
 

 
 

  

  

Rezultati ankete in E-priročnik o spolnem in drugem 
nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu  

Spoštovani, 

v novembru smo vas zaprosili za posredovanje ankete o prisotnosti spolnega in drugega 
nadlegovanja ter trpinčenja v delovnih okoljih. Odziv je bil dober, ob tem bi se vam radi 
zahvalili za pomoč in sodelujočim za njihove odgovore. 

Prve rezultate smo predstavili ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad 
ženskami, z njimi seznanili medije, Vlado RS in Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Vlado in ministrstvo smo ob tem ponovno pozvali k ratifikaciji 
Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 190, ki obravnava nasilje in nadlegovanje v 
povezavi z delom, vključno z opredelitvijo nasilja na podlagi spola. 

Sedaj pa rezultate ankete, na katero je v celoti odgovorilo 497 oseb, predstavljamo 
podrobneje v analizi. 

Ob tej priložnosti bi vam radi predstavili tudi nov e-priročnik, ki smo ga na ZSSS pripravili na 
temo spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Namenjen je 
delavkam in delavcem, sindikalnim zaupnikom in zaupnicam ter drugim sindikalnim 
predstavnikom, pa tudi vsem tistim, ki jih tematika zanima ter želijo v praksi udejanjiti ničelno 
toleranco do vseh oblik nasilja. V njem smo predstavili zakonodajo, ki ureja to področje, 
pogledali, kako je tematika zastopana v kolektivnih pogodbah dejavnosti (primere dobrih 
praks s konkretnimi členi), kakšna je vloga sindikalnega zaupnika v podjetju in pri pomoči 
žrtvam ter kako lahko ukrepamo, če smo žrtev spolnega ali drugega nadlegovanja ter 
trpinčenja na delovnem mestu. Priročniku prilagamo vzorec dnevnika trpinčenja na 
delovnem mestu, vzorec Izjave o ničelni toleranci do nadlegovanja in nasilja na delovnem 
mestu ter vzorec Dogovora o preprečevanju nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu. 

E-priročnik je dostopen tukaj. 

Vabimo vas, da rezultate ankete in e-priročnik posredujete po vaši mreži (sindikatom v 
podjetjih, sindikalnim podružnicam, zavodom, podjetjem in ustanovam v vaši sredini). 
Upamo, da vam bo v pomoč pri vašem sindikalnem delu. 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za posredovanje in podporo. 

Z lepimi pozdravi, 

Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS 
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27. državno prvenstvo v veleslalomu in tekih na 

smučeh - Soriška planina, 20.1.2023  

13.12.2022 - Vabljeni!  

 

Info SKEI št. 11/2022  

05.12.2022 -  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 21, 8.12.2022  

15.12.2022 -  
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