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PODELITEV IRDO CERTIFIKATOV STRATEG-INJA ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI 
RAZVOJ, 3. generacija, september - oktober 2022, podelitev 28. 10. 2022, Limbuš pri Mariboru 
 

IZJAVE UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA 
 

 

 

Marles hiše Maribor d.o.o. 
Limbuška cesta 2, Sl-2341 Limbuš, Slovenija  
www.marles.com 
 
mag. Barbara Kobale, 
tim za trajnostni razvoj in družbeno 
odgovornost 

 
 
 

 

 »V podjetju Marles hiše Maribor smo 
pridobili certifikat Stratega za družbeno 
odgovornost in trajnostni razvoj Inštituta 
IRDO, ki nas zavezuje k trajnostnemu 
upravljanju okoljskih in družbenih vplivov 
podjetja. S tem uresničujemo svojo zavezo, da 
smo odgovorno podjetje, ki skrbi za okolje in 
ljudi. Uporabljamo trajnostne in okolju ter 
ljudem prijazne materiale, kupujemo 
certificiran les iz trajnostno upravljanih 
gozdov, znižujemo ogljični odtis, 
prepoznavamo priložnosti in tveganja v 
celotni verigi vrednosti ter smo odgovoren 
delodajalec.  
Za ohranitev certifikata bomo identificirali 
bistvena področja trajnostnega razvoja in 
družbene odgovornosti, usklajena z 
globalnimi cilji trajnostnega razvoja. 
Vzpostavili bomo sistem kakovostnega 
spremljanja podatkov in poročanja. 
Zavedamo se, da postaja transparentno 
poročanje o trajnostnem poslovanju vse 
pomembnejše tudi za srednje velika podjetja, 
kot smo Marles hiše Maribor.  Kupci tako 
vedo, da z odločitvijo za Marles hišo tudi sami 
prispevajo k varovanju okolja, odgovornemu 
odnosu do zaposlenih, dobaviteljev, skupnosti 
in ostalih deležnikov ter posledično boljši 
družbi.« 

 
  

http://www.marles.com/
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Angelina Zatezalo, 
podjetnica, ustanoviteljica in vodja raziskav in 
razvoja 
(preduzetnica, osnivac i rukovodilac 
istrazivanja i razvoja) 

Sava agencija d.o.o. Sombor,  
21 oktobra 1a, Sombor 420109 
Srbija 

 
 
 

 

»Družbena odgovornost za podjetje ni breme, ni 
nepotreben strošek, ampak najboljša naložba, ni 
druga na seznamu, izpolnjena zakonska ali izsiljena 
obveznost. Družbeno odgovornost je treba 
razumeti in brez nje je kakršno koli poslovno 
delovanje nepredstavljivo. Glede na to, da je na 
tem področju veliko dela, da je treba podjetjem 
predstaviti prednosti in nujen sistemski pristop k 
uresničevanju politike družbeno odgovornega 
poslovanja in trajnostnega razvoja, je izobražen 
kader pomemben vir.  
 
Žal nas realnost opozarja, da je to redko. Inštitut 
IRDO je prepoznal potrebo družbe in ponudil 
rešitev v oblikovanju strokovnega kadra, kateremu 
bom po certifikaciji Strateginje družbeno 
odgovornega poslovanja in trajnostnega razvoja 
pripadala tudi sama. Podjetja v Srbiji potrebujejo 
pomoč in imam vizijo in načrt, kako jim pomagati 
pri družbeno odgovornem in trajnostnem 
poslovanju, prav tako pa vem, da na strateški poti 
ne bom sama, saj bo z menoj Inštitut IRDO. Meni 
kot opora in kot sodelavec, ne glede na meje, ker 
so naše vrednote in cilji enaki.« 

 
»Društvena odgovornost za kompaniju nije teret,  nije  nepotrebni trošak  nego najbolja investicija, nije još 
jedna na spisku, ispunjena  zakonska ili iznuđena obaveza. Društvena odgovornost treba da se podrazumeva i 
da je bilo koja poslovna aktivnost bez iste nezamisliva. Obzirom da na ovom polju ima mnogo posla, da 
kompanije treba upoznati prednostima kao i neophodnim sistemskim  pristupom sprovođenja politike 
društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, edukovan kadar predstavlja važan resurs ali realnost nas 
podseća i da je redak.  IRDO Institut je prepoznao potrebu društva i ponudio rešenje u stvaranju stručnog kadra  
kome ću i sama,  nakon  sertifikacije  Strateginje društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, 
pripadati.  Kompanijama u Srbiji je neophodna pomoć a ja imam i viziju i plan  kako da pomognem da društveno 
odgovorno i održivo posluju  a ono što takođe znam jeste  da na strateškom putu neću biti sama jer  će IRDO 
Instutut biti uz mene kao podrška i saradnik bez obzira na granice jer su nam  vrednosti i ciljevi isti.« 
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GEN energija d.o.o.  
Vrbina 17  
8270 Krško 
https://www.gen-energija.si/ 
 
 
Mojca Marija Jenčič Petrovčič, 
dokumentalistka 

 

 

 

 
 

 
 
»Srečati se v praksi s pojmoma družbena 
odgovornost in trajnostnega razvoja pomeni za 
podjetje iskati nove ideje, povezovati, krepiti in 
nenehno izboljševati prakse na okoljski, družbeni 
in ekonomski način.  
 
Skozi predavanja na obeh stopnjah certifikata mi 
je bilo pridobljeno znanje v pomoč tako v 
podjetju kot tudi na osebnem področju in kar 
kliče po še in več.  
 

 
CSO v Sloveniji še nima tako pomembne vloge kot jo ima ta vloga v tujini, zato je IRDO s svojim 
pristopom za znanje v praksi tudi prepričljiv partner za sooblikovanje novega delovnega mesta v 
podjetju.« 

 
  

https://www.gen-energija.si/
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Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 
Gorenjska cesta 13 
4240 Radovljica 
https://www.egss.si/  
 
Ksenija Lipovšček,  
ravnateljica EGSŠ Radovljica 

 
 
 
»Zaposleni na Ekonomski gimnaziji in srednji 
šoli Radovljica uresničujemo svoje poslanstvo 
tako, da mlade izobražujemo in vzgajamo 
družbeno odgovorno.  
 
Učimo jih spoznavati pomembne dosežke 
civilizacije, kot tudi škodljive stranske produkte 
družbenega razvoja.  
 
Z vključevanjem mladih, njihovih staršev in 
socialnih partnerjev kot pomembnih 
deležnikov razvoja, prepoznavamo priložnosti 
in jih vključujemo pri izvajanju dejavnosti in 
načrtovanju sprememb in izboljšav.  
 
Zato pa se izobražujemo tudi učitelji in vodstvo 
šole.  
 

 
 
 
 

 
 

Ekipa razvojnega tima je vključena  v usposabljanje na Inštitutu IRDO na prvi stopnji 'Vodja za 
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj', ravnateljica pa se usposablja za 'Stratega za družbeno 
odgovornost in trajnostni razvoj'. Na šoli smo vključeni tudi v mednarodni projekt 'Družbena 
odgovornost v razredu'. 
 
Temeljno znanje za vodenje in koordiniranje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja 
uporabljamo za strateško razvojno načrtovanje v šoli in hkrati izobražujemo in vzgajamo mlade, da 
bodo pripravljeni in usposobljeni za izzive globalnega gospodarstva in družbenega razvoja.« 

 
  

https://www.egss.si/
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IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
Cesta 13. julija 65A, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE 
www.irdo.si 
 
Karidia Toure Zagrajšek,  
svetovalka in raziskovalka,  
doktorska študentka na FERI, Medijske komunikacije 
 
 

 

»Zakaj moramo razvijati kompetence na področju družbene 
odgovornosti in trajnostnega razvoja - DOTR? Ker le z njimi lahko 
rešujemo okoljske, družbene in upravljavske - ESG izzive našega 
časa in gradimo boljšo prihodnost.  
 
Usposabljanje Strateg je odlična izbira za celostni pregled ter 
krepitev številnih kompetenc na področju DOTR in ESG, med 
katerimi so  ključne strateško razmišljanje in vodenje, 
večdeležniško povezovanje, postavljanje konkretnih ciljev, 
razumevanje in spoštovanje standardov, merjenje učinkov ter 
verodostojna komunikacija.   Udeleženci smo na poti skozi 
skrbno izbrane in odlično pripravljene module nadgradili 
obstoječe znanje in izkušnje, preučili aktualno zakonodajo ter 
pridobili številna nova praktična orodja in veščine. 

 
Odslej smo še bolje opremljeni za učinkovito strateško upravljanje družbene odgovornosti in 
trajnostnega razvoja ter uvajanja ESG standardov v svojih sredinah. In nenazadnje, usposabljanje je 
dragocen prispevek k vseživljenjskemu učenju, h kateremu bi morali biti zavezani  vsi - posamezniki, 
skupnosti, podjetja in druge organizacije.  
 
Za vse nas namreč velja, da lahko napredujemo le, če se vedno znova radi (na)učimo, pridobljeno znanje 
uporabimo, ga nadgrajujemo,  ter kdaj upamo tudi tvegati, ko se podajamo na nove, še ne dobro 
poznane poti.  In na teh poteh je IRDO, z usposabljanji, svetovanji, raziskavami, priznanji in drugimi 
koristnimi vsebinami, vedno dobrodošel spremljevalec in koristen kažipot.« 

 
  

http://www.irdo.si/
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Engrotuš d.o.o. 
Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje 
www.tus.si 
 
Marko Razdevšek, 
Vodja sektorja za vodenje projektov in 
procesov, Vodja tima za trajnostni razvoj 

 
 
»Globalni izzivi na področju okolja in družbe so vse 
izrazitejši. Organizacije se morajo zavedati, da s 
svojim delovanjem neposredno in posredno vplivajo 
na okolje in družbo.  
 
Ciljno delovanje v smeri povečevanja pozitivnih 
vplivov in zmanjševanja negativnih vplivov v vseh 
segmentih delovanja lahko pripomore k 
odpravljanju neustreznosti.  
 
Usposabljanje za pridobitev certifikata Strateg-inja 
za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj mi je 
dalo širšo sliko v smeri iskanja ustreznih rešitev ter 
vsebinsko pripomoglo k razumevanju odnosov med 
posameznimi temami.  
 
Tekom izobraževanja smo v Tušu s pomočjo 
pridobljenih novih informacij naredili pomembne 
korake pri identifikaciji bistvenih trajnostnih tem v 
podjetju. Sam bom pridobljena znanja in metode 
zagotovo ustrezno uporabljal v praksi.« 

 

 

 
  

http://www.tus.si/
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Press cliping d.o.o. 
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor 
https://pressclipping.si/  
 
Mihela Dušej, 
Vodja klipinga 

 

 

 
 

 

 
»Vloga stratega za družbeno odgovornost in 
trajnostni razvoj zahteva razumevanje 
procesov v podjetju, povezovanje vseh 
udeležencev v vrednostni verigi, poznavanje 
področnih standardov, zakonodaje, merjenje 
in poročanje o trajnostnih ciljih, prepoznavanje 
trendov in sposobnost njihove integracije v 
interno okolje. 
 
Vse to in še veliko več smo spoznavali na 
izobraževanju, ki ponuja neizčrpen vir 
strokovnega znanja, timske delavnice, 
samostojno delo ob podpori izjemnih 
predavateljic ter izmenjavo mnenj in izkušenj z 
ostalimi udeleženci. 
 
Vesela sem, da sem del podjetja, ki spodbuja, 
podpira trajnost in komaj čakam, da s sodelavci 
nadaljujemo začeto delo.« 
 
 

 
  

https://pressclipping.si/
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Insights, družba za odkrivanje in razvoj 
potencialov d.o.o. 
Trčova 211, 2229 Malečnik 
www.insights.si, www.navdihni.me, 
www.coachingtosuccess.si  
 
mag. Natalie Cvikl Postružnik,  
prokuristka podjetja Insights d.o.o. 

 
»Pri svojem delu coachinje, mentorice in 
predavateljice mi pronicljiva intuicija pride zelo 
prav. Pomaga odkrivati skrite vsebine in zgodbe, ki 
kreirajo naše življenje.  
 
Ker močno verjamem, da osebna odgovornost 
tlakuje pot družbeni odgovornosti in trajnostnemu 
razvoju (DOTR), me je intuicija tokrat odpeljala do 
usposabljanja za Stratega DOTR.  
 
Druženja so mi dala strukturo; pregled nad trendi, 
novostmi in nadgradila predhodna znanja. 
Največjo vrednost pa so - seveda ob znanju obeh 
predavateljic - prinesle izkušnje in ideje drugih 
udeleženk in udeležencev. Skupaj z njimi 
ustvarjamo mrežo, ki udejanja rek: Bodi 
sprememba, ki jo želiš videti.« 

 

 
 

http://www.insights.si/
http://www.navdihni.me/
http://www.coachingtosuccess.si/

