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IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti si prizadeva
povezati ključne akterje na področju razvoja družbene
odgovornosti (posameznike, podjetja, vlado, civilno družbo,
mlade …) ter izvajati skupne aktivnosti in kampanje za
osveščenost širše družbe o potrebah po in o pomenu
družbene odgovornosti v Sloveniji in globalno. 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 in raziskovalna organizacija in
organizacija v javnem inetresu na področju dela z mladimi.

Vabimo vas, da povabite v naše članstvo tudi druge, ki bi
želeli biti seznanjeni z informacijami o družbeni
odgovornosti in tako prispevati k trajnostnemu razvoju. 

Izdajatelj: 
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
Cesta 13. julija 65a
SI-1261 Ljubljana-Dobrunje 
info@irdo.si // www.irdo.si 
Telefon: + 386 (0)31 344 883 
Spletna mesta: www.irdo.si, www.horus.si, www.model-m.si

Uredništvo 
Glavni urednik: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej
Namestnica glavnega urednika: Nomi Hrast
Odgovorna urednica: mag. Anita Hrast 
Novinarji: člani Inštituta IRDO, Monika Rajšp, Nomi Hrast,
Gašper Cvetič, Kaja Bračič in drugi mladi
Mentorstvo mladim: Barbara Bradač 
Kontakt: novice@irdo.si 
Naklada: elektronska oblika novic 
Foto: IRDO in drugi avtorji 
Fotografija na naslovnici: Canva Photos
Fotografija na zadnji strani: Canva Photos

V kontekstu družbene odgovornosti (zmanjšanje stroškov,
onesnaževanja okolja) so novice v elektronski obliki. Za
vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji. Mnenja avtorjev niso
tudi nujno mnenja uredništva. Besedila niso lektorirana in so
v slovenskem in angleškem jeziku. Vse pravice pridržane.
Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s pisnim
dovoljenjem uredništva. 
Revija IRDO Mozaik je v letu 2015 prerasla meje članstva,
zato je namenjena članom inštituta IRDO, simpatizerjem,
podpornim partnerjem, mladim ter poslovni in širši javnosti.

MOZAIK
IRDO

Vsebine

V skladu z odločbo št. 61510-6/20153 z dne
23.2.2016, ki jo je izdalo Ministrstvo RS za kulturo, je
e-revija IRDO Mozaik, prve slovenske družbeno
odgovorne novice, vpisana v razvid medijev pod
zaporedno številko 2014.
Serijska publikacija z naslovom "IRDO Mozaik" ima
dodeljeno mednarodno standardno serijsko številko
ISSN 2712-5629.
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Spoštovane članice 
in člani Inštituta IRDO!

»Modrost pomeni, da se zavedamo
zmotljivosti svojih nazorov in
mnenj ter negotovosti in minljivosti
stvari, na katere se najbolj
zanašamo."

(Gerard Brown)

Pomembno je, da  vidimo svoje
napake in svoja dobra dela. Da
znamo kritično presojati svoja dejanja
in stvari okoli sebe. Zaključek leta je
priložnost za samorefleksije in
postavitve novih ciljev. Uporabimo ta
čas, da sami sebe ponovno začnemo
ceniti.  

Izobraževanje o družbeni
odgovornosti je nujno, da
posamezniki osebno in družbeno
odgovorno ravnamo, zato vas vljudno
vabimo, da se udeležite teh
aktivnosti. 

Vabimo vas tudi, da inštitutu IRDO
namenite 1,0 % dohodnine, s katero
boste podprli nadaljnji razvoj tega
področja, zlasti pa naše delo z
mladimi. 

V tokratnem IRDO Mozaiku vam
predstavljamo aktualno iz IRDO
Inštituta, razmišljanja članov IRDO in
intervjuje z zanimivimi člani Inštituta
IRDO in drugimi. 

Vabljeni k branju in sodelovanju!

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je v
sodelovanju s številnimi podpornimi
partnerji objavil trinajsti razpis za Slovensko
nagrado za družbeno odgovornost Horus
2021. Za nagrado Horus 2021 se lahko
potegujejo profitne in neprofitne osebe vseh
velikosti, med njimi podjetja, zavodi,
neprofitne in druge organizacije, lokalne
skupnosti, osebe javnega prava, novinarji in
posamezniki, ki delujejo družbeno
odgovorno. 

Slovenska nagrada za družbeno
odgovornost HORUS 2021

Pridobite strukturiran vpogled v znanje na
področju družbene odgovornosti in
trajnostnega razvoja, da boste to področje
lažje vpeljali v svojo organizacijo. Vabimo
vas, da pridobite Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
podjetja. Tega je od leta 2016 dalje pridobilo
že več kot 200 managerjev, strokovnjakov
in mladih. Več preberite v nadaljevanju. 

Pridobite certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in
trajnostni razvoj

Pogovarjali smo se z mag. Anito Hrast in
mag. Simono Roškar o izobraževanju o
družbeni odgovornosti. Govorili smo o
potrebah za nadaljevanje in nadgrajevanje
izobraževanja o družbeni odgovornosti in
cilje, ki jih imajo z novim certifikatom Strateg
za družbeno odgovornost in trajnostni
razvoj.  

IRDO intervju: mag. Anita Hrast in
mag. Simona Roškar 
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IRDO intervju

Izobraževanje o družbeni
odgovornosti
Novinarka: Nomi Hrast

Zakaj ste se odločili za nadgradnjo
certifikata Vodja za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj?
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mag. Simona Roškar

Anita: Nadgradnja certifikata je bila logična
posledica potreb v poslovnem svetu. Vse
več podjetij se namreč sooča z izzivi, kako
pripraviti trajnostno in družbeno
odgovorno strategijo v svojem podjetju,
organizaciji. Pri tem potrebujejo širšo
razgledanost, znanja o aktualnih
spremembah v svetu, EU in pri nas, pa tudi
konkretna orodja, s katerimi lahko
načrtujejo in merijo svoje družbene učinke
– tako v poslovnem okolju, kot v 
 naravnem in družbenem okolju. O vsem
tem morajo namreč poročati  predvsem
velika podjetja, kmalu pa tudi majhna in
srednje velika ter vse druge organizacije.
V EU in mednarodno se namreč
pripravljajo številne spremembe, tudi
zakonodaje na temo trajnosti in družbene
odgovornosti. Če podjetje ni v koraku s
tem, svojih poslovnih modelov ne bo
zmoglo prenoviti, prilagoditi novim
zahtevam tako zakonodaje, kot trga.

Anita: Program je smiselna nadgradnja
osnovnega certifikata Vodja za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj in kot
takšen predstavlja 2. stopnjo
usposabljanja. Vodje oddelkov in
managerje vabimo, da pridobijo certifikat II.
zahtevnostne stopnje – Strateg/inja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
in se tako usposobijo za strateško in
razvojno trajnostno načrtovanje. 

Kakšne teme lahko udeleženci osvojijo
znotraj programa?

Pogovarjali smo se z mag. Anito Hrast in
mag. Simono Roškar, ki sta v letošnjem
letu bili vodilni pri razvoju novega
certifikata Strateg za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj.  

mag. Anita Hrast



Po usposabljanju bodo lahko v svoji
organizaciji ali podjetju družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj upravljali
bolj celovito, strateško, participativno in
inovativno ter tako izboljševali in utrjevali
ugled svojega podjetja oz. organizacije. 
 Program smo zasnovali v okviru sedmih 
modulov usposabljanja, ki potekajo od
oktobra do novembra 2021, v pripravi pa
so tudi že spomladanski termini. Moduli
usposabljanja so naslednji:
·      Modul 1: analiza in postavitev temeljev
strateškega pristopa k trajnostnemu
upravljanju
·      Modul 2: aktivacija trajnostnega
upravljanja v praksi
·      Modul 3: določanje fokusa
trajnostnega upravljanja z orodjem
matrike bistvenosti
·      Modul 4: participativne prakse v
komunikaciji z deležniki
·      Modul 5: merjenje družbenih učinkov,
zunanja presoja in benchmarking
·      Modul 6: GRI standardi in drugi
poročevalski okvirji za poročanje
·      Modul 7: zaključna podelitev
certifikatov 

Simona: Vsekakor bodo podjetja vse več
zaposlovala Chief Sustainability Officer-je,
torej direktorje za področje trajnosti in
družbene odgovornosti. Ti so tik pod
vrhnjim menedžerjem in postajajo vodje
novo ustanovljenih strateških oddelkov. V
ta namen mednarodna podjetja že
prenavljajo svoje poslovne modele, razvoj
delovnega mesta CSO je v zadnjih letih v
porastu. Je sorazmerno novo delovno
mesto, ki pa ga bodo tudi v Sloveniji kmalu
začela uvajati številna podjetja in tudi
druge organizacije. Da bi takšna oseba
uspešno koordinirala področje, mora imeti
najmanj univerzitetno izobrazbo ali več,
dolgoletne delovne izkušnje ter strateški
pogled na različne teme. Oseba mora biti
zmožna povezovati številna področja – od
okoljevarstva do odnosov s skupnostjo,
dobavnih verig, prodaje, razvoja,
inovativnosti, kadrov… V ta namen mora
biti sposobna povezati različne oddelke in
ljudi ter s svojim delom aktivno prispevati
k razvoju podjetja. CSO  mora biti sposoben
podati kratke in jasne informacije vrhnjemu
menedžmentu in le-tega navdušiti za
uvedbo področja v celotno organizacijo in
za sodelovanje s številnimi deležniki, s
katerimi se podjetje, organizacija srečuje v
svojem poslovnem in širšem družbenem
ter naravnem okolju. Da pa bi takšna oseba
to vse lahko zmogla, potrebuje dodatna
usposabljanja izobraževanja. Zaenkrat so
te vsebine večinoma podane preko
neformalnih oblik izobraževanja,
usposabljanja, v  prihodnje pa bo to del
rednih programov usposabljanja na vseh
fakultetah in upamo tudi že v srednjih
šolah in na drugih ravneh izobraževanja.

Kje vidite izobraževanje o družbeni
odgovornosti v prihodnosti?
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Anita: Tekom izobraževanja udeleženci
spoznavajo predvsem sebe in svoje
organizacije, pa tudi sorodne organizacije in
organizacije soudeležencev na tem
usposabljanju. Da si uspešen koordinator
tega področja, je treba spoznati tako sebe,
kot organizaciji, v kateri deluješ, ter
podobna in druga podjetja, se primerjati z
drugimi in nadgraditi obstoječa znanja z
novimi izkušnjami, znanji in spoznanji. Pri
tem je mreženje ključnega pomena in krepi
razvoj organizacij in posameznikov.

Koga bodo udeleženci lahko spoznali
tekom izobraževanja?
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Kje vidite konkurenčno prednost pri
imetnikih certifikata Strateg za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj?

Simona: Konkurenčna prednost imetnikov
certifikata Strateg za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj je v tem,
da bodo bodoči zaposlovalci iskali kadre s
temi znanji. Delloitte je v mednarodnem
okolju izrazil veliko potrebo po tovrstnem
kadru in tudi bojazen, da na trgu ne bo
dovolj kadrov, da bi zadovoljili vse
poslovne potrebe po tovrstnem
zaposlovanju na mednarodni ravni v
prihodnje. Torej mednarodno je
povpraševanje po tem kadru skokovito
porastlo in tudi pri nas že zaznavamo
povpraševanja po tako usposobljenem
kadru. Na obstoječih delovnih mestih pa
bodo že zaposleni strokovni delavci ta
znanja lahko zagotovo odlično izkoristili
predvsem pri prenovah poslovnih modelov
v zeleno in digitalno. To pa so v okviru
Zelenega dogovora in digitalizacije,
trenutno ključne evropske usmeritve.

Zakaj naj se posameznik odloči za
naslednjo stopnjo v procesu izobraževanja
o družbeni odgovornosti in trajnostnem
razvoju?

Anita: Osnovni pogoj za udeležbo v
usposabljanju za certifikat II. stopnje –
Strateg je opravljena I.  zahtevnostna
stopnja certifikata Vodja za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj (VDOTR)
ali drugo ustrezno dokazilo o temeljnem
znanju.  Na našem usposabljanju smo
najbolj veseli vizionarjev in raziskovalcev
naprednih idej; sodelovalnih vodij timov; 
 vseh, ki bi radi s svojim delom pustili
pozitivne odtise v svetu; vseh, ki imate
izostren čut za pravičnost, etiko in moralo;
znanja željnih, ki načrtujete korak naprej pri
strokovnem razvoju in ste za to
pripravljeni delati; želite razumeti stališča
drugih in najti participativne rešitve; vseh,
ki se radi mrežite in ste odprti za nove
izkušnje.  Za naše usposabljanje se
odločite, če želite biti v družbi takšnih oseb.
Po 7-modulskem usposabljanju in
opravljenem izpitu boste tako postali
uspešen/a strateg/inja za trajnostni razvoj
in družbeno odgovornost v vašem
podjetju; imeli več koristnih vsebin za
celostni, strateški razvoj DO in TR vašega
podjetja; prejeli gradivo z usposabljanja v
e-obliki, ki jih lahko uporabite za delo in
interno izobraževanje vaših sodelavcev;
prejeli Certifikat STRATEG/INJA za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
podjetja. Najboljši Strategi oz. Strateginje
pa boste nagrajeni tudi s posebnim
priznanjem v okviru Slovenske nagrade za
družbeno odgovornost Horus. Letošnja
podelitev bo 10. decembra, na njej pa
bomo najboljšim Strategom/injam že
podelili prvo nagrado oz. priznanje.



Simona: To usposabljanje smo načrtovali
že nekaj let, vsekakor je to nadgradnja
osnovne stopnje usposabljanja za vodje DO
in TR, s katero smo pričeli leta 2016. Letos
smo vsebine intenzivno nadgradili in
združili v 2. stopnjo in rezultat je prva
generacija Strategov  za DO in TR - bodočih
imetnikov certifikata. Vanjo smo vložili
veliko časa, znanja, izkušenj, raziskovanja
in upam, da bomo zadostili potrebam vodij
oddelkov in strokovnih delavcev za njihovo
strateško preoblikovanje poslovnih
modelov.

Kako je potekala priprava certifikata in
vsebin?
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Zakaj menite, da je za družbo pomembno
izobraževanje o družbeni odgovornosti in
trajnostnem razvoju?

 pridobivanje certifikata Družbeno
odgovoren delodajalec (DOD); strokovnjaki
korporativnega komuniciranja, skladnosti
in kadrovskega razvoja, ki želijo vzpostaviti
temelje trajnostnemu upravljanju v
podjetju ali organizaciji; vodje projektih
skupin in koordinatorji za trajnostno
poročanje, ki želijo vsebinsko izboljšati
trajnostna poročila;  komunikacijski
eksperti, ki načrtujejo CSR kampanje in/ali
korporativna prostovoljstva in želijo širiti
svoja znanja; ter vsi navdušenci, ki
načrtujejo trajnostno upravljanje integrirati
v samo poslovanje podjetja ali organizacije.
Da bi učinkovito prenovili poslovne modele
podjetij in drugih organizacij, nujno
potrebujemo nova znanja. Družba in narava
se namreč spreminjata, z njo pa se
moramo tudi mi in gospodarstvo, javna
uprava in nevladne organizacije, pa tudi vsa
gospodinjstva, vsi posamezniki, z
zavedanjem pomena družbene
odgovornosti in trajnosti bomo namreč
ohranili naravo za nas in prihodnje
generacije, da bomo lahko skupaj sobivali
še vrsto let in soustvarjali našo boljšo
prihodnost.

Anita: Znanja in kompetence, ki jih ponuja
certifikat II. stopnje – Strateg, potrebujejo
tako zaposleni v organizacijah in podjetjih,
ki so vključeni v projektno skupino za 



Spoštovani,
Vabimo vas, da pridobite certifikat II.
zahtevnostne stopnje – Strateg/inja za
družbeno odgovornost in trajnostni
razvoj in se usposobite za strateško in
razvojno trajnostno načrtovanje. Po
usposabljanju boste lahko v vaši
organizaciji ali podjetju družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj
upravljali bolj celovito, strateško,
participativno in inovativno ter tako
izboljševali in utrjevali ugled vašega
podjetja oz. organizacije.

Predpogoj: pridobitev IRDO certifikata
Vodja za družbeno odgovornost in
trajnostni razvoj (I. zahtevnostna
stopnja) ali drugo ustrezno dokazilo o
temeljnem znanju.

Prijavite se TUKAJ!

Se v vašem podjetju ukvarjate z
družbeno odgovornostjo in
trajnostnim razvojem, a vam na
poti do uspeha manjka strateški
pristop?
Vas zanima, kako voditi
trajnostno transformacijo in
uporabiti orodja trajnostnega
razvoja za vključujoč
večdeležniški dialog?
Bi želeli imeti vpogled v dobre
prakse drugih ter konkretne
rezultate z akcijskimi načrti po
zaključku usposabljanja?

1.

2.

3.
7 MODULOV – ONLINE IZVEDBA – 
6 UPORABNIH REZULTATOV ZA VAŠE
PODJETJE – MAJHNE SKUPINE –
POUDAREK NA PRAKTIČNEM DELU
(certifikat II. zahtevnostne stopnje)

Pridobili boste strokovno znanje in
veščine, ki so ključne za celovito,
razvojno naravnano strateško
vodenje DO in TR področja v
podjetju ali organizaciji;
Napredovali boste od poročevalcev
do strategov aktivnega upravljanja
DO in TR področja znotraj vaše
pravne osebe;
Skozi usposabljanje se boste
usposobili za trajnostno upravljanje
– pasivni pristop boste zamenjali za
aktivni pristop trajnostnega
upravljanja;
Primerjali boste delo v vaši
organizacijami s praksami
slovenskih in tujih podjetij;
Opravili boste 6 praktičnih nalog, ki
bodo koristile razvoju vašega
podjetja oz. organizacije;
Razvili boste vse ključne elemente
strategije upravljanja DO in TR v
vašem podjetju oz. organizaciji in
izmenjali izkušnje na to temo s
sodelujočimi na usposabljanju;
Pridobili boste “vstopnico”, da lahko
kandidirate za naziv STRATEG/INJA
LETA.

KLJUČNE PREDNOSTI USPOSABLJANJA: 
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https://www.irdo.si/dejavnosti/#Izobrazevanje-in-svetovanje


Na 13. razpis za Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost HORUS je prispelo 9 vlog

Družbena odgovornost v Sloveniji
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Včeraj zvečer se je sestala komisija za
odpiranje prijav, prispelih na razpis za
Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost - HORUS 2021. Skupaj je na
razpis za Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost Horus 2021 do 29. oktobra
2021 prispelo 9 vlog. Od tega sta za
Strateško nagrado prispeli dve vlogi
profitnih organizacij (majhno in veliko
podjetje), za kategorijo neprofitnih
organizacij vlog ni bilo. Za kategorijo
Projekt so prispele tri vloge profitnih
organizacij (dve majhni podjetji in eno
srednje veliko podjetje) in ena vloga
neprofitnih organizacij (srednje velika
organizacija). Na razpis za priznanja Horus
2021 so prispele tri vloge, od tega vse za
splošno priznanje. Za kategorijo priznanja
za novinarje vlog ni bilo. Ocenjevanje bo od
5. novembra potekalo v dveh krogih, za
uvrstitev med finaliste morajo kandidati
zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk. Če jih
ne zberejo, niso upravičeni do priznanja oz.
nagrade, ne glede na število kandidatov v
kategoriji. 14. novembra bodo znani
finalisti, podelitev nagrad Horus 2021 pa
bo 10. decembra 2021. Razpis za nagrado
Horus je letos objavljen trinajstič zapored.
 
Za Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost Horus 2021 se potegujejo
različne pravne osebe in posamezniki. 
Za Strateško nagrado Horus 2021 se v
kategoriji profitnih pravnih oseb
potegujeta Saubermacher - Komunala
Murska Sobota d.o.o. in Nova kreditna
banka Maribor d.d.. 

Za Priznanje za projekt so na razpis Horus
2021 svoje vloge poslali naslednji
kandidati: v kategoriji profitnih pravnih
oseb Press Clipping d.o.o., Primera
skupina d.o.o. in SSI Schaefer d.o.o., v
kategoriji neprofitnih pravnih oseb pa VDC
Polž Maribor. V kategoriji novinarji
predlogov za priznanja ni bilo. Za Posebno
priznanje v kategoriji splošno so bili
predlagani trije kandidati in sicer: Nataša
Grom Jerina, Kulturno izobraževalno
društvo PiNA ter izr. prof. dr. Marjan
Skalicky, dr. med..

Z razpisom želijo partnerji poiskati in
nagraditi celovite pristope pravnih oseb in
posameznikov k družbeni odgovornosti.
Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost Horus 2021 od leta 2009
podeljuje IRDO - Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti v sodelovanju s številnimi
podpornimi partnerji, to so: Društvo za
odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška
gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod
Center za informiranje, sodelovanje in
razvoj nevladnih organizacij, Društvo za
marketing Slovenije, Društvo novinarjev
Slovenije, Slovensko združenje ZN za
trajnostni razvoj, Združenje socialna
ekonomija Slovenije, Slovensko združenje
za kakovost in odličnost, Štajerska
gospodarska zbornica, Združenje
delodajalcev Slovenije, Združenje Manager
in drugi. Projekt letos delno sofinancira
Urad RS za mladino. Partner spremljanja
objav v medijih je Press Clipping d.o.o..





V Novi KBM se zavedamo, da je finančna
pismenost strank zelo pomembna pri
sprejemanju finančnih odločitev. Zato smo
zavezani k transparentnemu informiranju
in popolnemu razkrivanju ključnih
informacij, ki jih stranke potrebujejo ob
izbiri finančnih rešitev v različnih
življenjskih obdobjih in situacijah. V
zadnjem času ugotavljamo hitro rast
uporabe sodobnih kanalov, še posebno se
je ta pospešila med epidemijo koronavirus.
Naše stranke lahko opravijo že večino
storitev brez obiska poslovalnice, 24 ur na
dan in vse dni v tednu. 

Prek digitalnih kanalov ta čas teče že več
kot 90 odstotkov transakcij. Veseli nas, da
je med uporabniki spletne in mobilne banke
tudi vse več starostnikov - najstarejša
registrirana uporabnika Bank@Neta sta
stara kar 101 leto! A ker se zavedamo, da
prav starejši pogosto potrebujejo dodatno
pomoč pri prehodu na digitalne bančne
poti, smo letos spomladi zanje pripravili
poseben letak. V njem smo nazorno
prikazali, kako narediti prve korake v
digitalno bančništvo. Pri tem lahko
strankam pomaga kopica informacij in
video nasvetov na spletni strani banke
(https://www.nkbm.si/digital), na voljo pa
jim je tudi podpora zaposlenih v našem
sodobnem kontaktnem centru.

IRDO spremlja

Nova KBM: s celovitimi
informacijami za dvig finančne
pismenosti 
Petra Shirley, Nova KBM 

Nova KBM
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Letošnji 1. oktober, mednarodni dan
starejših, pa smo v Novi KBM zaznamovali
z izdajo zloženke večjega formata,
namenjene strankam, ki zaradi bolezni ali
invalidnosti ne morejo osebno do banke ali
pošte, in skrbnikom tistih, ki osebnih financ
ne morejo (več) urejati sami. V novi
zloženki predstavljamo tudi nekatere
najpogostejše oblike tveganj, ki so jim
izpostavljeni predvsem starejši.
Ugotavljamo namreč, da starostniki na
žalost niso izjeme, ko gre za finančne
zlorabe. Zloženka je še en korak v
prizadevanjih Nove KBM za višjo finančno
pismenost strank in preprečevanje prevar,
kar sta tudi pomembni temi v sklopu
bančne ESG strategije, osredotočene na
celostno vodenje okoljskih, družbenih in
upravljavskih vidikov. 

https://www.nkbm.si/financna-pismenost


Prepričani smo, da je osveščanje
uporabnikov nujno, saj lahko največ za
svojo varnost in varno poslovanje naredi
prav vsak posameznik sam. Zato bomo v
Novi KBM tudi v prihodnje skrbeli za
celovito informiranost strank in višjo
finančno pismenost. 
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Nova KBM

Poleg celovitih informacij, ki so potrebne
za ustrezno izbiro finančnih produktov v
več življenjskih obdobjih in situacijah ter
varno opravljanje bančnih storitev prek
spleta, ki smo jih zbrali na naših spletnih
straneh, prirejamo izobraževalne dogodke
(bodisi v živo bodisi prek spleta), na katerih
strankam predstavljamo teme, povezane z
upravljanjem financ (npr. oblike
financiranja, odgovorno kreditiranje,
preudarno investiranje ipd.).



"Zemlje ne podedujemo od naših
prednikov; sposojamo si jo od

svojih otrok."
Indijanski pregovor

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, 
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Spoštovani člani! 
Predstavite se v reviji IRDO Mozaik. 

Pošljite nam vaše novice, predstavitve,
mnenja, razmišljanja, intervjuje, primere
dobrih praks, izdane publikacije, knjige…

na: novice@irdo.si 
Veselimo se vaših prispevkov. 

POSEBNA PRILOŽNOST: 
ČLANI LAHKO OGLAŠUJETE 

BREZPLAČNO!

Ste se že vprašali, kaj nas čaka v bližnji 
in kaj v daljni prihodnosti?

Čas je, da vsi začnemo razmišljati in delovati družbeno odgovorno!

Zato sodeljte pri sestavljanju mozaika znanja o družbeni odgovornosti in
njenem vplivu na različna področja našega življenja, dela in okolja. 
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Potrebujete dodatno znanje, kako
strateško vpeljati trajnostni razvoj in
družbeno odgovornost v vašo
organizacijo, podjetje? 
Želite pridobiti splošno razgledanost
in osnovna znanja s tega področja? 
Želite organizirati projektno skupino in
delo znotraj organizacije ter pridobiti
nova znanja, spoznati aktualne
trende? 

1.

2.

3.

Potem ste prava oseba za pridobitev IRDO
certifikata Vodja za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj. 

Termini jesenskih izobraževanj: 
NOVEMBER: 8., 11., 15. in 18. 11. 2021 
DECEMBER: 13., 16., 20. in 23. 12. 2021 

1.10.2021 smo pričeli še s 1. generacijo za
2. stopnjo usposabljanja za pridobitev
certifikata Strateg/Strateginja za
družbeno odgovornost in trajnostni
razvoj.  Pridružite se nam tudi vi!

PRIDOBITE CERTIFIKAT
VODJA ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

IRDO novosti
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Pridružite se nam in pridobite certifikat, od
leta 2016 ga je prejelo že več kot 200
oseb!
TERMINE ZA PRIHODNJE MESECE najdete
na našem spletnem mestu.
Več: www.irdo.si 
Prijave: info@irdo.si 

Vabljeni na usposabljanje v letu 2021. 

Več: www.irdo.si. 
Izpolnite prijavnico čim prej in nam jo
pošljite na naslov info@irdo.si. 

Veselimo se sodelovanja z vami!
Pridružite se več  imetnikom tega
certifikata in širite znanje na to temo tudi
vi! Začnemo kmalu s štirimi srečanji po 2
uri, s posnetki in razpravami, nalogami in
izpitom. 

http://www.irdo.si/
http://www.irdo.si/
http://irdo.si/


Podeljene so nagrade za Naj socialno podjetje in
podpornika Podravje 2021

Družbena odgovornost v Sloveniji
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V okviru projekta SocioLab Podravje in
razvojne konference podravje smo
13.10.2021 v Lenartu podelili nagrade za
Naj socialno podjetje/zadruga in naj
podpornik/podpornica socialne ekonomije
v Podravju 2021. 

Naj socialno podjetje je Pupillam, naj
podpornica je Emilija Stojmenova Duh! 
Naj socialno podjetje (ali zadruga) v
Podravju za leto 2021 je po izboru
ekosistema socialne ekonomije SOCIOLAB
prejelo društvo PUPILLAM, so.p.. Podjetje
že več let prispeva k razvoju trajnostnega
razvoja, zmanjševanju odpadkov in
plastične embalaže, ekološkemu čiščenju
in razvoju blagovne znamke Kupujem
odgovorno.

Njihova trgovina Zelena japka ponuja
lokalno zdravo, večinoma ekološko hrano
in eko čistila tudi v rinfuzi. Trgovina ne
vsebuje izdelkov v plastični embalaži, si pa
lahko iz plastične posode natočite eko
čistilo v rinfuzi. 

Zato prodajalke (Japkice) kupce
spodbujajo, da prinesejo s seboj ponovno
uporabljeno embalažo, stekleno, leseno,
kovinsko, pa tudi plastično, če gre za
večkratno uporabo. Na ta način so
zmanjšali obremenitev okolja za 24.000
plastenk čistil, 30.000 litrov škodljivih
kemičnih čistil in 16.000 kosov različne
PVC embalaže za hrano. Ob naštetem je
trgovina Zelena japka postala lokalno
družabno in informacijsko stičišče s
Kotičkom ponovne uporabe, ki je nastalo v
sodelovanju s Snago Maribor na Mali
tržnici na Dominkuševi ulici 5, pred samo
trgovino.

Letošnja dobitnica v kategoriji Naj
podpornik socialne ekonomije je prejela
Emilija Stojmenova Duh, ki je s strokovnim
znanjem prispevala k številnim
aktivnostim, ki so se odvijale pri reševanju
in vzpodbujanju socialne ekonomije na
podeželju v sinergiji z znanostjo,
mreženjem in možnostmi črpanja
evropskih sredstev, obenem pa je v
sinergiji s kmetijstvom, zaposlovanjem
težje zaposljivih ciljnih skupin, žensk in
mladih, ter z znanjem in strokovno
pomočjo pomagala pri izvajanju številnih
aktivnosti, ki bodo v koristile razvoju
socialne ekonomije.

Več informacij najdete na spletni strani
www.socialnaekonomija.si.

Iris Magajna, predsednica društva Pupillam, so.p.

https://www.facebook.com/sociolab.podravje/?__cft__[0]=AZUiuKEBv2BRpr2Y4dKtb3WZH56CBBEYSWGywzvDpoY5YgmZUjCWaXyFJqgBRwXmuqwnnlcm3dQvO5Iv5oeShcwx7prZVssYPvD4iv7SVbEs0pIviklMuWIA-03B3d5I3EzaOcnRzSykgUoNn9z6gdKta55PYQYeg0oMKza-7hhplz2Md6fWxiJp1CqbnbJqcyIda-8ycXLBj6Nt6_ifg0093MEh7MFzm-IOoMN6vVt8Lw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/drustvo.pupillam/?__cft__[0]=AZUiuKEBv2BRpr2Y4dKtb3WZH56CBBEYSWGywzvDpoY5YgmZUjCWaXyFJqgBRwXmuqwnnlcm3dQvO5Iv5oeShcwx7prZVssYPvD4iv7SVbEs0pIviklMuWIA-03B3d5I3EzaOcnRzSykgUoNn9z6gdKta55PYQYeg0oMKza-7hhplz2Md6fWxiJp1CqbnbJqcyIda-8ycXLBj6Nt6_ifg0093MEh7MFzm-IOoMN6vVt8Lw&__tn__=kK-R
http://socialnaekonomija.si/kupujem-odgovorno/
https://www.facebook.com/Kupujemodgovorno/
https://zelena-japka.si/
http://socialnaekonomija.si/podeljene-so-nagrade-za-naj-socialno-podjetje-in-podpornika-podravje-2021/


Slovenska filantropija organizira že 13.
Slovenski kongres prostovoljstva, ki bo
letos potekal 2. in 3. decembra 2021 v
Kopru.
Vsak dan se posamezniki z velikimi in
majhnimi prostovoljskimi akcijami
vključujejo v solidarnostne in razvojne
pobude, da bi izboljšali pogoje življenja za
druge in sebe. Prostovoljstvo in
solidarnost sta temeljni vrednoti, ki na
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni
izkazujeta takšno moč, da lahko tudi
spreminjata svet. S posameznimi dejanji
ljudje vsakodnevno prispevajo k razvoju
solidarnosti na različnih področjih in tako
dajejo osebni prispevek za boljši jutri.

Letošnji kongres bomo namenili vlogi
prostovoljstva in pomenu solidarnosti
pri reševanju družbenih in okoljskih
izzivov, ki se pojavljajo v današnjem času. 

Kot je pokazala pandemija Covid-19, imajo
pri spopadanju z razvojnimi izzivi in
izrednimi situacijami pomembno vlogo
tudi prostovoljske organizacije in
prostovoljci. 

Ob tem, ko so civilna družba in
prostovoljci prevzeli pomembno vlogo pri
odzivanju na pandemijo, pa se je pojavilo
tudi več vprašanj:
- Kako podpirati aktivno participacijo in
razvoj prostovoljstva, s katerim bi
prispevali k izboljšanju razmer za ljudi in
okolje?
- Kako lahko odpravimo ovire, da bi še
pospešili in povečali pozitivne učinke
prostovoljstva v času naravnih nesreč in
drugih izrednih razmer?
- Kako zagotoviti ustrezne zmogljivosti za
spopadanje z različnimi izzivi, ki nas čakajo
v prihodnje?
- Kakšno podporo potrebujejo
prostovoljske organizacije, da se lahko
vključijo in delujejo kot pomemben akter
pri reševanju izzivov?
Poleg zdravstvenih izzivov se težave
pojavljajo tudi na mnogih drugih področjih:
od človekovih pravic, ohranjanja miru,
socialne vključenosti, duševnega zdravja
in varovanja narave. Pri naslavljanju teh
izzivov in načrtovanju rešitev, menimo, da
je pomembno prisluhniti tudi
prostovoljskim organizacijam in
prostovoljcem.

Več informacij: TUKAJ. 

DRUŽBENA ODGOVOROST V SLOVENIJI

3. SLOVENSKI KONGRES PROSTOVOLJSTVA

Slovenska filantropija
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https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/13-slovenski-kongres-prostovoljstva-?utm_campaign=prostovoljske-novice-381&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://s1.elektronskaposta.si/link.php?M=39472237&N=67022&L=90784&F=H


The international virtual event will host
recognised international and Slovenian
experts, who will present the trends and
best practices of higher education
pedagogical innovation in online learning
and other forms of technology-enhanced
learning. You will be able to use the
acquired knowledge when shaping policies
and strategies for the development of
online learning and when introducing or
upgrading existing online practices in
educational institutions. 

INTERNATIONAL VIRTUAL EVENT:
INNOVATIVE PEDAGOGY IN ONLINE
LEARNING
DOBA fakulteta
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The international virtual event on
Innovative Pedagogy in Online Learning,
which is being organised by DOBA Business
School, is to present trends and best
practices in pedagogical technology-
enhanced innovation in higher education
that can contribute to a more effective
development of knowledge and the
necessary competencies for the 21st
century labour market.

When? 18 November 2021, at 11.00 a.m.
(CET)
The participation at the ONLINE event is
free of charge.
Prijava je možna na TUKAJ. 

SZKO 30. JUBILEJNA KONFERENCA KAKOVOSTI - POZIV ZA
PRIJAVO PRISPEVKOV

Slovensko združenje za kakovost in
odličnost že dolgo hodi po poti, na kateri ne
manjka izzivov. S kreativnimi pristopi in
strmenju h kakovosti se uspešno soočajo z
njimi. Uspešno poslujejo že 30 let. 
Zahvaljujejo se vsem za vloženo energijo,
pomoč, ideje in rešitve.
Ob tej jubilejni priložnosti z novim zagonom
zrejo v prihodnost. 

SZKO

Vabijo vas, da to častitljivo obletnico
uspešnega delovanja Slovenskega združenja
za kakovost in odličnost preživite skupaj.
Bodite z njimi na 30. konferenci kakovosti in
odličnosti  v Grand hotelu Bernardin ali
online, 10. in 11. novembra 2021, kot
slušatelj ali v aktivni vlogi predavatelja in
tako udeležencem delite vaše znanje, dobre
prakse in sporočila za prihodnost.

https://www.dobabusiness-school.eu/application-form-for-international-virtual-event-innovative-pedagogy-in-online-learning


Forum vas med prvimi seznanja z novostmi
in intenzivnimi spremembami energetske
zakonodaje v Sloveniji in EU, ki krojijo
poslovne priložnosti vsem, ki se srečujejo z
zeleno energetsko transformacijo.
Že sprejetih ali v pripravi je skupno šest
novih energetskih zakonov. Na primer, nov
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov
energije (ZSROVE) je začel veljati avgusta
2021, tik pred sprejemom Zakona o oskrbi
z električno energijo. Evropska zakonodaja
gre še dlje v smeri zelenega prehoda s
svežnjem “pripravljeni na 55”.
Ob tem EU sprejema ukrepe za
preprečevanje vplivov visokih cen, saj cene
energentov letijo v nebo. Kako bo s
pogodbami za dobavo energije v letu
2022? Ali lahko pride v poštev institut
spremenjenih okoliščin?

ENERGETIKA IN PRAVO ’21
12. FORUM ENERGETIKOV IN PRAVNIKOV

Prosperia
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Vse to bo pomembno vplivalo na vaše
poslovne priložnosti na področju
energetike. 
Zato se udeležite edinega tovrstnega
foruma v Sloveniji za energetsko pravo in
se učinkovito pripravite na novosti 2022.

Konferenca bo potekala v hibridni izvedbi
(udeležba v živo / po spletu). 

12. Forum energetikov in pravnikov
Novi energetski zakoni v praksi
Ljubljana, 11. november 2021 (hibrid)
Prijave so možne TUKAJ.  

NAMENITE NAM 1 % DOHODNINE

Izobraževanje mladih in drugih o družbeni
odgovornosti je nujno, da posamezniki
potem osebno in družbeno odgovorno
ravnamo, zato vas vljudno vabimo, da nam
namenite 1,0 % dohodnine. 

To storite tako, da izpolnite obrazec na
spletni strani www.irdo.si, ga podpišete in
ga čim prej oddate na pošto ali prek
aplikacije E-davki. Iskrena hvala za to!

Inštitut IRDO

https://prosperia.si/2021/10/14/energetika-in-pravo-21/
http://www.irdo.si/


Kaj je COP26?
Konferenca Združenih narodov o
podnebnih spremembah – COP26 je
pomemben dogodek, na katerem se bodo
zbrali voditelji in voditeljice iz vseh držav
sveta, da bi se dogovorili o tem, kako
pospešiti globalno ukrepanje za rešitev
podnebne krize.
Pred skoraj 30 leti so se svetovni voditelji
in voditeljice prvič sestali, da bi skupaj
obravnavali podnebne spremembe.
Združeni narodi so države pozvali, naj
podpišejo podnebno konvencijo, s katero bi
se zavezale k zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov.
Od takrat so se države, ki so podpisale
konvencijo, uradno imenovane
„pogodbenice“, sestajale vsako leto, da bi
razpravljale o napredku in izzivih (zaradi
pandemije COVID-19 leta 2020 ni bilo
zasedanja).
COP je „konferenca pogodbenic“ (ang.
conference of the parties) konvencije
Združenih narodov o spremembi podnebja
(UNFCCC). COP26 je 26. zasedanje
pogodbenic konvencije, ki ga bo gostilo
Združeno kraljestvo v partnerstvu z Italijo.
Na zasedanju bodo pogodbenice pregledale
napredek pri izpolnjevanju svojih zavez v
okviru cilja iz Pariškega sporazuma, da
globalno segrevanje omejijo na precej pod
2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo
in da si prizadevajo za njegovo omejitev na
1,5 °C.

VRH O PODNEBNIH SPREMEMBAH COP26: ZAKAJ JE
POMEMBEN

United Nations (UN)
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sprejele zaveze o ambicioznejših ciljih
za zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov do leta 2030
razpravljale o ukrepih za prilagoditev
neizogibnim posledicam podnebnih
sprememb
povečale financiranje podnebnih
ukrepov, predvsem za države v razvoju

Kaj je v igri na COP26?
Po mnenju znanstvenikov je omejitev
globalnega segrevanja pod 1,5 °C najboljši
način za rešitev planeta pred nevarnimi
posledicami podnebnih sprememb. Vendar
svet trenutno ni na dobri poti, da bi to
dosegel, saj se svetovne temperature
zvišujejo.
Glede na zadnje poročilo Medvladnega
panela za podnebne spremembe (IPCC)
globalno segrevanje povzroča vse večje, v
nekaterih primerih celo nepopravljive
spremembe vzorcev padavin, oceanov in
vetrov v vseh regijah sveta. V EU in po
svetu doživljamo pogostejše in
intenzivnejše ekstremne vremenske
pojave, kot so vročinski valovi, poplave in
gozdni požari.
Nujno je treba ukrepati proti podnebnim
spremembam. COP26 je edinstvena
priložnost za svetovne voditelje in
voditeljice, da skupaj hitro ukrepajo za
omejitev dviga temperature in podnebnih
sprememb. 
Od držav se pričakuje, da bodo na
zasedanju COP26 delovale v skladu s
svojimi zavezami iz Pariškega sporazuma
in:



Kakšno je sporočilo EU za COP26?
EU želi dajati zgled pri vodenju boja proti
podnebnim spremembam. Z leti je sprejela
nekaj najnaprednejših okoljskih predpisov
na svetu in dosegla svoje pretekle cilje
glede zmanjšanja emisij. Letos je EU
obnovila svoje podnebne ambicije v skladu
s pariškim sporazumom, saj se je zavezala,
da bo do leta 2030 zmanjšala emisije za
vsaj 55 %, ta cilj pa je z evropskimi
podnebnimi pravili postal pravna
obveznost.
Vendar so podnebne spremembe globalna
grožnja in EU ne more ukrepati sama.
EU želi na COP26 spodbuditi druge, naj
okrepijo svoje zaveze in ukrepe za
zmanjšanje emisij ter povečajo
prizadevanja za prilagajanje, da bi lahko cilji
Pariškega sporazuma bili doseženi. 
EU, ki največ prispeva k mednarodnemu
podnebnemu financiranju, izpolnjuje svojo
zavezo, da bo državam v razvoju
zagotavljala finančna sredstva za pomoč
pri soočanju s posledicami podnebnih
sprememb. Poleg tega bo še naprej
prispevala k doseganju globalnega cilja, tj.
mobilizacije 100 milijard USD na leto do
leta 2025. EU poziva druge razvite države,
naj tudi same prispevajo k podpori državam
v razvoju.
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Kdo bo zastopal EU na COP26?
EU bosta na zasedanju COP zastopala Svet
in Evropska komisija. Delegacijo EU bo
sestavljala skupina uradnikov Sveta in
Komisije, ki jo bodo vodili predsednik
Evropskega sveta Charles Michel,
predsednica Evropske komisije Ursula von
der Leyen in predsednik vlade Republike
Slovenije Janez Janša kot sedanji
predsednik Sveta EU. 
V imenu Sveta se bo zasedanja udeležila
Slovenija, ki bo v imenu 27 držav članic EU
sodelovala v razpravah. Stališče, ki ga želi
EU kot celota zavzeti med pogajanji, je bilo
dogovorjeno pred zasedanjem na zadnji seji
Sveta za okolje. Cilj pogajanj je, da države
članice obnovijo svoje zaveze.
Svet ima pomembno vlogo v mednarodnih
sporazumih tako z državami, ki niso članice
EU, kot z mednarodnimi organizacijami.
Njegova naloga je, da potrdi pogajalske
smernice in odobri sklenitev sporazumo.

Več informacij: TUKAJ. 

https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-change/paris-agreement/cop26/


"Sem samo eden. Pa vendar
eden. Vsega ne zmorem, pa
vendar nekaj zmorem. In ker
ne zmorem vsega, ne bom
odklonil, da storim tisto, kar

zmorem."
Edvard Hale
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NOVICE
CSR Europe

NPOS NETWORK CAFÈ-NOVEMBER

Thursday, 25 November 2021
15:00  16:30

The NPOs Network Café is a new series of informal virtual gatherings for National
Partner Organisations, taking place every last Thursday of the month.
Participation is not compulsory but voluntary as its purpose is to facilitate exchange
between CSR networks.

More information available HERE.  
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ATELIER - SCALING UP DECARBONISATION
EFFORTS IN THE SUPPLY CHAIN

Tuesday, 30 November 2021
14:00  17:00

This is the third of a series of intertwined events aimed at nurturing a deeper
understanding of the challenges faced by companies in reducing CO2 emissions along
their supply chains. 
The first Atelier focused on nurturing a deeper understanding of the upcoming
decarbonisation legislation and mapped existing challenges faced by companies to
decarbonise. The second Atelier tried to address in practice the mapped challenges,
giving concrete ideas and solutions.
Building on the learnings of the previous sessions, this Atelier will focus on
stakeholder collaboration. 

More information available HERE.  

REPLAY THE SDG SUMMIT 2021

You can replay the SDG Summit 2021 HERE.  

https://www.csreurope.org/calendar/npos-network-caf-november
https://www.csreurope.org/calendar/atelier-decarbonising-supply-chains
https://www.csreurope.org/calendar/atelier-overcoming-the-challenge-of-decarbonisation
https://www.csreurope.org/calendar/atelier-scaling-up-decarbonisation-efforts-in-the-supply-chain
https://www.csreurope.org/sdg-summit-2021-programme


"Ne hodite tja, kamor vodi
utečena pot. Namesto tega

pojdite tja, kjer ni poti, in
pustite sled. Samo tisti, ki si

drznejo iti predaleč lahko
ugotovijo, kako daleč lahko

sežejo."
T. S. Eliot
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RAZPISI, PRILOŽNOSTI, SEMINARJI, KONFERENCE

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru
programa za državljane, enakost, pravice in vrednote 28. oktobra objavila javni razpis za
sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja sodelovanja državljanov
in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji s tem, da se
jim omogoči izražanje mnenj in javna izmenjava mnenj glede vseh področij delovanja
Unije.
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in
drugih držav, upravičenih v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote.
Prijavitelj je neprofitna pravna oseba (civilnodružbena organizacija, izobraževalna ali
raziskovalna institucija), partnerji pa so lahko tako nevladne organizacije kot javni organi
in regionalne oblasti. Sofinancirajo se mednarodni projekti, v katerih sodelujejo najmanj
tri organizacije iz najmanj treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in
partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.
Rok prijave je 10. 2, 2022, vrednost razpisa je 17 471 295 EUR. Več informacij najdete
TUKAJ.  

CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH
PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA SODELOVANJA
V DEMOKRATIČNEM IN DRŽAVLJANSKEM ŽIVLJENJU V
UNIJI

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 167, Datum: 22. 10. 2021, Stran: 2230
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega
partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (projekti EIP).
Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov
kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali
gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske
pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi
oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj
v prakso ter razširjanje rezultatov projekta. Več informacij najdete TUKAJ. 

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 - PODPORA ZA
SKUPNO UKREPANJE ZA BLAŽITEV PODNEBNIH
SPREMEMB ALI PRILAGAJANJE NANJE TER ZA SKUPNE
PRISTOPE K OKOLJSKIM PROJEKTOM IN STALNIM
OKOLJSKIM PRAKSAM ZA PROJEKTE EIP
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https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12284/cerv-razpis-za-sofinanciranje-mednarodnih-projektov-na-podrocju-spodbujanja-sodelovanja-v-demokraticnem-in-drzavljanskem-zivljenju-v-uniji
https://www.podjetniski-portal.si/razpisi/5-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-za-projekte-eip-2021-10-22


RAZPISI, PRILOŽNOSTI, SEMINARJI, KONFERENCE

Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za izvajanje celostnega
vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenskem
ciklu izdelka (LCA).

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, ki je registrirana
za opravljanje gospodarske dejavnosti v državi, v kateri ima sedež, in bo izstavljala račun
za storitve strokovnjaka.

Javno povabilo je odprto do preklica.
Prijavo za vpis v evidenco strokovnjak posredujete izključno na elektronsko izpolnjenih in
podpisanih obrazcih in jih skupaj z zahtevanimi dokazili v pdf obliki posreduje na e-naslov:
lca-evidenca@spiritslovenia.si. Vel informacij najdete TUKAJ. 

JAVNO POVABILO K VPISU V EVIDENCO STROKOVNJAKOV
ZA IZVAJANJE LIFE CYCLE ASSESSMENT - LCA ANALIZA

pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske
vsebine, reportaže, raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti in
kulture;
pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturno-umetniške, kulturno-
zabavne, izobraževalne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, oddaje
namenjene starostnikom in oddaje namenjene ljudem s posebnimi potrebami.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: - tiskanih
medijev; - radijskih programov; - televizijskih programov; - elektronskih publikacij.

Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:

Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovitve, vzpostavitve ali delovanja medija.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je največ 3.100.000 EUR. Od tega za področje A
okvirno na voljo 850.000,00 EUR, za področje B pa okvirno 2.250.000,00 EUR.
 Rok prijave  je 29. 11. 2021. Več informacij je na voljo TUKAJ.  

REDNI LETNI JAVNI PROJEKTNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA
KULTURO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN
MEDIJEV V LETU 2022
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RAZPISI, PRILOŽNOSTI, SEMINARJI, KONFERENCE

Post-covidni izzivi na področju ekonomije 
Post-covidni izzivi na področju sociale 
Post-covidni izzivi na področju okolja 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, skupaj s pridruženimi partnerji organizira Dan
družbene odgovornosti 2021, ki bo 23.11.2021. V okviru tega dneva, bodo potekale
zanimivi dogodki in aktivnosti. Program aktivnosti v programu spodaj. lepo vabljeni, da se
udeležite enega ali več dogodokov. 

Kdaj? 23. november 2021 
Kje? Gospodarsko razstavišče (Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana)
Prijave? https://www.1ka.si/a/355070

DRUŽBENO ODGOVORNE SINERGIJE IN INOVACIJE 
10:00 - 10:50 
Krajša predavanja in razprave o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju v covid in
post-covidnem času

1.
2.
3.

10:50 - 12:00
Delavnica: Za drugačne izzive so potrebne družbene in okoljske inovacije ter sinergije?
Kaj, kako, zakaj? 
12:00 – 12.30
Podelitev nagrade družbene odgovorne sinergije 
12.30 – 13.30
Pogostitev 
PODELITEV CERTIFIKATOV DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 
13.30 – 15:45
Program in podelitev 
 

* Za udeležbo na dogodku je potreben pogoj PCT. 
*V primeru poslabšanja epidemiološke slike v Sloveniji in sprejemu ukrepov za zajezitev
okužbe, si pridržujemo pravico da dogodek organiziramo online ali se dogodek odpove.

DAN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 2021
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Mreža za družbeno odgovornost 

https://mdos.us8.list-manage.com/track/click?u=01001b716a624ed1e64b95382&id=2b49bde5b6&e=7e618f145f


ODGOVORNOST DO DRUŽBE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

dr., dr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor,
upokojenec Univerze v Maribor in vodja
raziskovanja v IRDO – Inštitutu za razvoj
družbene odgovornosti; 
mag. Nastja Mulej, s.p., poslovna
svetovalka za ustvarjalnost in
inovativnost; 
mag. Anita Hrast, direktorica IRDO –
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 

Uredniki in avtorji s soavtorji: 

Strokovna recenzenta: prof. dr. Mirko Markič,
izr. dr. Tjaša Štrukelj 
Jezikovni pregled: Jelena Mulej Grilc, predm.
uč. slov. jezika 
Ostali avtorji: Andrej Kirn, Peter Glavič, Igor
Perko, Nuša Basle, Sonja Sibila Lebe, Simona
Šarotar Žižek 
Izdajatelj: IRDO – Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti (zbirka Družbena odgovornost) 
Založnik: Kulturni center Maribor, knjižna
zbirka Znanstvena monografija 014 
Cena: 29,00 EUR

IRDO založništvo

Ključne besede: družbena odgovornost,
IRDO, ISO 26000, vzgoja in izobraževanje
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Ključne besede: družbena odgovornost,
IRDO, ISO 26000, vzgoja in
izobraževanje, praksa

ODGOVORNOST DO DRUŽBE V VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU
(2. knjiga – praktični primeri)

Jezikovni pregled: Jelena Mulej Grilc, predm.
učit. slov. jezika v pokoju

 
Izdajatelj: IRDO – Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti (zbirka Družbena
odgovornost) 
Založnik: Kulturni center Maribor, knjižna
zbirka Znanstvena monografija 015
Cena: 29,00 EUR



V Evropi je trend, da se odgovorna
podjetja in organizacije odločajo za
članstvo v organizacijah, ki krepijo
družbeno odgovornost. Na ta način
pridobijo večji ugled, lojalnost kupcev,
večjo motiviranost zaposlenih za delo,
boljša sodelovanja s skupnostjo in drugimi
poslovnimi partnerji. S tem povečujejo
svojo konkurenčnost, svoj socialni in
poslovni kapital ter inovativnost. 

Člani inštituta IRDO so podjetja, ustanove,
organizacije in posamezniki. Združujemo
se v Svet članov, ki podpira delo inštituta
in podaja razvojne usmeritve.
Izmenjujemo znanja z različnih strokovnih
in poslovnih področij, osveščamo o
pomenu družbene odgovornosti ter
povezujemo gospodarske, socialne in
druge interesne partnerje z namenom
izvajanja in ustvarjanja projektov za več
družbene odgovornosti v Sloveniji in v
tujini. 

Občasno organiziramo srečanje članov
inštituta, člani pa so vabljeni tudi na druge
dogodke inštituta in njegovih partnerjev. V
inštitutu IRDO od leta 2008 združujemo
več kot 80 članov ter partnerskih
organizacij. 

POSTANITE ČLANI!
IRDO članstvo

Med njimi so tako velika, kot majhna in
srednje velika podjetja, ustanove, zavodi,
organizacije in številni znanstveniki,
strokovnjaki, raziskovalci, zaposleni, štu-
dentje, upokojenci…

Med kolektivnimi člani so podjetja in
organizacije, na srečanjih sodelujejo člani
vodstva ali posameznih strokovnih
področij, člani uprav ter predsedniki večjih
slovenskih podjetij, organizacij in ustanov.
Člani posamezniki so: študenti,
raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki in
vsi, ki se zavedajo pomena družbene
odgovornosti in jo zato sorazvijajo.

V inštitut IRDO se lahko kadarkoli včlanijo
pravne osebe iz gospodarstva in
negospodarstva (kolektivno članstvo) in
posamezniki (individualno članstvo), ki
podpišejo pristopno izjavo oz. dogovor o
kolektivnem članstvu ter spoštujejo
pravila inštituta. 

Inštitut IRDO je nacionalna partnerska
organizacija evropske mreže CSR Europe,
preko katere naše člane dodatno
informiramo o novostih na tem področju
v svetu. Več: www.csreurope.org
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sodelovanje pri oblikovanju programa dela in razvoja inštituta, 
promocija člana in njegovih projektov na spletnih straneh, na konferencah ter v
izbranih strokovnih in drugih publikacijah inštituta, 
sodelovanje na panožnih in tematskih razpravah v povezavi z družbeno
odgovornostjo, ki omogočajo izmenjavo izkušenj članov inštituta, 
brezplačen dostop do  primerov dobre prakse s področja družbene odgovornosti, 
brezplačna udeležba na srečanju članov inštituta, 
brezplačno prejemanje e-novic inštituta (e-informacije o aktivnostih članov inštituta,
aktualnih dogodkih v Sloveniji in tujini, poročanje o aktualnih temah…), 
brezplačen dostop do virov informacij na portalu inštituta IRDO (informacijski portal
za člane, partnerje in javnost z aktualnimi informacijami, povezavami, primeri dobre
prakse, novicami članov in drugimi novostmi), 
s svojimi pobudami in predlogi lahko aktivno sodeluje pri načrtovanju dejavnosti
Inštituta, 
seznanjen je z rezultati raziskav, ki jih je sofinanciral s članarino, 
dodatni popusti pri uporabi storitev in izdelkov inštituta (praviloma 20% popust na
svetovanje, izobraževanje, založništvo, oglaševanje, raziskave, projekte).

Inštitut IRDO svojim članom omogoča naslednje pravice in ugodnosti: 

ZAKAJ POSTATI ČLAN?
IRDO članstvo
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IRDO

MOZAIK
Sodelujte pri sestavljanju mozaika znanja
o družbeni odgovornosti in njenem
vplivu na različna področja našega
življenja, dela in okolja. Po svojih močeh
se povežimo pri iskanju  rešitev in
njihovem udejanjanju ter tako
prispevajmo k trajnostnemu razvoju.

K DRUŽBENI
ODGOVORNOSTI LAHKO
POMEMBNO PRISPEVATE
TUDI VI. SODELUJTE Z NAMI,
POSTANITE NAŠI ČLANI!

IRDO 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
Cesta 13. julija 65 A 
1261 Ljubljana – Dobrunje 
Tel.: 031 344 883 
e-pošta: info@irdo.si


