
 

 

 

 

 

 
Spoštovani!  
 
Vljudno vabljeni k podpisu Listine raznolikosti Slovenija. 
 
Listine raznolikosti so ena izmed aktualnih prostovoljnih evropskih iniciativ raznolikosti, s ciljem spodbuditi 
organizacije k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj organizacij.  
Globalni trendi ter trendi v evropskih podjetjih nakazujejo, da podjetja že dlje časa veliko vlagajo v raznolikost, s 
pričakovanji vlaganja v kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne priložnosti, kar jim odpira nove trge ter večjo 
prisotnost na že obstoječih ter dostop do širšega trga delovne sile. Listino podpisujejo tudi javne in nevladne 
organizacije, ki stremijo k oblikovanju vključujočih delovnih mest ter storitev po meri vse večje družbene 
raznolikosti in posledično pričakovanj njihovih deležnikov.  
 
S podpisom Listine se pridružite Evropski platformi listin raznolikosti, ki jo koordinira Generalni direktorat za 
pravosodje in potrošnike Evropske komisije in združujejo  več kot 12.000 organizacij podpisnic in več kot 16 
milijonov zaposlenih (2021). 
 
Listina raznolikosti je kratek dokument, ki sestoji iz NAČEL, ki jim organizacija v svojem delovanju sledi pri 
promociji raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu. Gre za pozitivni prostovoljni 
pristop.  Slovenska Listina je bila vzpostavljena v letu 2017, kot 20-a po vrsti v državah EU. Listino jo do sedaj 
podpisalo že 194 podjetij.  TUKAJ si lahko ogledate katera. 
 
Slavnostni podpisni dogodek z okroglo mizo organiziramo vsako leto ob praznovanju mednarodnega dneva 

človekovih pravic. Letošnji dogodek po potekal 9. 12. 2022 ob 10.00 do 13.15, točna lokacija, v Ljubljani, bo 

znana v kratkem. Na dogodku jo bodo podpisali direktorji/-ice, člani/-ice uprav oz. zastopniki organizacij, ki 

so/bodo k listini pristopili v letu 2022.  

Letošnja okrogla miza bo organizirana v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in Romunije. Podelili pa bomo tudi 

prve certifikate Workplace Inclusion Champion, posameznikom, ki so se leto dni izobraževali s področja 

upravljanja raznolikosti in vključevanja, bili vključeni v mednarodno mentorsko shemo ter za svoje organizacije 

pripravili odlične projekte. 

Vabimo vas na spletno stran, kjer si lahko preberete več o listini, kaj s podpisom pridobite, k čemu se obvežete, 
predsem pa vidite, kako močna skupnost z vsebino je nastala v 5 letih prisotnosti Listine raznolikosti v Sloveniji.   
 
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi, sicer pa dovolite, da vas kontaktiramo v kratkem.  
V kolikor bi želeli sestanek z direktorico Listine raznolikosti Barbaro Zupančič, nam prosimo sporočite.   
 
Če ste za podpis listine že odločeni, ga lahko opravite v nekaj klikih in sicer preko spletnega obrazca. Sledila bo 
komunikacija s predstavnikom organizacije, ki ga boste imenovali za vašo kontaktno osebo.  
 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!  
 
Kontakti na katerih smo dosegljivi: 
Tel: 01 530 07 14, Mob: 030 644 677 
Email: listina@raznolikost.eu 

 
Barbara Zupančič 

direktorica Listine raznolikosti Slovenija 

  

https://www.raznolikost.eu/podpisniki/spoznajpodpisnike/
https://diversitylearning.eu/
https://www.raznolikost.eu/o-nas/
https://www.raznolikost.eu/listina/slovenska-listina/zelim-podpisati/

