
V luči zadnjih sprememb in teženj Evropske unije (v nadaljevanju EU) ter pozivov
civilne družbe k bolj družbeno odgovornemu in trajnostno naravnanemu delovanju
podjetij postaja pogovor o obveznem skrbnem pregledu v podjetjih glede
trajnostnosti vedno bolj aktualen. 
Spoštovanje in varovanje človekovih pravic ter okolja naj ne bi bila več zgolj obveza
države, temveč tudi odgovornost gospodarskih subjektov. Podjetja lahko
neposredno kršijo človekove pravice svojih zaposlenih ali drugih deležnikov, hkrati
pa lahko s svojim zavednim ali pa nezavednim (ne)delovanjem prispevajo k ali pa so
soudeležena pri njihovem kršenju vzdolž celotne vrednostne verige.

Prvi koraki pri prepoznavanju obveze podjetij za spoštovanje človekovih pravic in 
okolja so bile Smernice Združenih narodov za spoštovanje človekovih pravic v 
gospodarstvu (2011), na podlagi katerih smo v Sloveniji pripravili Nacionalni akcijski 
načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (2019) in podjetja so lahko 
prostovoljno podpisala prostovoljno zavezo k spoštovanju človekovih pravic. Od 
takrat je zavezo podpisalo 22 slovenskih podjetij in se s tem zavezala k izvajanju 
skrbnih pregledov glede trajnostnosti v svojem delovanju in v svojih dobavnih 
verigah. 

Kljub razširjeni uporabi prostovoljnih zavez pa so raziskave iz tujine in nedavna 
raziskava v Sloveniji pokazale, da prostovoljne zaveze vodijo v izjemno omejeno 
izvajanje skrbnega pregleda, ki ostane brez učinka pri preprečevanju tveganj 
kršitev človekovih pravic in zlorabe okolje s strani podjetij. Zakonodaja, ki bi 
obvezala podjetja k izvajanju skrbnega pregleda glede trajnostnosti, je zato nujno 
potrebna. Zato je Evropska komisija 23. februarja 2022 predstavila predlog direktive
o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti.

Osnutek direktive je trenutno v zakonodajnem postopku. Zdaj imamo v Sloveniji
priložnost, da pri oblikovanju zakonodaje sodelujemo tako, da zagotovimo smiselno
in ambiciozno vsebino, ki bo izboljšala pogoje dela in varovanja okolja v globalnih
vrednostnih verigah. Vabimo vas na okroglo mizo, kjer se bomo pogovarjali o
kontekstu evropskega predloga, zakaj je takšna zakonodaja nujno potrebna tudi v
Sloveniji in kakšna so naša pričakovanja do slovenskih odločevalcev v procesu
evropskega zakonodajnega postopka. 

VABILO
OKROGLA MIZA
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Lep pozdrav,

Focus društvo za sonaraven razvoj, 
Zavod za pravično trgovino 3MUHE

HIŠA EVROPSKE UNIJE, 30. 3. 2023, OD 10.00 DO 12.30

OKROGLA MIZA O PREDLOGU DIREKTIVE O SKRBNEM PREGLEDU V
PODJETJIH GLEDE TRAJNOSTNOSTI 

Prijave sprejemamo prek tega obrazca: https://forms.gle/wPJSUHKQP4xfbMWE8 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/SMERNICE-OZN-za-spostovanje-clovekovih-pravic-v-gospodarstvu.docx
https://www.gov.si/teme/clovekove-pravice-v-gospodarstvu/
https://forms.gle/wPJSUHKQP4xfbMWE8


10.00 - 10.05       
                            

10.05 - 10.20     

10.20 - 10.30   

10.30 - 10.40   

10.40 - 10.50  

10.50 - 11.45           

11.45 - 12.30           

PROGRAM

www.focus.sielena@focus.si

Prijave sprejemamo prek tega obrazca: https://forms.gle/wPJSUHKQP4xfbMWE8 

Uvodni nagovor
Živa Kavka Gobbo, Focus društvo za sonaraven razvoj 

Evropski predlog direktive o skrbnem pregledu v
podjetjih glede trajnostnosti: vizija civilne družbe za boljši
dostop do pravnih sredstevv primerih  kršitev človekovih
pravic in okoljskih standardov
Jill Mcardle, Friends of the Earth  Europe 

Predstavitev analize poročanja slovenskih podjetij o
skrbnem pregledu na področju človekovih pravic: zakaj v
sloveniji potrebujemo obvezujoče standarde
Elena Lunder, strokovna sodelavka društva za
sonaravni razvoj Focus

Nemški zakon o dolžni skrbnosti: zakaj je bil potreben in
kaj so posledice za slovenski prostor?

Zakaj je zakonodaja o obveznem skrbnem pregledu
nujna tudi za Slovenijo: primeri obstoječih kršitev
delavskih pravic
Goran Lukić, Delavska svetovalnica 

Diskusija z občinstvom
Moderira Živa Kavka Gobbo

Nadaljevanje pogovora ob pogostitvi (kava, čaj in Fer
rogljiček)

https://forms.gle/wPJSUHKQP4xfbMWE8

