
 
 

Vabimo vas, da se udeležite 
treh seminarjev in delavnic z naslovom 

 

Vodenje družbene odgovornosti  
in trajnostnega razvoja podjetja 

 

ter pridobite certifikat 

Vodja za družbeno odgovornost  
in trajnostni razvoj podjetja 

 

 
 

Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja je  
v letu dni pridobilo že 25 strokovnjakov in managerjev. Pridružite se jim tudi vi! 

 
V mednarodnem okolju podjetja, zlasti večnacionalna, že zahtevajo dokazila, da njihovi partnerji, dobavitelji, 
poslujejo družbeno odgovorno. V ta namen imajo zaposlene vodje za družbeno odgovornost in trajnostni 
razvoj, ki so za to področje tudi certificirani.  
 
Ker v inštitutu IRDO sledimo svetovnim trendom, smo že pred leti začeli izobraževati posameznike in 
zaposlene v podjetjih za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Lani pa smo začeli na to temo podeljevati 
tudi certifikate. Doslej smo v treh krogih izobraževanj v Ljubljani in Mariboru podelili 25 certifikatov vodja za 
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Med prejemniki so tako vodje posameznih oddelkov v velikih in 



srednje velikih podjetjih, kot direktorji manjših podjetij. Letos bomo s četrto generacijo slušateljev začeli 
jeseni. Izobraževanje vključuje tri delavnice, sledi izpit in podelitev certifikatov. Prijave še zbiramo.  
 

 
 

Izobraževanje v Ljubljani, jesen 2016 
 
Dogaja se, da nas podjetja sama pokličejo za pridobitev certifikata, saj nanje pritiskajo podjetja iz tujine, ki 
zahtevajo ustrezna potrdila in usposobljenost zaposlenih ter podjetij za to področje. Na LinkedIn omrežju 
vsak dan zasledimo ponudbe za poslovno sodelovanje in oglase, kjer iščejo kadre za zaposlitev na posebej 
odprtih delovnih mestih, imenovanih vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Ponekod imajo 
glede na področja družbene odgovornosti še specializirana delovna mesta – npr. za slednje dobavnim 
verigam, za varovanje človekovih pravic, za varovanje okolja ipd.. 
 
Zato vabimo slovenska podjetja, da se o področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, čim prej 
izobrazijo, lahko tudi z našo pomočjo. Tako bodo spoznali področja družbene odgovornosti, kako pripraviti 
strategijo, kako poročati v skladu z novimi zahtevami EU in slovenske zakonodaje po poročanju o nefinančnih 
kazalcih poslovanja, kako oblikovati tovrstno delovno mesto in izmenjali dosedanje izkušnje in znanja na tem 
področju z drugimi udeleženci. Ugotavljamo, da se zanimanje podjetij in posameznikov za to področje v 
Sloveniji povečuje. Tudi med mladimi, ki razumejo, da sta družbena odgovornost in trajnostni razvoj nujni 
sestavini poslovanja vsakega sodobnega podjetja in si želijo na tem področju tudi  sami profesionalno 
delovati. 
 
Kdo naj se udeleži izobraževanja? 
Vsi , ki pripravljate letno poročilo o nefinančnih vidikih poslovanja vaše organizacije, kar je za velika 
podjetja v javnem interesu z letom 2017 postala obvezno poročanje.  
 
Še posebej vabimo: 
• Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v svoje 

poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju, 
• Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja znanja in jih 

uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na obvezno poročanje o nefinančnih 
kazalcih poslovanja še v tem letu. 



Z letom 2017 bodo velika podjetja v EU, torej tudi v Sloveniji, morala v svojih letnih poročilih poročati še o 
nefinančnih vidikih poslovanja. 
   
Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega 
razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih. Z vključitvijo v program treh 
seminarjev in delavnice boste pridobili številne kompetence in certifikat, pa tudi priročnik ter spoznali dobre 
prakse slovenskih in tujih podjetij. Prijave in informacije:  Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. 
Vabljeni! 
 
Program seminarjev in delavnic: 
Termin Naslov Vsebina  

Sreda, 
4. 

oktober 
2017 

ABC o 
družbeni 

odgovornosti 
podjetja in 

trajnostnem 
razvoju 

Razumevanje osnov o TR in DOP - nastanek in razvoj trajnostnega 
razvoja, družbene odgovornosti podjetij, ključne teme ter aktualni 
dokumenti EU in Slovenije o DOP. Upravljanje in integracija 
trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji – kako do 
politike in strategije TR in DOP v organizaciji,  vključevanje deležnikov, 
ekonomski, okoljski in družbeni vidiki načrtovanja TR in DO v podjetju 
ter poslovanja. 

Petek, 
20. 

oktober 
2017 

Ključna 
področja 
družbene 

odgovornosti 
podjetja 

Pravične poslovne prakse, vrednostne verige in vpliv na dobavitelje ter 
kako ozaveščeni potrošniki lahko postanejo vaši zavezniki. Človekove 
pravice v podjetništvu in spodbudne delovne prakse, da zaposleni 
ustvarijo več in so bolj zadovoljni. Krožno gospodarstvo, varovanje 
okolja in aktivno sodelovanje s skupnostjo za večanje ugleda in 
uspešnosti podjetja. Mreženje za več TR in DOP v Sloveniji in v svetu. 

Petek, 
10. 

november 
2017 

Poročanje o 
družbeni 

odgovornosti 
podjetja 

Direktiva o nefinančnem poročanju za velika podjetja (obveznost 
poročanja z letom 2017). Dobre prakse slovenskih in tujih podjetij na 
področju DOP. Standardi, certifikati in druga orodja na področju DOP 
(ISO26000, GRI, …). Kako krepiti blagovne znamke in ugled podjetja s 
pomočjo le-teh, merjenje družbenih učinkov DOP. Komuniciranje in 
poročanje o družbeni odgovornosti podjetja, vsebine za letno poročilo o 
DOP. 

Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe terminov in programa izobraževanja. 
 
Kompetence, ki jih boste pridobili: 
• Kako pripraviti politiko in strategijo TR in DOP v vašem podjetju. 
• Kako pripraviti poročilo o DOP aktivnostih v vašem podjetju in pri tem vključiti nefinančne kazalnike v 

skladu z aktualno zakonodajo in najnovejšimi standardi. 
• Kako sodelovati z različnimi deležniki in jih vključiti v aktivnosti DOP vašega podjetja. 
• DOP mreže in dobre prakse uspešnih podjetij na področju DOP. 
• Aktualna zakonodaja, dokumenti in standardi, usmeritve EU ter Slovenije na področju TR in DOP. 
 
Z vpisom boste: 

1. postali uspešen/a vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju; 
2. prejeli ABC priročnik o TR in DOP; 
3. prejeli Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja. 
 

Dodatne informacije - E: info@irdo.si, T: 031 344 883 
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