
 
Več informacij: 

ČAS JE ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST 
IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 
1. Potegujte se za nagrado HORUS 2018 

Čas je, da nam pošljete prijavnico za sodelovanje na razpisu 
za nagrado Horus 2018. Razpis bo odprt v  oktobru 2018. 
Več: www.horus.si  
 

2. Poročajte o nefinančnih vidikih poslovanja vašega 
podjetja – to je z letom 2017 po noveli ZGD-1 
postalo obvezno (velika podjetja) 

Velika podjetja v javnem interesu z več kot 500 zaposlenih 
morajo že za leto 2017 pripraviti poročilo o nefinančnih 
vidikih poslovanja. In družbena odgovornost zajema prav te 
vidike. Naročite svetovanje na to temo pri našem inštitutu in 
se pridružite velikim, ki to že delajo. 
Več: info@irdo.si in www.irdo.si  
 

3. Pridobite Certifikat Vodja za družbeno odgovornost 
in trajnostni razvoj. 

Udeležite se treh seminarjev za pridobitev Certifikata Vodja 
za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.  Več: 
www.irdo.si  
  
 

 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti,  
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija  
E: info@irdo.si | T: +386 (0)31 344 883 | www.irdo.si 

 

 
Inštitut IRDO, ustanovljen leta 2004, je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, 
povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu. Namen tega 
zavoda je raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadeva si povezati vse ključne 
akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (podjetja, vlada, civilna družba, mediji, strokovnjaki…), izvajati 
skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji in spodbujati 
družbeno odgovorno delovanje v praksi.  
 
Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, vladami in podjetji ter tako prispeva k 
izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti. Že več kot desetletje ustvarja zakladnico dobrih praks družbene 
odgovornosti v podjetjih (v Sloveniji in v tujini), ki jih pridobiva preko podeljevanja Slovenske nagrade za družbeno 
odgovornost Horus, pa tudi preko vsakoletne konference na temo družbene odgovornosti ter mnogih drugih projektov.  
Pridružite se nam, postanite naši člani in prispevajte 0,5 % dohodnine za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj!  
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