
  

Zoom usposabljanje 

Skrbni pregled spoštovanja človekovih pravic  
v gospodarstvu 

23. oktober 2020, med 9.30 – 12.00 

Zoom povezava – ID srečanja: 897 8995 1334, geslo: 247128 

Konec aprila se je evropski komisar za pravosodje Didier Reynders na srečanju delovne skupine 
Evropskega parlamenta za odgovorno poslovno ravnanje izrekel za obvezna, pravno zavezujoča 
pravila izvajanja skrbnih pregledov spoštovanja človekovih pravic (angl. due diligence). To je izpeljal iz 
študije, ki jo je Evropska komisija objavila v začetku leta, v kateri ugotavlja, da  prostovoljne zaveze 
spoštovanja človekovih pravic ne zadoščajo za nujne spremembe vedenja na tem področju. 

Na usposabljanju bomo spoznali, čemu skrben pregled kot instrument varstva človekovih pravic in 
varstva okolja. Opredelili bomo trojno vlogo nevladnih organizacij pri tem – od izvajanja nadzora nad 
ravnanjem gospodarstva, zagovorništva do izvajanja svetovanj in drugih podpornih dejavnosti. 
Pogovorili se bomo o možnostih sodelovanja in določili temeljna priporočila za krepitev tega področja 
v Sloveniji. Mimogrede bomo še nekaj izvedeli o družbeni odgovornosti podjetij, skladnosti politik za 
trajnostni razvoj in potrebah po krepitvi prostorov civilne družbe. 

Usposabljanje z elementi delavnice bosta vodili Lucija Glavič in Maruša Babnik iz Ekvilib Inštituta.  

Na delavnico se prijavite s pomočjo spletnega obrazca – do 15. ure 22. oktobra 2020. 

Prostovoljne zaveze in pobude se - glede na kulturno okolje izvajanja - večkrat izkažejo za neučinkovite, 
zlorabe človekovih pravic in uničevanje okolja pa ostajajo razširjena praksa po svetu, mnoge države 
razmišljajo o sprejetju zavezujoče zakonodaje, za kar se zavzema tudi civilna družba. Študija Evropske 
komisije o skrbnih pregledih na področju človekovih pravic, ki ugotavlja, da dosedanji prostovoljni 
ukrepi niso bili uspešni pri zaščiti delavcev, skupnosti in okolja pred sistematskimi kršitvami človekovih 
pravic, ki so povezane s svetovnimi dobavnimi verigami evropskih podjetij in finančnih inštitucij. Vse 
to vodi k sklepu, da je treba sprejeti zakonodajo, zavezujočo za podjetja. 

Program delavnice  

9:30 – 9:40 Pozdravni nagovor, predstavitev udeležencev_k (njihovega poznavanja  
  področja) in vodij usposabljanja 

9:40 – 10:00 Čemu skrbni pregledi? Seznanitev s trenutnim stanjem v Sloveniji in EU 

10.00 - 10:45 Trojna vloga NVO v naslavljanju področja (watchdog, zagovorniška,  
  svetovalna) in odmor 

11:00 – 11:30 Določitev možnosti in načine sodelovanja med NVO (skupinsko delo) 

11:30 – 12:00 Oblikovanje niza temeljnih priporočil za skrbni pregled kot obvezo  
(delo v  skupinah)   

Dogodek poteka v okviru aktivnosti projekta CE4SD, Skladna Evropa za trajnostni razvoj, ki ga izvaja 
konzorcij evropskih nevladnih organizacij in sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje 
zadeve. Vsebina dogodka v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije ali Ministrstva za 
zunanje zadeve. 

https://us02web.zoom.us/j/89789951334?pwd=bE51NEZaNG9iR3VTTEVXSWRKY2RZdz09
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/reynders_en
https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2020/04/30/speech-by-commissioner-reynders-in-rbc-webinar-on-due-diligence/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.1ka.si/a/302579

