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Poziv k ratifikaciji Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 190 o
odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela – ODGOVOR

Vezano na vaš poziv k ratifikaciji Konvencije o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela,
2019 (št. 190) (v nadaljnjem besedilu: konvencija) z dne 25. novembra 2021 podajamo
naslednji odgovor.
Omenjeno konvencijo je sprejela Mednarodna konferenca dela (v nadaljnjem besedilu: MKD) na
svojem 108. zasedanju 21. junija 2019 z veliko večino (več kot dvotretjinsko) glasov.1 Vladni
delegatki Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) sta glasovali tako za sprejetje
konvencije kakor tudi istoimenskega priporočila2.
RS kot članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) še ne more ratificirati konvencije,
saj še ni bil sprejet sklep Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu EU ratificirajo
omenjeno konvencijo. Ne glede na to, da vsebina konvencije ni v nasprotju z obstoječim
pravnim redom EU, pa zadeva nekatera področja prava Unije. Države članice tako ne morejo
same ratificirati konvencije, saj skladno s členom 3(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: PDEU) deli te konvencije spadajo v pristojnost Unije. Prav tako pa EU ne
more ratificirati konvencij MOD, saj lahko v skladu z Ustavo MOD pogodbenice postanejo zgolj
države.
Predlagani sklep Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo
Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št. 190), bo tako
državam članicam omogočil, da za zadeve, ki spadajo v pristojnost Unije, ratificirajo konvencijo.
Predlog sklepa Sveta pooblašča države članice, da v interesu EU ratificirajo tiste dele
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Konvencija je bila sprejeta s 439 glasovi za. Proti je glasovalo 7 delegatov, 30 pa se jih je vzdržalo.
Spremljajoče Priporočilo o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, 2019 (št. 206) je MKD sprejela
istega dne kot konvencijo, in sicer s 397 glasovi za, 12 proti ter 44 vzdržanih. Poudarjamo, da priporočila
niso predmet ratifikacije, pač pa vsebujejo neobvezujoče smernice.
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konvencije, ki spadajo na področja v pristojnosti EU. Sklep Sveta še ni bil sprejet, niti ni
sprejeta druga ustrezna rešitev, ki bi državam članicam EU omogočila ratifikacijo. Evropska
komisija tako skupaj s pravno službo Sveta preučuje nekaj postopkovnih vprašanj v sedanjem
predlogu z namenom naslednjih formalnih korakov v zvezi s predlogom.
Poudarjamo, da se je RS do omenjenega predloga sklepa Sveta opredelila pozitivno. Skladno
s stališčem RS do predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske
unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št.
190), ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 62. redni seji 27. februarja 2020 (št. 54928-2/2020/3),
si bo RS po sprejetju sklepa Sveta prizadevala za ratifikacijo omenjene konvencije. Sprejeto
stališče tudi navaja, da je RS na zasedanju MKD junija 2019 podprla sprejetje konvencije, saj je
ocenila, da je mednarodni instrument, ki celovito obravnava problem nasilja in nadlegovanja v
svetu dela, vključno z nasiljem in nadlegovanjem zaradi spola, ter predvideva učinkovite ukrepe
za njegovo odpravo ter zaščito žrtev, potreben, ter da nasilje in nadlegovanje v svetu dela
ogrožata enake možnosti, sta nesprejemljiva ter nezdružljiva s konceptom dostojnega dela.
Vezano na to bi vas želeli seznaniti, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) že pričelo z nekaterimi aktivnostmi v povezavi z
želeno bodočo ratifikacijo konvencije (kot je npr. oblikovanje uradnega prevoda besedila
konvencije), hkrati pa vnovič poudarjamo, da bo sam akt ratifikacije (ki je v pristojnosti
Državnega zbora) mogoč šele bodisi po sprejetju zgoraj omenjenega sklepa Sveta bodisi po
sprejetju druge ustrezne rešitve, ki bo državam članicam EU omogočila ratifikacijo.
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