrtev ne zmore ravnati v skladu s predhodnim odstavkom, se po pomoč, v 

zvezi z neformalnim reševanjem, obrne na pooblaščenega zaupnika ali nadrejenega vodjo 

organizacijske enote. 

 

(3) Če obstaja povezava med osebami iz drugega odstavka in storilcem, v smislu sorodstva, 

svaštva, prijateljstva ali drugih okoliščin ter žrtev neželenega ravnanja ne želi pomoči prejeti 

od teh oseb, za pomoč lahko zaprosi direktorico Doma. Če pa se iz istih razlogov žrtev ne želi 

obrniti niti na direktorico, se lahko obrne na sindikalnega zaupnika. 

 

(4) V primeru, ko se žrtev neželenih ravnanj obrne na pooblaščenega zaupnika, neposrednega 

vodjo organizacijske enote ali direktorico, so ti dolžni opraviti razgovor z vsemi prizadetimi. 

Če pa se žrtev obrne na sindikalnega zaupnika, ta opravi razgovor z direktorjem, ki postopa po 

prejšnjem stavku. 

 

19. člen 

 (formalni postopek) 

 

(1) Formalni postopek uvede direktorica: 

 

- kadar prizadevanja, da bi problem rešili neformalno, spodletijo ali kadar je rezultat 

nezadovoljiv in v tem primeru formalni postopek predlaga pooblaščeni zaupnik ali vodja 

organizacijske enote; 

- kadar žrtev neželjenih ravnanj direktorju predlaga ukrep formalnega postopanja. 

 

(2) Zahteva za formalni postopek mora imeti elemente iz 2. odstavka 15. člena teh ukrepov. 

 

(3) Direktorica Doma, na podlagi popolne zahteve za uvedbo postopka, glede ne težo dejanj, 

oceni in odloči ali bo formalni postopek vodila sama ali bo s sklepom imenovala tričlansko 

komisijo, ki bo opravila predhodno notranjo preiskavo. V primerih, ko obstaja sum, da je prišlo 

tudi do kaznivega dejanja, mora o tem nemudoma obvestiti policijo ali pristojno državno 

tožilstvo. 

 

(4) Pri izvedbi predhodne notranje preiskave, je potrebno spoštovati pravice obeh strani, tako 

zaposlenega, ki je žrtev neželenih ravnanj kot domnevnega storilca. 

  

(5) O preiskavi se napiše poročilo z ugotovitvami. V primeru, da poročilo sestavi komisija, ga 

dostavi direktorici Doma. 

 

(6) Glede na rezultate preiskave lahko direktorica sproži disciplinski postopek, na podlagi 

Zakona o delovnih razmerjih. Če pa se v preiskavi ugotovi, da gre za hujšo ali ponavljajočo se 

kršitev, lahko zoper storilca začne postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga 

ali izredne odpovedi po Zakonu o delovnih razmerjih.  
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(8) Zaposlenega, ki je žrtev neželenih ravnanj, direktorica v roku 8 dni po prejemu zahteve, 

obvesti o dejavnostih, ki sledijo zahtevi za uvedbo postopka. 

 

20. Člen 

(možni pravni pravnni ukrepi in sankcije) 

 

(1) Poleg neformalnih ukrepov je Dom na predlog komisije ali po lastni presoji dolžan sprejeti 

kakršnekoli pravne ukrepe za prenehanje in odpravo posledic trpinčenja ter sankcije zoper 

izvajalce trpinčenja, ki jih dopušča veljavna zakonodaja.  

(2) Pravni ukrepi za prenehanje in odpravo posledic trpinčenja so lahko zlasti naslednji:  

– predlog za opravičilo izvajalca trpinčenja,  

– ukrepi za trajno ali začasno premestitev izvajalca trpinčenja na drugo delovno 

mesto oziroma v drugo delovno sredino znotraj Dom,  

– s soglasjem žrtve trpinčenja njeno premestitev na drugo delovno mesto oziroma 

v drugo delovno sredino znotraj Dom, lahko tudi s priznanjem pravice do 

prekvalifikacije ali dokvalifikacije, pri čemer žrtev trpinčenja zaradi premestitve 

ne sme biti finančno ali kako drugače oškodovana, ukrep je lahko tudi začasen, 

– plačilo izobraževanj ali druge oblike strokovne pomoči žrtvi za ponovno 

pridobitev samozavesti. 

(3) Pravne sankcije zoper izvajalce trpinčenja, ki so v pristojnosti Dom, so lahko zlasti: 

– ustno opozorilo, ki nima lastnosti disciplinske sankcije, 

– uvedba disciplinskega postopka ter izrek ustrezne sankcije (opomin), 

– opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, 

– redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, 

– izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

(4) Dom je dolžan od izvajalca trpinčenja zahtevati povračilo škode, ki je nastala z izvajanjem 

trpinčenja. 

 

21. Člen  

(rehabilitacija žrtve) 

 

(1) Delodajalec odgovarja za ustrezno rehabilitacijo žrtve. Glede na stopnjo in težo neželenega 

ravnanja, ki mu je bila podvržena žrtev, delodajalec uporabi enega izmed ukrepov rehabilitacije 

žrtve.  

 

(2) Ukrepi rehabilitacije žrtve so: 

-  svetovanje s strani pooblaščenega zaupnika; 

- skrb delodajalca za postopno normalizacijo opravljanja delovnih nalog žrtve; 

-  poravnava, glede morebitnega zahtevka za povračilo škode ob izpostavljenosti neželenim 

ravnanjem. 

 

V. SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV 

19. člen 
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(izvajanje spremljanja) 

 

(1) Spremljanje izvajanja ukrepov za preprečevanje pojava neželenih ravnanja opravlja 

poslovodstvo delodajalca. 

 

(2) Pooblaščeni zaupnik,  v okviru ukrepov spremljanja, direktorici do konca meseca januarja 

odda letno poročilo o izvajanju aktivnosti, v zvezi s preprečevanjem in obravnavanjem pojava 

neželenih ravnanj v preteklem letu. 

 

(3) Vodje organizacijskih enot delodajalca, v okviru ukrepov spremljanja, direktorici do konca 

meseca januarja, oddajo letno poročilo glede izvajanja oblik informiranja in osveščanja 

zaposlenih v  preteklem letu. 

 

 

6. Končne določbe 

 

20. člen 

(začetek veljavnosti) 

 

Ti ukrepi so splošni akt delodajalca, ki začne veljati naslednji dan po objavi oglasnih deskah 

delodajalca. 
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