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Spoštovani direktorji gospodarskih družb industrijske cone Impola, Uprava Impol 2000 d.d., 

predsedniki Svetov delavcev  in ostali sodelavci. Na vse odgovorne sindikat posreduje spodaj 

navedeni Kodeks z namenom, korektnega in poštenega odnosa med sodelavci, s prošnjo, 

pozitivne obravnave in čim prejšnjega sprejetja  tega Kodeksa. 

  

Zaradi obvezujočih pravnih standardov, »škoda v zvezi z delom«, glede na obvezo iz 45. 

člena veljavnega Zakona o delovnih razmerij in  zavezujoče direktive 2006/54/ES Evropskega 

parlamenta  in Sveta  z dne 5. 7. 2006 je sindikat KNSS-Neodvisnost pripravil predlog 

Kodeksa, ki bi ga bilo glede na vse splošni porast mobbinga, ki ga sindikat vsakodnevno 

zaznava v zastrašujoči obliki porasta in kršitev varstva dostojanstva delavcev pri delu, nujno 

potrebno sprejeti tudi v gospodarskih družbah skupine Impol. 

V primeru diskriminacije  bo delodajalec moral dokazati, da je uvedel vse ustrezne ukrepe 

katerih namen je zaščititi delavce pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem 

na delovnem mestu s strani delodajalca,  nadrejenih oziroma sodelavcev. 

Glede na te navedbe, bi bilo nujno potrebno sprejeti predmetni kodeks.  

Sindikat posreduje ta predlog na direktorje skupine gospodarskih družb Impola (priporočljivo 

je tudi drugi) z namenom, da ga proučite, tudi na organih Sveta delavcev in ga v predlagani 

obliki, v izogib morebitnim nevšečnostim, ki bi lahko sledile, če predmetnega kodeksa ne bi 

bilo sprejmete, v dobro vseh zaposlenih, v predlagani vsebini. 

Prosimo, če nas na podlagi 8. člena ZDR. pisno obvestite o vaših ugotovitvah in ukrepanjih. 

Sindikat KNSS - Neodvisnost, je že pričel s projektom, ki ga sofinancira EU, glede tega se 

bodo izbirali »primeri dobre prakse« v gospodarskih družbah. Umestitev predmetne 

problematike v kodeksu je zakonsko obvezujoča, in dobrodošla tudi zaradi pozitivne 

promocije in našega skupnega ugleda. 

 

PREDLOG. 

Direktor družbe ……………d.o.o., je na podlagi 1. odstavka 45. člena Zakona o delovnih 

razmerjih (Ur. l. RS. št. 42/02 in  103/07) dne…. predlagal sprejem Kodeksa o zagotavljanju 

dostojanstva pri delu in varstva  pred mobbingom, ki ga podpišejo vsi organizacijski vodje, 

delavci pa so na običajen način preko internega glasila Metalurg in oglasnih desk seznanjeni s  

predmetnim aktom. 

 

KODEKS O ZAGOTAVLJANJU VARSTVA DOSTOJANSTVA DELAVCEV PRI 

DELU IN VARSTA PRED MOBBINGOM. 

 



Družba ………d.o.o. in zaposleni delavci družbe se zavedamo, pomena medsebojne   

komunikacije, ki predstavlja  temeljno vrednoto dobrega in poštenega  medsebojnega 

sodelovanja in zaupanja. Na podlagi navedenega bomo s svojim vedenjem  aktivno delovali v 

smeri  ustvarjanja delovnega okolja, ki bo zagotavljalo  varstvo delavcev pred zlorabo 

dostojanstva delavcev pri delu in varstvo delavcev pred mobbingom. 

 

Poslovodstvo družbe, odgovorni organizacijski vodje in ostali zaposleni bomo pri  medsebojni 

komunikaciji  na vseh ravneh  spoštovali  etična  in moralna načela ter na ta način 

preprečevali sistematično  in ponavljajoče škodno  oziroma dlje časa trajajoče  konfliktno 

situacijo,  nadlegovanje, trpinčenje oziroma šikano ali vsako neprimerno, neprijazno, žaljivo,  

omalovažujoče in podobno ravnanje v odnosih med sodelavci ali med podrejenimi in 

nadrejenimi delavci, ki bi lahko pomenilo izvajanje nasilja na delovnem mestu, ali kako 

drugače predstavljalo nedovoljene posege v dostojanstvo delavcev pri delu. 

 

S svojim korektnim vedenjem in pozitivnim odnosom drug do drugega, bomo  predstavniki  

vodstva in zaposleni  delovali v smislu  preprečevanja  psihičnega, čustvenega, socialnega  

informacijskega  in poslovnega  onemogočanja  žrtev,  pri čemer ne bomo dopustili, da bi bila 

žrtev dalj časa izpostavljena  sistematičnim  napadom ene ali več oseb, kar bi  ogrožalo  

zdravje zaposlenih  in varnost pri delu. 

 

Na podlagi Kodeksa o zagotavljanju  dostojanstva  delavcev pri delu in varstva pred 

mobbingom v družbi ………d.o.o.  je potrebno opredeliti  temeljne  etične in profesionalne  

standarde vedenja  in ravnanja   pri delu, v zvezi z delom ter  se s podpisom  predmetnega 

kodeksa zavezati  k spoštljivi  medsebojni komunikaciji. 

 

 

 

 

TEMELJNA NAČELA  MEDSEBOJNE KOMUNIKACIJE NA DELOVNEM MESTU. 

1. načelo 

Spoštovanje integritete človekove  osebnosti. 

Vodstvo družbe  in zaposleni delavci spoštujemo   integriteto človekove  osebnosti in si vedno 

prizadevamo za objektivno, pošteno, pravično in humano ravnanje s podrejenimi, nadrejenimi 

in sodelavci pri delu in v zvezi z delom. 

 

Vodstvo družbe in zaposleni  smo si dolžni prizadevati, da v organizaciji kjer  delamo, po 

vseh svojih  močeh in znanju ustvarjamo in vzdržujemo  takšno medsebojno  komunikacijo v 

delovnem okolju, ki vsakemu  posamezniku omogoča osebno rast in profesionalni razvoj. 

 

2. načelo 

Enakopravna obravnava. 

Pri komunikaciji na vseh nivojih se bomo prizadevali ravnati po načelih pravičnosti  in 

enakosti, ne glede na stopnjo izobrazbe, pozicijo, spol, nacionalnost, veroizpoved, raso itd… 

Vodstvo družbe si prizadeva   za takšno vodenje  in delegiranje nalog, ki temelji  izključno na 

znanju in kompetentnosti posameznika, ne glede na spol, raso, nacionalnost, barvo kože, 

starost,  zdravstveno stanje oziroma  morebitno invalidnost, versko, politično in drugo 

prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni in socialni status, družinski status,  premoženjsko 

stanje,  spolno usmerjenost in druge osebne okoliščine. 

 

 



3. načelo 

Varstvo osebnih podatkov. 

Vodstvo družbe in zaposleni  bomo varovali osebne podatke sodelavcev, ki se nanašajo na  

identiteto posameznika  in njegovo  zasebnost ter ne bomo  širili  govoric,  ki zmanjšujejo  

kredibilnost  kateregakoli  sodelavca zaposlenega v družbi …..d.o.o. 

 

Podatkov o zaposlenih do katerih imamo dostop, ne bomo  uporabljali  za namene, ki so lahko  

etično  ali moralno  vprašljivi in ki bi lahko doprinesli  do kakršnihkoli  negativnih   posledic  

za osebo oziroma  osebe, na katere se nanašajo. 

 

4. načelo 

Zaupanje, temelj dobrih  medsebojnih odnosov. 

Vodstvo  družbe in zaposleni  bomo  svoje vedenje do sodelavcev  gradili na zaupanju, kar je 

osnova za dobre  in spoštljive  medsebojne odnose v delovnem okolju, kot  tudi pogoj  za 

doseganje  pričakovanih   rezultatov dela in pretoka  informacij ter istočasno  zagotavljanje  

zavarovanja  delavcev pred nasiljem. 

 

Prizadevali si bomo  za gradnjo  zaupanja  med sodelavci,  nadrejenimi  in podrejenimi ter 

tako prispevali  h graditvi  vrednot  družbe ……..d.o.o. 

 

5. načelo 

Odgovornost za izvajanje  načel predmetnega kodeksa. 

Vodstvo družbe  in zaposleni delavci  smo odgovorni  za spoštovanje  določil predmetnega 

kodeksa in si bomo  vedno prizadevali za ugled  kodeksa v družbi ……….d.o.o. 

 

 

 

6. načelo 

Ukrepi zoper kršitve predmetnega kodeksa. 

Sleherni zaposleni je  dolžan  opozarjati na  morebitne  znane mu kršitve načel opredeljenih  v 

tem kodeksu, kot tudi na vedenja  in ravnanja  sodelavcev, nadrejenih in podrejenih, ki imajo  

znake kršitve dostojanstva varovanja delavcev  pri delu ali znake izvajanja mobbinga. 

 

Kadar  zaposleni  presodi, da je potrebno opozoriti na morebitne kršitve kodeksa, na 

neprimerno ravnanje  in vedenje  sodelavcev, nadrejenih in podrejenih, mora na to opozoriti  

direktorja družbe …….d.o.o., zaupno osebo, ki je opredeljen v prilogi  tega kodeksa, 

predsednika reprezentativnega sindikata ali Inšpektorat za delo. 

 

 

Veljavnost predmetnega kodeksa: Kodeks o zagotavljanju  dostojanstva delavcev  pri delu 

in varstva  pred mobbingom  v družbi ……d.o.o.,  velja za vse delavce, ki  imajo sklenjeno 

pogodbo  o zaposlitvi ali individualno pogodbo o zaposlitvi. 

 

S Kodeksom o zagotavljanju dostojanstva delavcev pri delu in varstva pred  mobbingom, je 

seznanjen vsak delavec, na že uvodoma naveden  znan način. Kodeks pa je na vpogled 

dostopen vsakemu delavcu v tajništvu družbe …….d.o.o. 

 

Impol, dne……………. 

       Direktor družbe Impol…………d.o.o.  

           ime in priimek 



        

 

Priloga Kodeksa. 

Postopek za prenehanje kršitev dostojanstva delavcev pri delu in reševanje primerov  

mobbinga. 

 

I. Razreševanje primerov kršitev dostojanstva delavcev pri delu in reševanje primerov   

    mobbinga. 

Delodajalec se zavezuje, da bo ob pojavu kršitev  dostojanstva delavcev pri delu in primerov 

izvajanja mobbinga  takoj ustrezno zaščitil  žrtev in preprečil nadaljnje  šikaniranje, hkrati  pa 

sprejel  ustrezne ukrepe za odpravo  posledic kršitev dostojanstva delavcev pri delu in 

izvajanje mobbinga in povrnitev  nekdanjega ugleda žrtve,  pri tem  bo zagotavljal delavcu 

obzirnost,  zaupnost, in varstvo  njegovih osebnih podatkov. 

 

II. Postopek  za razreševanje primerov kršitev dostojanstva pri delu delavcev in   

     izvajanju mobbinga. 

1. postopek  za razreševanje  posameznega  primera kršitev dostojanstva delavcev 

pri delu in izvajanju mobbinga glede na posamezni primer se začne na predlog 

žrtve ali njegovega sindikalnega zaupnika, ali drugega sodelavca, ki se ga vloži 

neposredno na direktorja družbe, ali na člana v naprej imenovane komisije. 

Vsak, ki prejme tak predlog, ali zazna pojavno obliko mobbinga je dolžan ukrepati 

takoj (najkasneje pa  v 8- dneh) diskretno in korektno, pravilno v skladu s tem 

kodeksom. V primeru, da  kršitev dostojanstva delavca pri delu in izvajanje mobbinga 

izvaja direktor ali, da direktor  ne reagira  na pisno  pritožbo, lahko delavec vloži pisno  

pritožbo na sindikat katerega član je delavec,  na ustrezno  zunanjo  institucijo, na 

Inšpektorat za delo, na osebnega zdravnika ali pooblaščenega zdravnika medicine 

dela, prometa in športa dotične gospodarske družbe, svetovalne  ustanove za pomoč 

žrtvam nasilja itd…. 

2. pisna  prijava kršitve dostojanstva delavca pri delu ali izvajanje mobbinga mora 

vsebovati  zahtevo,  da delodajalec  odpravi  kršitev  oziroma  nemudoma sprejme 

ustrezne  ukrepe  za preprečevanje   kršitev dostojanstva delavca  pri delu ali izvajanja 

mobbinga oziroma, da delodajalec nemudoma  sprejme ustrezne ukrepe za 

preprečevanje  kršitev dostojanstva delavca pri delu ali izvajanja mobbinga in zbere 

vsa ustrezna dokazila. 

3. direktor  je zadolžen  za obravnavo  in reševanje  posameznih   primerov kršitev 

dostojanstva delavca pri delu in izvajanje mobbinga ter za pripravo programa ukrepov  

za njihovo  razreševanje in rehabilitacijo. 

4. direktor družbe  lahko  rešuje  primere kršitev dostojanstva delavcev pri delu in 

izvajanje mobbinga samostojno ali pa primer preda v naprej imenovani pristojni 

skupni komisiji za preprečevanje   in odpravo  posledic kršitve dostojanstva delavcev 

pri delu in izvajanju mobbinga, ki jo skliče  po predhodnem  dogovoru.  (komisija je 

lahko sestavljena iz enega predstavnika delavcev, ki ga imenuje reprezentativni 

sindikat, enega predstavnika Sveta delavcev, ki ga predlaga Svet delavcev in enega  

predstavnika delodajalca, ki ga imenuje direktor družbe …..d.o.o.). 

5. direktor je zadolžen, da v roku 30 dni od prejema pisne  prijave mobbinga  ali kršitve 

dostojanstva delavcev pri delu, odpravi kršitve, v nasprotnem primeru, lahko delavec 

vloži tožbo  na pristojno delovno sodišče. 

6. direktor ali skupna komisija  je dolžna nemudoma v roku 7 delovnih dni  od prejema 

prijave začeti z  obravnavo. 



7. direktor  ali komisija  je dolžna  opraviti razgovor z žrtvijo mobbinga ali žrtvijo nad 

katero se je izvajala kršitev dostojanstva pri delu  najkasneje v 8 delovnih dneh od 

prejema  pritožbe. 

8. direktor ali komisija lahko izvajata neformalne ukrepe in moralne sankcije, ki nimajo 

pravnih posledic (razgovori,  opozorila, priporočila, nasveti, graje,  zahteve za javno 

opravičilo itd…) vse z namenom preprečevanja nadaljnjih poskusov izvajanja 

mobbbinga ali kršitev dostojanstva delavca pri delu (mediacija). 

9. direktor ali skupna komisija je dolžna: 

- temeljito raziskati problem, 

- v ločenih ali skupnih  pogovorih (izvajalec mobbinga ali kršitelj dostojanstva 

delavca pri delu, in žrtev) ugotoviti dejansko stanje in ga dokumentirati v  pisni 

obliki, 

- žrtvam svetovati in jim nuditi moralno podporo, 

- izvajalca kršitve dostojanstva delavca pri delu, ali mobbinga poučiti o pravnih 

posledicah storjenih dejanj, ga  pozvati k opustitvi spornih  ravnanj ter  sprejeti 

druge moralne ukrepe, 

- zahtevati javno opravičilo žrtvi mobinga ali žrtvijo dostojanstva na  delu, ali 

predlagati drugo obliko njene rehabilitacije oziroma  povrnitve  njenega 

dobrega  imena in časti v družbi, po potrebi z uporabo vseh razpoložljivih 

sredstev  internega komuniciranja  v družbi ob predhodnem soglasju žrtve  

mobbinga ali žrtve kršitve dostojanstva pri delu, 

- poslovodstvu in pristojnim organom v  družbi  predlagati pravne ukrepe in po 

potrebi tudi uvedbo pravnih sankcij zoper izvajalca (e), 

- spremljati  usodo žrtve v delovni sredini  tudi po prenehanju  veljavnosti 

sprejetih ukrepov in  zadeve  ne zaključiti, dokler obstaja resna  nevarnost  za 

nadaljevane  ali obnovitev  mobbinga ali izvajanja kršitev dostojanstva pri 

delu, razen če žrtev to sama odkloni. 

 

III. Možni pravni ukrepi in sankcije. 

Poleg neformalnih ukrepov  in moralnih sankcij lahko direktor ali skupna komisija predlaga 

kakršnokoli pravne ukrepe za prenehanje in odpravo  posledic mobbinga ali kršitev 

dostojanstva pri delu, ter sankcije zoper izvajalce, ki jih dopušča veljavna zakonodaja. 

 

Pravni ukrepi za prenehanje in odpravo posledic kršitev dostojanstva delavcev pri delu 

in mobbinga so lahko  naslednji: 

prerazporeditev izvajalca ali žrtve na drugo delovno mesto oziroma v drugo delovno sredino 

znotraj družbe, odobritev  dodatnega plačanega  dopusta žrtvi za psihično rehabilitacijo zaradi  

posledic  nasilja,  plačilo  izobraževanj ali druge oblike strokovne pomoči žrtvi za ponovno 

pridobitev samozavesti, plačilo odškodnine žrtvi zaradi psihičnega trpljenja, plačilo stroškov 

morebitnih javnih objav za odpravo dezinformacij in žaljivih obdolžitev žrtve, ki izvirajo iz 

delovne sredine itd… 

 

Pravne sankcije zoper izvajalca psihičnega nasilja v obeh primerih, ki so v pristojnosti 

delodajalca, so lahko zlasti disciplinski ukrepi, v določenih težjih primerih kršenja obveznosti  

iz delovnega razmerja pa tudi redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

 

Delavec lahko delodajalca pisno opozori o kršitvah, povezanih z izvajanjem mobbinga ali 

izvajanjem kršitev dostojanstva pri delu, ter  zahteva odpravo teh kršitev v roku, ki ga v 

opozorilu določi delavec. Če  delodajalec  teh kršitev  ne odpravi delavec  lahko  vloži tožbo  

v roku 30 dneh po poteku roka za odpravo  kršitev na pristojno delovno sodišče. 



 

V skladu  z novim Kazenskim zakonikom (Ur. L. RS. št. 55/08) je  mobbing kaznivo dejanje, 

imenovano kot šikaniranje  na delovnem mestu. Po kazenskem zakoniku za mobbing 

odgovarja  oseba ali osebe, ki mobbing povzročajo, vendar je  za navedena šikanozna dejanja 

in trpinčenja na delovnem mestu izključno odgovoren neposredno delodajalec. Delodajalec 

mora izrabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva, da taka nezakonita dejanja odpravi. Ker gre za 

kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti  lahko kazensko ovadbo  posreduje 

katerakoli oseba, ki je opazila mobbing, izključno na delodajalca, ker je dopustil dejanja, ki 

predstavljajo  šikanozna dejanja in trpinčenje na delovnem mestu. 

 

Vrste mobbing ravnanj. 

1. napadi na možnost komunikacije, npr: omejevanje možnosti  komuniciranja s strani 

nadrejenega večkratno prekinjanje govora in jemanje besede, onemogočanje izražanja 

mnenja, onemogočenje dostopa do kakršnihkoli informacij,  omejevanje možnosti ali 

celo prepoved sodelavcem komunicirati z žrtvijo, kričanje oziroma glasno zmerjanje, 

konstantno kritiziranje dela, konstantno kritiziranje osebnega življenja, videza ali 

obnašanja,  nadlegovanje po telefonu, verbalne  grožnje,  in žalitve, pisne grožnje, 

očitno izmikanje stikom, šikaniranje preko elektronskih medijev (vdiranje v 

računalnik, brskanje tekstov, pošiljanje virusov itd…; 

2. napadi  na socialne stike, npr: nenadoma se s prizadetim nihče več ne pogovarja, ko 

prizadeti koga v družbi ogovori, ga le-ta ignorira,  premestitev v pisarno daleč od 

sodelavcev, sodelavcem je prepovedano pogovarjati  se s posamezno osebo, splošno 

ignoriranje  v družbi itd…; 

3. napadi na socialni ugled, npr:  širjenje govoric, ogovarjanje oziroma obrekovanje za 

hrbtom, poskusi smešenja posameznika,  namigovanje na psihične težave, poskus 

prisile v psihični 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, siljenje k 

opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na  samozavest, delovne napore se ocenjuje 

napačno ali z namenom žalitve, 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 daleč pod nivojem  sposobnosti, dodeljevanje nalog, ki žalijo 

dostojanstvo, dodeljevanje nalog daleč nad nivojem kvalifikacij, z namenom 

diskreditacije, »pošiljanje« v pokoj ali grožnje z odpustom; 

5. napadi na zdravje, npr: siljenje k opravljanju zdravju škodljivih  nalog, 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; 

6. druga podobna šikanozna ravnanja, ki ustrezajo  definiciji mobbinga in kršitvam 

dostojanstva delavcev pri delu. 
 

 

Impol, dne; 9. 9. 2009.                                                      Direktor družbe Impol………d.o.o. 

                  ime in priimek 

 


