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Varstvo dostojanstva pri delu je pomemben element vsakega delovnega razmerja. 
Dostojanstvo pri delu zajema humanost pogojev dela v celoti in je ena temeljnih vrednot 
moderne demokratične družbe ter podlaga za razvoj mednarodnih in nacionalnih sistemov 
delovnopravne zaščite delavcev. Vključujoče delovno okolje je primer, kako s skupnimi 
prizadevanji vodstva in zaposlenih dejansko zagotavljati pravico do dostojanstva pri delu.  

Ključne besede: vključevanje, dostojanstvo pri delu, protipravna in neetična dejanja, pomoč 

in zaščita prijaviteljev  

Za učinkovito zaščito dostojanstva pri delu in zagotavljanje vključujočega delovnega okolja je 

zelo pomembna zakonska ureditev, ki je utemeljena na ustavnih določbah in obvezujočih 

mednarodnih aktih o varstvu človekovih pravic in ni dovzetna za zlorabe. Poleg tega je temelj 

za medsebojno povezovanje ustanov in vključevanje strokovnjakov z različnih področij 

varnosti in zdravja pri delu. Zlorabe zakonodaje kot tudi pomanjkljivosti, ki se pokažejo pri 

njenem izvajanju in kot takšne imajo vse znake odklonskih ravnanj, protipravnih ali 

neetičnih, pa so najučinkoviteje zaznane in odpravljene, kadar jih ljudje prijavijo pristojnim 

državnim organom, odgovornim osebam v podjetju ali specializiranim organizacijam, ki v 

takih primerih pomagajo z zaupnim in varnim postopkom prijave ter pomoči žrtvam. 

Različne ustanove vabijo državljane, da prijavijo delo na črno, davčno utajo, korupcijo in 

druga neetična ravnanja iz delovnega okolja. Na žalost pa se ljudje le redko odločajo prijaviti 

nepravilnosti, saj se prijava, ki je podana v dobri veri, prehitro obrne proti njim. Težava, s 

katero se srečujejo organi pregona, je nezaupanje posameznikov v pravni sistem, čeprav je 

prav prijavljanje eden najbolj neposrednih in pomembnih načinov razkrivanja nepoštenega 

in nezakonitega ravnanja.  

Tudi v Sloveniji poznamo zgodbe ljudi, zaposlenih v javnih ali zasebnih ustanovah, ki so javno 

razkrili različne podatke iz notranjega delovanja institucij, ki na njihovo delovanje mečejo 

slabo luč (denimo kršitve predpisov, malomarno ravnanje z javnimi ali zasebnimi sredstvi, 

korupcija, nepotizem in nesposobnost) in posledično postali žrtve povračilnih ukrepov na 

delovnem mestu. Od mobinga do izgube delovnega mesta in drugih načinov, kako takšno 

osebo onemogočiti, namesto da bi bila deležna pohvale, saj opozarja na nepravilnosti, ki 

škodijo tako finančnemu stanju kot ugledu organizacije. Institut zaščite prijaviteljev je 

ključen tudi za spodbujanje in krepitev odkrivanja, preprečevanja ter odpravljanja neetičnih 

ravnanj.1  

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) si prizadeva, da bi ljudje pogosteje in bolj 

odločno izkazovali državljanski pogum in opozarjali na pojave, ki ogrožajo človekovo 

dostojanstvo in škodujejo družbi v celoti. S svojimi dejavnostmi TI Slovenia stremi k bolj 

                                            
1 Vuksanović I., Poziv za specialno zakonsko ureditev zaščite “žvižgačev”, Pravna praksa, št.45 (2010), str.8. 
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sistemskemu in celovitemu pristopu k odpravljanju zakonskih pomanjkljivosti, ki omogočajo 

neetična ravnanja v delovnem okolju. TI Slovenia je zato v okviru projekta Spregovori! začel z 

dejavnostjo informiranja in pravnega svetovanja prijaviteljem neetičnih ravnanj. Dejavnost je 

namenjena vsem državljanom, da bodo laže, varno, bolj osveščeno in predvsem podprto s 

pravnimi nasveti naznanili neetična ravnanja in s tem pripomogli k večji transparentnosti in 

višji integriteti v družbi. Učinkovita zaščita prijaviteljev namreč pripomore k ustvarjanju 

družbe odprtosti, integritete in zaupanja. 

TI Slovenia pomaga ljudem tudi na področjih, ki niso zakonsko opredeljena kot korupcijska 

kazniva dejanja, pa sodijo v področje neetičnih ravnanj. Ni namreč vsako dejanje korupcije 

opredeljeno kot kaznivo dejanje, je pa neetično in škoduje gospodarskemu in političnemu 

razvoju družbe ter tako vpliva na vsakdan posameznikov. Pomoč je namenjena predvsem 

žrtvam, ki ne najdejo ustrezne institucionalne poti za zaščito svojih pravic. Naše raziskave 

namreč kažejo, da so prijavitelji v sistemu še vedno premalo zaščiteni in da obstaja potreba 

po bolj strukturiranem sistemu obravnave. Zelo pomembno je namreč, da so prijavitelji 

odklonskih dejanj zaščiteni pred povračilnimi ukrepi, hkrati pa morajo imeti možnost za 

varno in enostavno prijavo. 

Državljani se lahko na TI Slovenia obrnejo zgolj z vprašanjem ali pa prijavo oz. naznanitvijo 

neetičnega ravnanja. Za zagotavljanje anonimnosti je na spletni strani zagotovljena možnost 

varnega prijavljanja prek spletnega obrazca. Velik del prijav sprejme organizacija prek 

brezplačne telefonske številke, po dogovoru pa se pravni svetovalci TI Slovenia dogovorijo 

tudi za sestanek v varnih prostorih. 

Po prijavi neetičnih ravnanj pravni svetovalci prijaviteljem svetujejo o njihovih pravicah in 

izberejo ustrezne pravne mehanizme za pomoč. Po potrebi nasveti vključujejo, kako razkriti 

nepravilnosti in se pri tem zaščititi ali kako ravnati v primeru povračilnih ukrepov. Prijavitelju 

je skozi celoten postopek zagotovljena anonimnost, vsi podatki in dokumenti so skrbno 

varovani. Na podlagi zbranih podatkov v dogovoru s prijaviteljem pravni svetovalci pripravijo 

z verodostojnimi dokumenti podprt primer in ga v soglasju s prijaviteljem predamo 

odgovornim ustanovam v obravnavo. Prijavitelj je po želji o odzivih redno obveščen, z 

njegovim soglasjem pa se o primeru obvesti tudi medije in javnost.  

V želji, da se problematika obdela celostno, TI Slovenia pri zagotavljanju te dejavnosti 

sodeluje z drugimi nevladnimi in državnimi organizacijami, strokovnjaki in strokovnimi 

ustanovami ter preiskovalnimi novinarji. Prav z zadnjimi si organizacija prizadeva vzpostaviti 

tesno vez, saj so novinarji ključna vez med pridobljenimi podatki in ozaveščanjem javnosti. 

Na podlagi skrbno pripravljenih sporazumov TI Slovenia sodeluje tudi z odvetniki in s 

pravnimi strokovnjaki ter skrbi za krepitev zakonov, ki ščitijo prijavitelje in priče korupcije. 

Namen projekta je med drugim sodelovati pri napredku in implementaciji zakonodaje ter pri 

vzpostavljanju mehanizmov za transparentno delovanje javnih ustanov. Učinkovitost 

dejavnosti bo mogoče spremljati prek rednih poročil o številu obravnavanih primerov in 

aktivnostih oz. pobud za sistemske rešitve ali spremembe področne zakonodaje. 

Organizacija si bo prizadevala tudi vizualno prikazovati, kje prihaja do korupcijskih tveganj s 

pomočjo informacijske tehnologije.  
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V prvih tednih delovanja od javne predstavitve projekta Spregovori! se je za namen prijave 

različnih neetičnih ravnanj na organizacijo obrnilo že skoraj 200 državljanov. Prijave so zelo 

dragocen vir, ker nudijo vpogled v marsikatere nepravilnosti, ki jih drugače ne bi zaznali. 

Analiza prijav omogoča vpogled v sistemske nepravilnosti in služi kot potrditev ter podporna 

dokumentacija predlaganim spremembam zakonodaje. Na podlagi prijav TI Slovenia na 

kritičnih področjih oblikuje strateško zagovorništvo za spremembo zakonodaje in njenega 

izvajanja ter predlaga sistemske spremembe. Na državni ravni je zato za uspešnost projekta 

Spregovori! ključno dobro sodelovanje z državnimi organi in vlado. 

Še posebej dragocene so pridobljene informacije, če jim prisluhnejo odločevalci. Za 

preprečevanje neetičnih ravnanj pa niso odgovorni le državni organi, ampak z etičnim 

korporativnim upravljanjem tudi podjetja. Pri tem ne gre le za preprečevanje korupcije v 

razmerjih zasebnega in javnega sektorja, ampak tudi znotraj zasebnega sektorja. Domače in 

mednarodne pravne okvire in pobude za boj proti korupciji dopolnjujejo etični kodeksi 

odgovornih podjetij in združenj.2 

Projekt Spregovori! so v tujini že uspešno prenesli tako v poslovanje zasebnega sektorja kot 

podjetij v državni lasti. Kot pozitiven primer je pogosto omenjeno sodelovanje med češko 

podružnico Transparency International in podjetjem, ki upravlja češke železnice. Za 

izboljšanje rezultatov poslovanja je omenjeno podjetje sklenilo pogodbo s TI Češka, ki je 

zanje opravljala storitve zagotavljanja varnega in zaupnega prijavljanja nepravilnosti 

zaposlenim v podjetju. TI Češka je zaposlene osveščala o pomembnosti javljanja 

nepravilnosti iz notranje sfere delovanja podjetja in zaposlenim nudila različne kanale za 

prijavo. Ti instrumenti so bili namenjeni zaposlenim z notranjimi informacijami, ki bi tako 

dobili priložnost, da anonimno razkrijejo kršitve zakona ali notranjih direktiv. Po prejemu 

prijave so pravni svetovalci informacije ocenili glede na spremno dokumentacijo in vrsto 

kršitve ter po potrebi stopili v stik s prijaviteljem (če ni želel ostati anonimen) za dodatne 

informacije. Če je bila prijava primerna, so TI Češka posredovali poročilo brez imena 

prijavitelja oddelku za skladnost poslovanja v Čeških železnicah. Glavna prednost te storitve 

in vloge TI Češka je prenos storitev nadzora na zunanjega, neodvisnega izvajalca. Splošne 

izkušnje s tega področja kažejo, da imajo zaposleni več zaupanja do izkušenega zunanjega 

strokovnjaka, kot do pristojnih za javljanje nepravilnosti v okviru podjetja. Poleg tega je 

imela TI Češka v skladu s pogodbo možnost varovati prijaviteljevo identiteto. Zatorej je 

naproti vodstvu podjetja prijavitelj ostal neznan skozi cel postopek, če pa je bilo za namen 

uspešne rešitve problema treba komunicirati s prijaviteljem, je to opravila TI Češka. V 

primeru, da bi bili zoper prijavitelja nepravilnosti kljub vsem varnostnim ukrepom sprejeti 

povračilni ukrepi, bi TI Češka podprla prijavitelja tako s pravnim svetovanjem kot tudi z 

zastopanjem pred sodiščem. V dveh letih zagotavljanja storitev je sodelovanje pripomoglo k 

razkritju več primerov notranjih nepravilnosti.3 

                                            
2
 Friedl, A.,Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije, Pravna praksa 24-25/2013.  

3 
TI Češka: Linka České dráhy, URL: http://www.transparency.cz/ostatni-stranky/linka-ceske-drahy/, dostop dne 15. 

11. 2014. 
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Uradni postopki so lahko pomanjkljivi ali nedostopni, saj ne omogočajo prijav vseh 

korupcijskih in neetičnih ravnanj, ali pa jih lahko vodijo osebe, domnevno vpletene v takšna 

ravnanja. Prav tako ne zagotavljajo nujno ustrezne zaščite prijaviteljem, ki se lahko pri 

svojem ukrepanju srečujejo s povračilnimi ukrepi ali strahom pred njimi oziroma različnimi 

vrstami groženj in drugih pritiskov. Ravno zato ima TI Slovenia veliko prednost, saj skozi 

usmerjanje posameznikov, ki se soočajo s problemom neetičnih ravnanj, pripomore k 

varnemu in nesankcioniranemu prijavljanju. Organizacija bo ugotavljala tudi, kako dobro so 

prijavitelji zaščiteni v praksi in kaj je še treba storiti, da bo sistem zagotovil potrebno zaščito. 

Obenem bo javnost prek objavljenih analiz dobila vpogled, kako sistem sploh deluje in kje so 

potrebne izboljšave. Za razvoj in izvajanje ustreznih reform je potrebno največje možno 

razumevanje, kako posamezna odklonska ravnanja delujejo v praksi. V raziskavah in uradnih 

postopkih pridobljene informacije namreč ne morejo zagotoviti popolne slike. Raziskave 

vodijo do ugotovitev le na določenem področju in v okviru vprašanja, ki ga raziskujejo. 

Kazenski pregon in drugi uradni postopki pa so lahko omejeni, bodisi zaradi neustrezne 

zakonodaje bodisi zaradi omejenih zakonskih pooblastil obstoječih institucij. Zaradi tega je 

treba uradne poti prijav, omejene z zakonskimi pooblastili, dopolniti tudi s pristopom, 

osredotočenim na ljudi, na pridobivanje informacij o področjih, na katerih se odklonska 

ravnanja sistematično dopuščajo in ponavljajo. Šele na podlagi teh podatkov se lahko 

dosežejo učinkovite reforme, saj tako pridemo do informacij, ki bi sicer ostale skrite. 

Ob vseh nevarnostih, ki grozijo prijaviteljem, je vse pogosteje odločilna tajnost njihovih 

podatkov in prijav. Čeprav so tudi anonimne prijave dragocen vir, si bolj kot anonimnosti in 

prestrašenih sodržavljanov želimo razmer v družbi, v katerih se ljudem ne bo treba bati, ko 

se s prijavo korupcije ali drugih odklonskih dejanj javno izpostavijo za zaščito skupnih 

vrednot in javnega interesa. Zato si TI Slovenia prizadeva za takšne ukrepe, ki poudarjajo 

transparentnost in odgovornost države, da z učinkovitimi ukrepi zagotavlja varnost in 

omogoča vsem državljanom, da z dejavnim vključevanjem v politične procese svobodno 

uresničujejo svoje osebne in politične pravice. Brez možnosti, da sodelujejo v demokratičnih 

procesih, so zlasti izključeni posamezniki in skupine prikrajšani za enakopravno in dostojno, 

človeka vredno življenje. Zato si TI Slovenia prizadeva za zagovorništvo in opolnomočenje 

vseh tako ali drugače onemogočenih pri sodelovanju in nadzoru nad upravljanjem javnih 

zadev in javnega premoženja.  

Z dokazi podkrepljene prijave neetičnih ravnanj v učinkovitem sistemu vodijo v pregon in 

sankcioniranje akterjev, kar pripomore ne le k specialni in generalni preventivni dejavnosti, 

temveč tudi k izboljšanemu delovnemu okolju. Če na odklonska ravnanja ni ustreznega 

odziva, se ta kopičijo, tako da kmalu prizadenejo tudi zdravje ljudi. Neetična ravnanja 

povzročajo večstranske posledice, zato velja premisliti, kako z vsestranskim pristopom 

preprečevati vzroke, in ne čakati na posledice.4 

                                            
4
 Kečanović, B. Dodič-Fikfak, M., Odklonska ravnanja in zdrave v delovnem okolju, Pravna praksa 40-41/2013.  


