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Na podlagi 47. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 
21/2013, 78/2013 – popr., 47/2015 – ZZSDT, 33/2016 – PZ-F, 52/2016 in 15/2017 – odl. US) 
in Zakona o varnosti in zdravju pri delu  (Uradni list RS, št. 43/2011) ter Mnenja Sindikata 
osnovne šole Predoslje Kranj, ravnateljica Janja Sršen sprejema 
 
 

PRAVILNIK 
O VARSTVU DELAVCEV NA DELOVNEM MESTU  

 
1. člen 

Splošne določbe  
S tem pravilnikom se ureja varstvo delavcev v Osnovni šoli Predoslje Kranj (v nadaljevanju 
delavci) pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu, kakor 
tudi prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov, postopek ter ukrepi za varovanje 
dostojanstva delavcev pri delu. 
 

2. člen 
Prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem 
mestu 
 Osnovna šola Predoslje Kranj (v nadaljevanju Osnovna šola) je dolžna zagotavljati takšno 

delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu 
nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev oz. ki 
ustvarja zastrašujoče, sovražne ali ponižujoče delovne odnose. 
 
Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega 
ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe. 
 
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. 
 
Trpinčenje na delovnem mestu je 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. 

 
3. člen 

Prepoved diskriminacije ali povračilnih ukrepov 
 Osnovna šola mora delavcem v času trajanja zaposlitve, kakor tudi iskalcem zaposlitve, 

zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etično poreklo, nacionalno in 
socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, 
starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali 
drugo osebno okoliščino. 
 
Prepovedani sta neposredna in posredna diskriminacija, pri čemer neposredna diskriminacija 
obstaja, če je oseba zaradi določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali 
podobnih situacijah obravnavana manj ugodno kot druga oseba, posredno pa, kadar je oseba z 
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določeno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralnega splošnega akta, 
merila ali prakse v enakih ali podobnih situacijah in pogojih v manj ugodnem položaju kot 
druge osebe, razen če splošni akt, merilo ali praksa objektivno opravičuje zakoniti cilj in če so 
sredstva za dosego tega cilja ustrezna in potrebna. 

 
4. člen  

Osnovna šola mora zagotoviti enako obravnavo vseh delavcev zlasti pri zaposlovanju, 
napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz 
delovnega razmerja, odsotnosti z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi kakor tudi drugim pravicam iz delovnega razmerja. 
 
Osnovna šola mora varovati in spoštovati osebnost delavca in ščititi njegovo zasebnost. 

 
Diskriminirani delavci in sodelavci ali druge osebe, ki pomagajo žrtvi diskriminacije, ne 
smejo biti izpostavljene neugodnim posledicam zaradi ukrepanja, ki ima za cilj uveljavitev 
prepovedi diskriminacije. 

 
5. člen 

Odškodninska odgovornost 
 V primeru kršitve določil tega pravilnika oziroma prepovedi diskriminacije prepovedi 

spolnega ali drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu v skladu z določili 
Zakona o delovnih razmerjih je Osnovna šola odškodninsko odgovorna po splošnih predpisih 
civilnega prava. 

 
V primeru, da Osnovna šola ni zagotovila delavcu varstva pred spolnim nadlegovanjem po 
tem pravilniku, je to lahko razlog  za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca v 
skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih. 

 
6. člen 

Ukrepi za zaščito delavcev  
V Osnovni šoli si morajo vsi zaposleni, predvsem pa odgovorni, ves čas prizadevati in paziti, 
da na delovnem mestu ne pride do kršitev navedenih v 2.  in 3. členu tega pravilnika. 
 
Z namenom preprečevanja pojavov nasilja si bo ravnatelj prizadeval doseči izboljšanje 
organizacije dela, načina vodenja ter komuniciranja z zaposlenimi. V zvezi s tem bo:  ozaveščal zaposlene o problematiki nasilja (o pojmu, pojavnih oblikah, negativnih 

posledicah ipd.),  skrbel za sprotno reševanje konfliktov in izboljšanje delovnega vzdušja,  vključeval zaposlene v postopke oblikovanja preventivnih ukrepov za preprečevanje 
neželenih oblik vedenja, ipd. 
 

7. člen  
Delavec, ki meni, da so mu kršene pravice iz tega pravilnika, ima pravico do pritožbe. 
 
Pritožbo lahko predloži pisno ali ustno ravnatelju. O ustno podani pritožbi se zapiše 
zaznamek. 
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Naloga ravnatelja Osnovne šole ali od njega pooblaščene osebe je, da preveri pritožbo in o 
svojih ugotovitvah sestavi poročilo ter o tem obvesti prijavitelja.  
 
Če se pritožba nanaša na ravnatelja, se pritožba poda predsedniku sveta zavoda. Predsednik 
sveta zavoda določi osebo, ki po njegovem pooblastilu preveri pritožbo in o svojih 
ugotovitvah sestavi poročilo. 
 

8. člen 
 Postopek v zvezi s pritožbo mora biti voden korektno, spoštljivo do tistega, ki se je pritožil, 

kot tudi domnevnega kršitelja pravic. 
 

9. člen 
 V primeru ugotovljenih kršitev določb tega pravilnika s strani delavca, se zoper delavca pod 

pogoji Zakona o delovnih razmerjih lahko uvede disciplinski postopek, v primeru hujših 
kršitev pa odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

 
10. člen 

 V kolikor delavec ni zadovoljen z odločitvijo v postopku  kršitve določil tega pravilnika ima 
pravico in možnost rešitve primera v sodnih in drugih postopkih. 
 

11. člen 
Končne določbe  

Z dnem uveljavitve Pravilnika preneha veljati Pravilnik za zaščito zaposlenih pred 
nadlegovanjem z dne 12.3.2012.  
Pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejetju. Objavi se na pri delodajalcu običajen način, 
na šolski spletni strani. 
 
Pravilnik začne veljati dne 28.3.2018 
 
 
 
 
 
Predoslje, 27.3.2018 

                                                                                                           
 

 
Ravnateljica Janja Sršen 
                                   
 
Predsednica Sveta zavoda Anita Vrtač Pičman 

 


