
Do vseh se vedem
spoštljivo. 

Ob nadlegovanju
posredujem ali 

 obvestim kadrovsko službo.

Žrtvi pomagam iskati
načine, kako ukrepati. 

Spolnega nadlegovanja
ne spregledam.

OBMOČJE BREZ SPOLNEGA
NADLEGOVANJA

ZA VARNO DELOVNO OKOLJE

Upoštevam, 

če mi kdo pove, da
sem prestopil_a mejo. 

HVALA, KER PRISPEVAŠ 
K VARNOSTI NA DELOVNEM MESTU!

Poskrbim zase, če doživim 

spolno nadlegovanje.
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OBMOČJE BREZ
SPOLNEGA
NADLEGOVANJA
nezaželeni  dotiki ,  
komentarji  in  šale  s  spolno  vsebino ,
neprimerno  strmenje ,  
gradivo  s  spolno  vsebino  na  vidnih  mestih
(npr .  koledar  s  fotografijami  golih  teles  …), 
vsil j iva  vprašanja  ali  komentarji  o  spolnosti
ali  telesu  osebe  (»A  kaj  seksaš?«), 
pošil janje  fotografij ,  videov  in  drugega
gradiva  s  spolno  vsebino ,   
deljenje  intimnih  posnetkov ,  
prisi l jevanje  v  spolne  odnose ,
pogojevanje  določene  koristi  s  spolnostjo  . . .  

HVALA ,  KER  PR ISPEVAŠ  K  DOBREMU

POČUTJU  NA  DELOVNEM  MESTU !  

Ne nadleguj.  
Na nadlegovanje opozori.

Pomagaj žrtvi. 
Poskrbi zase, če doživljaš nadlegovanje.
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