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Spoštovani! 
 
Vabimo vas na 15. IRDO mednarodno znanstveno-poslovno konferenco z naslovom 
DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2020: OSEBNA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST 
ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST, ki bo potekala 4. in  5. junija 2020 v Mariboru.  
 
Konferenca bo zaradi kriznih razmer in pandemije potekala kot online izvedba (preko 
aplikacije Zoom oz. podobne aplikacije). Fizična prisotnost avtorjev in udeležencev v 
Mariboru (Slovenija) ni obvezna. Vabimo vas, da na njej sodelujete z vašim avtorskim 
prispevkom in/ali kot poslušalci. 
 
Glavni namen konference je iskati povezave med človekovo odgovornostjo do družbe in do 
sebe za našo skupno trajnostno prihodnost. Taka odgovornost posameznika je predpogoj za 
družbeno odgovornost, brez širše okoljske in družbene odgovornosti ni preživetja človeštva 
niti orodja za dosego trajnostnega razvoja/prihodnosti. 
 
Poudarek je tokrat na delovanju posameznika, ki lahko pomembno spreminja družbo in s 
tem njegova aktivna participacija kjerkoli postaja gonilo prenove na svetovni ravni.  
 
Za pot iz krize je EU sprejela kar nekaj različnih strategij, najbolj aktualen pa je zdaj Zeleni 
dogovor EU. Več vsebin na to temo najdete tukaj: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en 
 
Naše sodelovanje na konferenci bo potekalo v duhu Agende ZN 2030: spremenimo svet, ki 
vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja. Te ima v svoji Strategiji razvoja do leta 2030 
zapisane tudi Republika Slovenija, vendar jih ni možno doseči brez osebne in družbene 
odgovornosti.   

 
S konferenco v letu 2020 želimo zagotoviti širši vpogled v to, kar raziskovalci, učitelji in 
menedžerji ter drugi zmoremo in bi morali storiti za vključitev osebne in družbene 
odgovornosti v družbeno in naravno okolje, kjer delujemo. 
 
 Zato bomo z namenom prispevati k trajnostni prihodnosti kot poti iz sedanje krize: 

• Razpravljali o metodah za razvoj konceptov osebne odgovornosti, da bi se uskladili s 
sedanjimi novostmi glede nje in s potrebnim celostnim razvojem v družbenem, 
ekološkem in poslovnem okolju, s posebnim poudarkom na refleksivnem vedenju, 
soodvisnosti in ustvarjalnem sodelovanju. 

• Predstavili primere osebno odgovornega ravnanja posameznikov in skupin v 
podjetjih, vladnih in nevladnih organizacijah ali aktivnem državljanstvu, in ocenili, 
kako ponovno razmisliti o standardnih procesih z več vidikov in kako vanje vključiti 
družbeno odgovorno ravnanje. 

• Predstavili vidike osebne odgovornosti in njene krepitve npr. s skrbjo za zdrav 
življenjski slog, prehrano, šport, spanje, duhovnost, ekonomski vidik preskrbe 
družine, samooskrbo, etiko, izobraževanje, kulturo, socialo, ljubezen, partnerstvo, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
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starševstvo in druge vidike osebne in družbene odgovornosti, ki podpirajo 
načrtovanje, izvajanje in optimizacijo družbeno odgovornega ravnanja. 

 
Z izmenjavo izkušenj, teoretičnih in praktičnih, bomo udeleženci pomagali najti pravo pot 
do družbeno odgovornega ravnanja v družinah in v organizacijah, profitnih in neprofitnih.  
 
Zato vas vljudno vabimo na konferenco kot avtorje in/ali poslušalce, da delite svoje izkušnje, 
poglede in predloge z drugimi udeleženci, vključno z znanstvenimi in drugimi raziskovalci, 
vrhunskimi svetovalci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki, ki se bodo udeležili te 
konference kot poslušalci in/ali kot avtorji prispevkov. Tudi mladi avtorji, dijaki in študentje, 
ki sodelujejo v izobraževalnih procesih, so zelo dobrodošli.  
 
Vse potencialne avtorje prosimo, ne oklevajte, poročajte o vašem delu v sklopu različnih 
tem naše konference! Doslej je sodelovalo preko tisoč avtorjev z vsega sveta. Število 
govornikov je omejeno. 
 
V nadaljevanju so opisana navodila za avtorje prispevkov. Prosimo vas, da nam pošljete vašo 
prijavnico čim prej na e-naslov: info@irdo.si. 
 
Veselimo se vašega sodelovanja na 15. IRDO mednarodni konferenci ONLINE! 
 
S prijaznimi pozdravi, 
 
Zasl. prof. dr. Peter Glavič 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo, in  
podpredsednik Programskega odbora 
IRDO konference  
l.r. 
 

 
Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,  
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-Poslovna 
Fakulteta, in predsednik Strokovnega sveta 
IRDO ter predsednik Programskega odbora 
IRDO konference  
l.r. 
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KLJUČNI POJMI  
 
Osebna odgovornost (OO) pomeni odgovornost posameznika, da ravna družbeno odgovorno 
do sebe, tj. prakticira načela ISO 26000: pristojnost, preglednost, etičnost, spoštovanje 
interesov deležnikov, vladavine prava, mednarodnih norm in človekovih pravic. 
 

Družbena odgovornost (DO) pomeni odgovornost organizacije in posameznika, da etično 
vpliva na družbo in okolje, torej na ljudi in naravo po ISO 26000 (ISO, 2010; EU, 2011), 
neposredno in posredno, kratkoročno in na dolgi rok, »tukaj in sedaj« ter s širšim vplivom. 
Njeni trije temeljni koncepti so: odgovornost, soodvisnost in celovitost, ki nadomeščajo 
brezbrižno, samozadostno in enostransko vedenje, da bi omogočili preživetje človeštva in 
ljudi. 
 

Trajnostna prihodnost (TP) omogoča preživetje človeštva, ki ne troši pretirano. Zdaj je žal 
tako, da takrat, ko narava uniči naravo, govorimo o katastrofi, a takrat, ko človek uniči 
naravo, o razvoju. 
 

Trajnostni razvoj pomeni človeški razvoj, ki zadovoljuje dolgoročne potrebe človeštva in 
hkrati omogoča naravnim sistemom, da ustvarjajo naravne vire in storitve ekosistema, od 
katerih sta odvisna družba in ekonomija (razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe in ne 
omejuje sposobnosti bodočih generacij, da bi prav tako zadovoljile svoje potrebe). Je bistven 
del prizadevanj družbene odgovornosti, da materialni razvoj ni uničevalno sam sebi namen. 
 
Znanost in raziskovanje prevetrita osnovne motive, na katerih temelji človeško preživetje, in 
s tem povezane motive praktikov, raziskovalcev in znanstvenikov. Zatorej sta tesno povezana 
z družbeno odgovornostjo (DO) in trajnostnim razvojem, da bi prihodnost bila trajnostna. DO 
zmanjšuje stroške in zlorabe, tudi v znanosti, ki jih odpravlja, a tudi povzroča, če nima DO. 
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Okolje zajema vse, kar obstaja okoli ljudi kot naravni in družbeni pogoji za obstoj človeštva. 
Iz njega danes črpamo na leto dvakrat več naravnih virov, kot bi smeli, in vsako leto več, s 
čimer svojo trajnostno prihodnost zelo ogrožamo. 
 

Družba zajema vse ljudi, država je eden od njihovih organov za obvladovanje skupnih potreb. 
 

Gospodarstvo zajema vse organizacije za proizvodnjo, razdelitev in menjavo vsega, kar ljudje 
potrebujejo in zato trošijo, del ljudi tudi po nepotrebnem, ker so razvade postale navade. 
 

 

USMERITVE KONFERENCE 
 

V svetu najdemo mnogo družbenih protislovij in negativnih lastnosti; mnogi avtorji (npr. 
Schwab, 2016; Piketty, 2013) izpostavljajo nujo po bolje prilagojenih in hitrejših odgovorih na 
posledice hitrega razvoja znanosti in tehnologije. Zaradi hitrosti razvoja smo soočeni z izzivi, 
ki so ključnega pomena za trajnostno prihodnost in naš obstoj.  
  

Ukrepi morajo biti sistemski, tj. potrebno in zadostno celoviti, torej interdisciplinarni, da bi 
lahko preprečili negativne posledice nenadzorovanega, necelovitega razvoja, t. i. »4. 
industrijske revolucije«, in da bi izboljšali trenutno veljavne družbeno-ekonomske sisteme v 
smeri celovite družbene odgovornosti. Odločajo organizirano sodelujoči ljudje. Zato je 
tematika naše konference o osebni odgovornosti pot do odgovornega razvoja/prihodnosti 
sveta v 21. stoletju, tudi v skladu s 17 cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov po  Agendi 
2030: Spremenimo svet. 
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TEME KONFERENCE: 
 
Zanimajo nas osebni, družbeni, politični, ekonomski, poslovni, okoljski in drugi vidiki 
družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja/prihodnosti, predvsem: 
 

A. Osebna odgovornost – odgovornost do sebe kot dela družbe 
 
A1. DO odnos do okolja 

• Osebna odgovornost posameznika: premisli, zavrni, zmanjšaj, izposodi si, ponovno 
uporabi, podari, obnovi, popravi, recikliraj, kompostiraj, uporabi javni prevoz, kolo 
itd. 

• Znižanje ogljičnega odtisa, vseh vrst odpadkov, izpustov in strupov  
• Zniževanje porabe snovi, vode, energije in ovojnine 
• Skrb za zdravje kot (tudi) osebna odgovornost 

 
A2. DO odnos do družbe 

• Družina kot osnovna celica in vzgoja za življenje 
• Prehrana, šport in duhovnost 
• Zdrava spolnost in partnerstvo 
• Spoštovanje zakona kot osebna odgovornost 
• Etika in morala v družini 
• Filantropija kot osebna in družbena odgovornost 
• Samorealizacija in samoaktualizacija kot osebna odgovornost 

 

A3.  DO odnos do ustvarjanja in potrošnje 
• Skrb za domače, družbeno in službeno gospodarjenje kot temelj preživetja družine 
• Usposabljanje za trajnostni razvoj/prihodnost in osebno ter družbeno odgovornost 

posameznika 
• Medsebojna odvisnost in ustvarjalno sodelovanje 

 

B. DO odgovornost organizacij 
 
B1. DO odnos do okolja 

• Vključujoče sodelovanje z deležniki v organizacijah – dobavitelji, dobavne verige, 
kupci, zaposleni, lastniki, … 

• Zmanjšanje porabe virov in večja učinkovitost rabe virov (surovin, energije, vode), 
obnovljivi viri, krožno gospodarstvo 

• Pametne naprave in inteligentno okolje 
• Vloga ljudi v družbeno odgovornem vodenju organizacij in družbenih organizacij 

 
B2. DO odnos do družbe 

• Organizacija kot ekonomska celica družbenega sistema 
• Odnos družina-organizacija v družbenem sistemu 
• Skrb za zdravje zaposlenih v organizacijah 
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• Ravnovesje med delom in prostim časom v organizacijah 
• Korporativno prostovoljstvo  
• Spoštovanje zakona kot odgovornost organizacije 
• Etika in morala v organizaciji 
• Filantropija kot osebna in družbena odgovornost v organizaciji 

 
B3. DO odnos do ustvarjanja in potrošnje 

• Skrb za zdravje financ in drugih virov v podjetju kot temelj preživetja organizacije 
• Usposabljanje za trajnostni razvoj/prihodnost ter osebno in družbeno odgovornost  
• Medsebojna odvisnost in ustvarjalno sodelovanje 
• Načela in kodeksi ravnanja, smernice za sisteme vodenja in sheme certificiranja, 

indeksi, okviri odgovornosti in poročanja 
• Vključevanje družbene odgovornosti podjetij v poslovne načrte, dejavnosti in 

rezultate 
 

C. Trajnostna prihodnost družbe in okolja 
 

C1. Ekonomski vidiki razvoja družbe 
• Etični vidiki razvoja družbe 
• Filantropski vidiki razvoja družbe 
• Uporaba tehnologije  vpliv na osebno in družbeno odgovorno vedenje 

 

C2. Okoljski vidiki razvoja družbe 
• Raziskave o pogojih za več osebne  in družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja 
• Vpliv znanosti na okoljsko politiko in njeno družbeno odgovornost 
• Zniževanje ekološkega odtisa na prebivalca Zemlje proti 1,6 ha in nič odpadkov 

 

C3. Odgovorno upravljanje razvoja družbe in posameznikov 
• Odgovornost vlade, parlamenta, pravnih struktur in demokracije 
• Osebna in družbena odgovornost znanstvenikov, institucij, podjetij in drugih 

organizacij do lokalnega in globalnega družbenega in naravnega okolja v smislu 
uporabne znanosti 

• Odgovorni razvoj pametnih naprav in oblikovanje inteligentnih okolij 
• Oblikovanje varnostnih sistemov in zaščita pred katastrofami 
• Družba 5.0 

 

D. Mladi, starejši in družbena odgovornost 
• Učenje osebne  in družbene odgovornosti v družini in v formalnih in neformalnih 

sistemih 
• Ponovno definiranje učnega okolja za vključevanje osebne in družbene odgovornosti 
• Etika in morala v učnih sistemih 
• Tehnologija ter osebna in družbena odgovornost mladih in sistemov v podporo 

mladim 
• Vpliv raziskav na raziskovalni, strokovni, socialni in ekološki ravni 
• Razvoj medsebojne odvisnosti in ustvarjalnega sodelovanja 
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E. Drugo:  
• Vaši predlogi za dopolnitev naštetih tem so dobrodošli 

 
SPREMLJEVALNI PROGRAM: 

• Okrogle mize  
• Srečanje: Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje 

 

 
 

UDELEŽENCI IN GOVORNIKI NA KONFERENCI 

Na konferenco vabimo zlasti naslednje udeležence in predavatelje: 
• Raziskovalce, znanstvenike in strokovnjake različnih strok 
• Managerje in strokovnjake iz podjetij, vladnih, javnih in nevladnih organizacij 
• Strokovnjake različnih oddelkov v podjetjih, vladah in nevladnih organizacijah, 

raziskovalnih organizacijah, uradnike EU, strokovnjake za odnose z javnostmi itd. 
• Vodje in učitelje na univerzah in v drugih izobraževalnih organizacijah 
• Oblikovalce zakonodaje in regulatorje 
• Študente, mladinske delavce, dijake, mladinske organizacije 
• Novinarje in druge oblikovalce javnega mnenja 
• Druge zainteresirane posameznike, tudi starejše in brezposelne. 
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VSEBINA, DOLŽINA IN JEZIK VAŠIH PRISPEVKOV 
 

Prispevki naj bi obravnavali katerekoli teme, predlagane v programu, in sorodne teme z 
vidika teorije ali rešitev, ki zadevajo družbeno odgovornost in trajnostni razvoj/prihodnost. 
Posebej dobrodošle so konkretne politike, strategije, taktike, študije primerov in predlogi. 
Teoretični prispevki naj temeljijo na praktičnih izkušnjah in tudi predstavijo te izkušnje, kjer 
že obstajajo. 
 

Povzetki avtorskih prispevkov naj obsegajo do 250 besed (12–15 vrstic) in vsebujejo do 6 
ključnih besed. Podrobno vzorčno predlogo s tehničnimi navodili za oblikovanje dokumentov 
najdete v ločeni datoteki, potem ko IRDO prejme prijavnici na konferenco. 
 

Kratki članki naj bodo dolgi 2 5003 000 besed (6–8 strani), v obliki Times New Roman, 
velikost črk 12. Sprejeti prispevki za konferenco bodo objavljeni v tiskani publikaciji (zbornik 
povzetkov avtorskih prispevkov na konferenci) s CIP, ISBN / ISSN zapisom in kot elektronska 
knjiga (avtorski članki v celoti) v zbirki IRDO »Družbena odgovornost« in dosegljivi na 
spletnem mestu www.irdo.si. Nekateri avtorski članki bodo morda izbrani za objavo tudi v 
znanstvenih revijah (z dopolnitvami). 
 

Jezik: uradni jezik konference in prispevkov je angleščina, enako velja za objavo avtorskih 
prispevkov v zbornikih konference. Če so samo slovenski udeleženci na nekaterih delih 
konference, je predstavitev možna tudi v slovenskem jeziku. 
 
Način izvedbe konference: Konferenca bo potekala ONLINE preko Zoom (oz. druge 
aplikacije). 
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OBJAVE AVTORSKIH ČLANKOV 
 
Sprejeti prispevki bodo objavljeni v brezplačnem: 
- tiskanem zborniku povzetkov avtorskih prispevkov na konferenci in v 
- e-zborniku avtorskih člankov v celoti (e-knjiga kratkih člankov). 
 
Najboljše članke, ki jih izbere uredništvo revije, je mogoče nadgraditi in predložiti v 
obojestransko recenzijo za objavo v znanstveni reviji: 
 

 
 

 

 
Naše gospodarstvo /  
Our economy  
 
http://www.ng-epf.si/index.php/ngoe  

 

 
Revija Naše gospodarstvo je urvščena v naslednje baze: 
 

 

 
 

EBSCO Business Source 
https://www.ebsco.com/ 

  

 

 
ProQuest ABI/INFORM 

https://www.proquest.com/ 

  
 

 

 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

https://doaj.org/ 

  

 

The European Reference Index  
for the Humanities (ERIH) 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ 

 

http://www.ng-epf.si/index.php/ngoe
https://www.ebsco.com/
https://www.proquest.com/
https://doaj.org/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
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ORGANI KONFERENCE 
 

PROGRAMSKI ODBOR: 
 
Vodstvo: 

• red. prof. dr. Janja Hojnik, PROREKTORICA za kakovost, kadre in pravne zadeve 
Univerze v Mariboru; 

• zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 
Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja, ter Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti IRDO, Maribor, vodja strokovnega sveta IRDO in vodja Znanstveno-
raziskovalnega sveta IRDO, predsednik Programskega odbora konference, častni 
ustanovni predsednik IASCYS (Mednarodna akademija za sisteme in kibernetske 
znanosti); 

• zasl. prof. dr. Peter Glavič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj, vodja 
Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM, podpredsednik 
Programskega odbora konference. 

 
Člani - mednarodno: 

• Alberto Canen, Prof Emer., PhD., Federal University, Rio de Janeiro, Brazil; 
• Alfonso Reyes, Prof., PhD., University de los Andes, Bogota, Columbia; 
• Gerald Steiner, Prof., PhD., Prof. of Systemic and Sustainability Management, Donau 

University, Krems, Austria, and Harvard University, Boston, MA, USA; 
• Helmut Loeckenhoff, PhD., Independent researcher, Backnang, Germany; 
• Jose Perez Rios, Professor Emeritus, PhD., University of Valladolid, Spain; 
• Monty Lynn, Prof., PhD., Professor of Management, Abilene Christian University, 

Abilene, TX, USA; 
• Pierre Bricage, Prof. Emer., PhD., Secretary General, International Academy for 

Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS), Pau, and University of Pau, France; 
• Raul Espejo, Prof., PhD., President of the World Organisation of Systems and 

Cybernetics (WOSC) and Director at Syncho Research, UK; 
• Stefan Blachfellner, Mag, Bertalanffy Center for the Study of Systems Science & 

International Federation for Systems Research, Vienna, Austria; 
• Stuart Umpleby, Prof. Emer., PhD., President of IASCYS (International Academy for 

Systems and Cybernetic Sciences), George Washington University, Washington, D. C., 
USA; 

• Vladimir Lepskiy, Prof., PhD., Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences , 
Russia;  

• Zhanna Belyaeva, Assoc. Prof., PhD., Prof. of Social Responsibility, Graduate School 
of Economics and Management, Head of Research Centre for Global Social 
Responsibility Excellence, Ural Federal University named for Boris Jelcin, 
Yekaterinburg, and EMBRI Country Director, Russia. 
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Člani- Slovenija: 

• red.  prof. ddr. Ana Vovk Korže, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, vodja 
Mednarodnega centra za ekoremedaicije,  

• mag. Anita Hrast, IRDO – Inštitut za razvoj drubene odgvoornosti,  
• red. prof. dr. Darja Boršič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 

odgovorna urednica revije "Naše gospodarstvo" – Revija za aktualna ekonomska in 
poslovna vprašanja, 

• mag. Dušan Nolimal, ICANNA  in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
• doc. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, generalni 

direktor WOSC in sekretar Slovenskega društva za sistemsko raziskovanje, 
• zasl. prof. dr. Jože Gričar, Univerza v Mariboru,  
• red. prof. dr. Rado Bohinc, Univerza v Ljubljani , Fakulteta za družbene vede, Katedra 

za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov, Center za primerjalnopravne 
raziskave,  in Društvo Akademija za družbeno odgvoornost, Slovenija, 

• izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna 
fakulteta, predstojnica Inštituta za management in organizacijo, 

• zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, in ustanovitelj 
Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru 

• red. prof. ddr. Teodora Ivanuša, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske 
vede, Slovenija, in predsednica  Slovenskega društva za sistemsko raziskovanje,  

• doc. dr. Tjaša Štrukelj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra 
za strateški management in politiko podjetja, vodja projekta »Ekonmsko-poslovna 
fakulteta in družbena odgovornost«, certificirana Vodja za družbeno odgovornost in 
trajnostni razvoj (2019),  

• izr. prof. dr. Urša Golob Podnar, predstojnica Katedre za tržno komuniciranje in 
odnose z javnostmi, Center za marketing in odnose z javnostmi, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene vede,  

• red. prof. dr. Vojko Potočan, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 
Slovenija, 

• doc. dr. Živko Bergant, Visoka šola za računovodstvo in Finance, Ljubljana,  
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 
• mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti - IRDO in 

predsednica  organizacijskega odbora konference, 
• Gašper Cvetič, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO. 

 doc. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, generalni 
direktor WOSC in sekretar Slovenskega društva za sistemsko raziskovanje, 
podpredsednik organizacijskega odbora konference, 

• Kaja Bračič, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, 
• Monika Rajšp, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, 
• Nomi Hrast, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, 

 red. prof. ddr. Teodora Ivanuša, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske 
vede, Slovenija, in predsednica  Slovenskega društva za sistemsko raziskovanje,  

• Tomaž Bole, ustanova Gallus. 
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O INŠTITUTU IRDO 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen leta 2004 z namenom 
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, …) ter izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o 
potrebnosti in pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji. S svojim delovanjem inštitut IRDO 
prispeva k prenosu in prilagajanju tujega znanja ter konceptov slovenskim razmeram in 
potrebam, hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, 
podjetji in organizacijami.  IRDO je prostovoljska, raziskovalna organizacija in organizacija v 
javnem interesu na področju mladih.  
 
Dejavnosti: IRDO podjetjem in drugim zainteresiranim svetuje, kako poslovati družbeno 
odgovorno in kako se pri tem učinkovito povezovati z drugimi. Po svojih močeh izobražuje in 
vzpostavlja medijsko podporo razvoju družbene odgovornosti in izvaja druge naloge s 
področja razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti v Sloveniji. Izvaja naslednje 
dejavnosti: raziskovanje/  svetovanje/ izobraževanje/ informiranje/ promocija/ povezovanje/ 
dobrodelnost. Spletna mesta: www.irdo.si, www.horus.si, www.paktzamlade.si, 
www.model-m.si in druge. 
 
Dejavnosti, ki jih načrtujemo za leto 2020, so: 
• Usposabljanje za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (petkrat letno) 
• 15. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2020 (Maribor, 4. in 5. junij 2020) 
• 12. podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2020 (predvidoma decembra 2020) 
• 1. podelitev Slovenske mladinske nagrade za družbeno odgovornost Adrastos (predvidoma septembra 

2020)  
• Mesečna revija IRDO Mozaik – Prve Slovenske družbeno odgovorne novice (10 številk letno) 
• Strateško svetovanje podjetjem na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja 
• Interna izobraževanja za podjetja na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja In še več 

drugih projektov. 

 
Vabimo vas v članstvo v inštitutu IRDO – kolektivni in individualni člani.  
Izkoristite prednosti članstva in popuste, ki jih lahko uporabite tudi za to konferenco. 
Več: www.irdo.si, info@irdo.si, 031 344 883. 
 

http://www.irdo.si/
http://www.horus.si/
http://www.paktzamlade.si/
http://www.model-m.si/
http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
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KOTIZACIJA IN NAČIN PLAČILA – SPREMEMBE SO OZNAČENE Z RDEČO BARVO 

Konferenca bo trajala dva dni: 4. in 5. junij 2020 ONLINE. 
Natančen program z navodili za on-line izvedbo bo udeležencem in avtorjem posredovan 
konec maja 2020. 
 

Kotizacija, glede na obliko 
sodelovanja za posameznega 

udeleženca 

PRVOTNE CENE 
NOVE CENE ZA ONLINE IZVEDBO 

(veljajo od 27.3.2020 dalje, 
popust 50 EUR) 

Običajna 
registracija 

Zgodnja 
registracija 

(do 20. aprila 2020) 

Običajna 
registracija 

Zgodnja 
registracija 

(do 20. aprila 2020) 

 Avtorji, člani Univerze v Mariboru in člani 
IRDO 

200 € 150 € 150 € 100 € 

 Za drugi in tretji članek istega avtorja: za 
vsakega samo kotizacija za objavo 

150 € 100 € 100 € 50 € 

 Študenti, brezposelni in starejši (kot 
avtorji) 

60 € 40 € brezplačno brezplačno 

 Dvodnevna kotizacija za udeležence (brez 
avtorskih člankov) 

250 € 180 € 200 € 130 € 

 Enodnevna kotizacija za udeležence (brez 
avtorskih člankov) 

140 € 100 € 90 € 50 € 

 
Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo, da se čim prej prijavite.  
Prijavnica je na voljo na spletni strani konference: http://www.irdo.si/konference.html 
Prosimo vas, da nam čim prej pošljete svoj obrazec za prijavo na naslov: info@irdo.si. 
 
Datum zapadlosti plačila:  
Kotizacijo je treba plačati na TRR inštituta IRDO najkasneje do 10. maja 2020. 
 
Podatki za plačilo: 
Naziv: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (Institute for the Development of Social 
Responsibility) 
Naslov: Preradovičeva ulica 26, SI-2000 Maribor, Slovenija 
Referenca 2311-2020 in vaše ime in priimek  
Banka:  Nova KBM d. d., Maribor 
Bančni račun:  SI560 4515-0001074492; SWIFT KBMASI2X 

Potrdilo o plačilu: Udeleženci bodo dobili originalni račun kot potrditev plačila kotizacije na 
konferenci.  

 
Dodatna pojasnila: 
Kotizacija vključuje: predavanja na konferenci, zbornik, osvežitev v odmoru, kosila na dan konference. DDV ni 
vključen v navedeno pristojbino za konferenco (IRDO ni zavezanec za  DDV). Hotelske sobe in potni stroški NISO 
vključeni v ceno. Uradni jezik konference je angleščina, razen če bodo na posamezni sekciji prisotni samo 
slovenski govoreči sodelujoči. Vabljeni predavatelji na plenarnih predavanjih ne plačujejo kotizacije za 
konferenco, vendar plačajo lastne stroške bivanja in potovanja. Vsi drugi avtorji plačajo konferenčno kotizacijo, 
kot je zapisano v tabeli. Študenti in starejši morajo identificirati svoj status. Na podlagi vašega plačila bo izdan 
račun za plačilo. V primeru odpovedi pred 17. majem 2020 se povrne 70 % kotizacije, po 17. maju 2020 se 
kotizacija ne povrne. Udeleženci brez avtorskih prispevkov se morajo prav tako prijaviti na konferenco s 
prijavnico in plačajo kotizacijo. 

http://www.irdo.si/konference.html
mailto:info@irdo.si
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Nastanitev: konferenca bo potekala on-line, zato ni potrebe po nastanitvah. 
 

DODATNE INFORMACIJE 
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor 
Web: www.irdo.si  E-pošta: info@irdo.si  Telefon:  031 344 883  
 
 

Organizator: 
 

 

So-organizator: 

 
V sodelovanju z: 

• World Organisation of Systems and Cybernetics (WOSC) 
• International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS), Pau, France 
• European Academy of Sciences and Arts, Salzburg 
• Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (BCSSS) 
• International Federation for Systems Research (IFSR) 
• CSR Europe  
• Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje  
• Slovensko združenje za kakovost in odličnost 
• Štajerska gospodarska zbornica 
• Združenje delodajalcev Slovenije 
• Združenje Manager 
• Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 
• Društvo Akademija za družbeno odgovornost 
• Zveza potrošnikov Slovenije (prošnja) 
• Nacionalni inštitut za javno zdravje (prošnja) 
• Ustanova Gallus 

 
Sponzorja: 
 

 
 
  

Partner klipinga:  
 

 

 

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si

