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Za takojšnjo objavo v medijih!  

 

Svet se sooča z novimi družbenimi realnostmi 
Razpis za zbiranje avtorskih povzetkov za 11. IRDO mednarodno znanstveno konferenco Družbena odgovornost in izzivi časa 2016 
se s 1. septembrom 2016 zaključuje. Konferenca bo v Mariboru 21. oktobra 2016. 

 

(Maribor, 25. 8. 2016) Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in Univerza v Mariboru v 
sodelovanju s podpornimi partnerji 21. oktobra 2016 v prostorih Univerze v Mariboru 
organizirata že enajsto IRDO mednarodno znanstveno konferenco »Družbena odgovornost in 
izzivi časa 2016: NOVE DRUŽBENE REALNOSTI Z VIDIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI. Na njej 
bodo predstavili najnovejše znanstvene poglede s primeri dobrih praks, saj se v svetu dogajajo 
mnoge spremembe, ki bolj ali manj prispevajo k razvoju družbene odgovornosti. 
 
Na IRDO mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah že enajst let razpravljajo o spremembah, ki 
se dogajajo v svetu. Na desetih konferencah v Mariboru se je doslej srečalo več kot devetsto avtorjev, 
znanstvenikov, strokovnjakov in raziskovalcev in pripravilo več kot petsto prispevkov na temo družbene 
odgovornosti. Ta konferenca je edina v Sloveniji s tako dolgo tradicijo, ki pomembno prispeva k zakladnici 
slovenskega in svetovnega znanja na temo družbene odgovornosti. Brezplačni zborniki s teh konferenc so 
dosegljivi na spletnih straneh inštituta IRDO. 

 
 »Razpis za zbiranje povzetkov avtorskih prispevkov je odprt do 1. septembra 2016. Sledi izbor 

najustreznejših in priprava avtorskih besedil, sama konferenca pa bo letos enodnevna,« poudarja zasl. prof. 

ddr. Matjaž Mulej, predsednik Programskega odbora te konference, in dodaja: »Pričakujemo vsaj 30 

avtorjev iz Slovenije in tujine, ki bodo razpravljali na teme, kot so sociološki, okoljski, ekonomski in poslovni  

vidiki nove družbene realnosti v kontekstu družbene odgovornosti. Zato vabimo vse avtorje, ki bi še želeli 

oddati svoj povzetek avtorskega dela, da to storijo čim prej, saj se roki za prijavo prispevkov iztekajo.« 

Standard za družbeno odgovornost ISO26000:2010 pravi, da je družbena odgovornost predvsem 

odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje. Zato mora sodobna 

organizacija s preglednim in etičnim ravnanjem prispevati k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in 

blaginjo družbe; upoštevati pričakovanja deležnikov; biti v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi 

normami ravnanja; biti integrirana v celotno organizacijo in se izvajati v vseh njenih odnosih. Ker 

organizacije in družbo sestavljamo posamezniki, to pomeni, da moramo družbeno odgovorno ravnati vsi. In 

prav družbena odgovornost teži k vzpostavljanju ravnovesja v družbi in s tem tudi k ravnovesju v življenju 

posameznika.  Zavedanje o pomembnosti družbeno odgovornega ravnanja posameznika in skupine 

(podjetja ali druge organizacije) tudi v Sloveniji pridobiva na pomenu.  

# 
 

 
Dodatne informacije: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, WWW.IRDO.SI  
zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta in RS ZRC IRDO ter predsednik Programskega odbora 
konference, e-pošta: matjaz.mulej@um.si, tel. 031 393 916;  
mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskega odbora konference, 
e-pošta: anita.hrast@irdo.si, info@irdo.si, www.irdo.si , tel.: 031 344 883 


