Senatu Univerze v Ljubljani
Poročilo o delu Komisije za etična vprašanja za leto 2012
Komisija za etična vprašanja (KEV) je imela v letu 2012 dve seji in sicer 23. februarja in 14.
maja. Skladno z nalogami Komisije, ki jih je sprejel Senat Univerze v Ljubljani, je Komisija
prednostno obravnavala predlog besedila Pravilnika o ukrepih za varovanje dostojanstva
zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani in možnosti za
vzpostavitev spletnega obrazca za prijavo kršitev Etičnega kodeksa Univerze v Ljubljani.
a) Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in
študentov Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: pravilnik)
Besedilo pravilnika je Komisija potrdila na 6. seji dne 14.5.2012, Statutarna komisija pa je
pravilnik obravnavala na seji dne 12.6.2012.
S pravilnikom se na Univerzi v Ljubljani zagotavlja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo
zaposlenih in študentov, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani, skladno s temeljnimi vrednotami
univerze: znanstvena in pedagoška odličnost in poštenost, avtonomija, svoboda
znanstvenega in raziskovalnega dela, spoštovanje človekovega dostojanstva, humanizem,
socialna pravičnost, enakopravnost in resnica. Okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo, je
takšno okolje, v katerem ni nadlegovanja, trpinčenja ali spolnega nadlegovanja, bodisi s
strani delodajalca ali predpostavljenih, bodisi s strani sodelavcev, ali izvajalcev
visokošolskega procesa. K ravnanju po določbah pravilnika so zavezani vsi, ki na Univerzi v
Ljubljani kakor koli delujejo.
Pravilnik opredeljuje posamezne pojme, kot so nadlegovanje, spolno nadlegovanje in
trpinčenje ter določa postopek ugotavljanja kršitev in načine odpravljanja posledic
nespoštovanja dostojanstva ter ukrepe zoper lažne prijave nespoštovanja dostojanstva,
poseben poudarek pa je tudi na varstvu osebnih podatkov vseh, ki so v postopke vpleteni.
Za primer, ko obstaja utemeljen sum, da je resnično prišlo do nadlegovanja, spolnega
nadlegovanja ali trpinčenja, je možno izreči naslednje ukrepe:
 izrek disciplinske odgovornosti po Zakonu o delovnih razmerjih,
 ukrep redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov,
 ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (kadar ima kršitev vse znake kaznivega
dejanja),
 razporeditev dela osumljenega izvajalca nadlegovanja, trpinčenja ali spolnega
nadlegovanja na drugo lokacijo, če za to obstajajo možnosti.
Enaki ukrepi so predvideni tudi za primere lažnega obvestila o nadlegovanju, trpinčenju ali
spolnem nadlegovanju.
Skladno z 8. členom Zakona o delovnih razmerjih mora k pravilniku predhodno mnenje
podati Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, predvideno pa je tudi mnenje
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Pravilnik sprejme Upravni odbor Univerze v
Ljubljani, po sprejemu pa bo objavljen na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.
Statutarna komisija je na svoji seji 12. 6. 2012 imela nekaj pripomb, ki jih bo KEV pri
oblikovanju končne oblike besedila upoštevala.
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b) vzpostavitev spletnega obrazca za prijavo kršitev Etičnega kodeksa Univerze v
Ljubljani
Namen spletnega obrazca za prijavo kršitev Etičnega kodeksa Univerze v Ljubljani je
zagotoviti možnost komuniciranja posameznikov, zaposlenih na univerzi in študentov s
Komisijo za etična vprašanja. Obrazec za prijavo kršitev bo objavljen na intranetu UL, kamor
se lahko dostopa iz računalnikov, povezanih v omrežje Metulj. Na ta način bo zunanji dostop
ostalim onemogočen, na začetku pa bodo študentje do obrazca lahko dostopali preko
predstavnikov študentskih svetov.
Prijave, ki bodo poslane preko spletnega obrazca, bodo dostopne vsem članov Komisije, ob
obrazcu pa bo dodano pojasnilo (uvodno besedilo) o načinu dela Komisije, o zagotovljeni
anonimnosti prijaviteljev ter o varovanju osebnih podatkov, o obveznih poljih ter o možnosti
komunikacije s Komisijo - v tem primeru bo moral prijavitelj vpisati kontaktne podatke.
Posebej bo izpostavljeno, da Komisija ne obravnava posameznih prijav, pač pa obravnava
primere na načelni ravni in oblikuje splošna stališča. Prijave se bodo predvidoma
obravnavale v dveh sklopih: primeri konfliktov interesov na pedagoškem, raziskovalnem in
upravljavskem področju dela na univerzi in primeri nadlegovanja, spolnega nadlegovanja ali
trpinčenja. Prvih 6 mesecev (zimski semester 2012/2013) bo spletni obrazec deloval
poskusno zaradi ocene vsebine posameznih prijav in količinske ocene.

Pripravila
Sabina Hajrić, univ. dipl. prav.
Predsednica Komisije za etična vprašanja
akad. prof. dr. Alenka Šelih, l.r.

V Ljubljani, 11.6.2012
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