
 

 

Se tudi vam to pogosto dogaja? 

1. V vašem podjetju se veliko govori o družbeni odgovornosti in trajnostnem 

razvoju, vendar pogrešate znanje, kako k temu pristopiti strateško.  

2. Želite izvedeti, kako uporabiti orodja trajnostnega razvoja za vključujoč 

večdeležniški dialog in kako komunicirati o tem v in izven podjetja?  

3. Potrebujete potrdilo, da imate v vaši organizaciji usposobljene stratege za 

družbeno odgovornost in trajnostni razvoj? 

 

Pred vami je usposabljanje, ki vam nudi znanja strateškega upravljanja, daje 

vpogled v dobre prakse podjetij in vas pripelje do akcijskih načrtov trajnostnega 

razvoja za vaše podjetje!  

 

 

  7 MODULOV ֍ 6 UPORABNIH REZULTATOV ֍ 

MAJHNE SKUPINE ֍ PRAKTIČNO DELO ֍ ONLINE IZVEDBA 

 

 

Za celovito, strateško, participativno in inovativno trajnostno upravljanje ter visok 

ugled podjetja oziroma organizacije. 

Začnemo 9. septembra 2022! 

 

POSTANI 

STRATEG oz. STRATEGINJA® 
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA 
certifikat II. zahtevnostne stopnje 
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Trajnostni razvoj v poslovnem svetu zahteva premik od tradicionalnega 

razumevanja gospodarstva do gospodarstva, ki v poslovne odločitve poleg 

ekonomskega vgrajuje še družbeni in okoljski interes. Program usposabljanja za 

Stratega/injo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je zasnovan tako, da 

pomaga strokovnjakom razumeti strateški in dinamično-razvojni pristop in vas 

opremi s kompetencami, da v poslovno strategijo uspešno vgrajujete pristope, 

modele in vidike trajnostnega razvoja.  

 

 

 

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.  
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Komu je namenjeno usposabljanje?* 

✓ zaposlenim v organizacijah in podjetjih, ki ste vključeni v projektno skupino 

za pridobivanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD); 

✓ strokovnjakom korporativnega komuniciranja, skladnosti in kadrovskega 

razvoja, ki želite vzpostaviti temelje trajnostnemu upravljanju v podjetju ali 

organizaciji;  

✓ vodjem projektnih skupin in koordinatorjem za trajnostno poročanje, ki 

želite vsebinsko izboljšati trajnostna poročila;  

✓ komunikacijskim ekspertom, ki načrtujete CSR kampanje in/ali 

korporativna prostovoljstva in želite širiti svoja znanja; 

✓ vsem navdušencem, ki želite trajnostno upravljanje integrirati v samo 

poslovanje podjetja ali organizacije. 

 

* 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. 
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MODULI USPOSABLJANJA 
JESENSKI 

termin 

MODUL 1: ANALIZA IN POSTAVITEV TEMELJEV 

STRATEŠKEGA PRISTOPA K TRAJNOSTNEMU 

UPRAVLJANJU 

9.9.2022 

MODUL 2: AKTIVACIJA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA V 

PRAKSI 

16.9.2022 

MODUL 3: DOLOČANJE FOKUSA TRAJNOSTNEGA 

UPRAVLJANJA Z ORODJEM MATRIKE BISTVENOSTI 

23.9.2022 

MODUL 4: PARTICIPATIVNE PRAKSE V KOMUNIKACIJI Z 

DELEŽNIKI 

30.9.2022 

MODUL 5: MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV, ZUNANJA 

PRESOJA IN BENCHMARKING 

7.10.2022 

MODUL 6: GRI STANDARDI IN DRUGI POROČEVALSKI 

OKVIRJI ZA POROČANJE 

14.10.2022 

MODUL 7: ZAKLJUČNA KONFERENCA IN PODELITEV 

CERTIFIKATOV 

28.10.2022 

 

KLJUČNE PREDNOSTI USPOSABLJANJA:  

o strokovno znanje in veščine za celovito, razvojno naravnano strateško vodenje DO in TR 

področja; 

o premik od poročevalcev do strategov DO & TR; 

o od pasivnega do aktivnega & kreativnega pristopa trajnostnega upravljanja; 

o 6 praktičnih načrtov za doseganje napredka v vašem podjetju oz. organizaciji na 

področju DO & TR; 

o izmenjava izkušenj z drugimi slovenskimi podjetji na usposabljanju; 

o vstopnica za kandidaturo za HORUS naziv STRATEG/INJA LETA 2022; 

o Vsako podjetje oz. organizacija prejme poseben certifikat za udeležence, ki jih napoti na 

usposabljanje v inštitut IRDO za pridobitev certifikata Strateg za DO in TR. 
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Pogoji za sodelovanje: Na usposabljanje se lahko prijavijo imetniki osnovnega certifikata Vodja 

za DO in TR, sodelujejo pa lahko tudi drugi udeleženci, če z ustreznimi dokazili izkažejo 

predhodna temeljna znanja s tega področja.  Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na 

vsaj 70 % srečanj, uspešno opravljanje praktičnih nalog  ter opravljen zaključni pisni izpit.  

Dodatne ugodnosti: vsak udeleženec lahko tekom usposabljanja izkoristi do 2 dodatni uri 

individualnega coachinga na temo izvajanja nalog in priprave strategije. 

TRAJANJE IN NAČIN DELA: usposabljanje bo potekalo 

online, v 7 modulih, ki bodo trajali vsak po 3 ure. Vsak modul 

je kombinacija predavanja (v živo in posnetkov), delavnice, 

razprave in priprave praktičnih nalog. Moduli potekajo med 9. 

in 12. uro. 

 

LOKACIJA: platforma zoom (online izvedba) 

 

UPORABA DIGITALNIH ORODIJ: Mural, Jamboard (virtualno 

timsko delo) 

 

METODE DELA: predavanja, delavnice, predstavitve dobrih 

praks, individualno in timsko raziskovalno delo, praktične 

naloge na lastnem primeru, predstavitev nalog, benchmarking, 

preverjanje znanja z zaključnim izpitom. 

 

PREDAVAJO: mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj 

družbene odgovornosti, Simona Roškar, mag. posl. ved,  

strokovna sodelavka inštituta IRDO, ter vabljeni slovenski in 

mednarodni gosti ter Horus nagrajenci in drugi strokovnjaki. 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV je omejeno na največ 15 

udeležencev. V primeru premajhnega števila prijav si 

organizatorji pridržujemo pravico do odpovedi izvedbe 

usposabljanja v določenem terminu. 
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PREDSTAVITEV PREDAVATELJIC 

 

SIMONA ROŠKAR  je magistra poslovnih ved, svetovalka, 

podjetnica in trenerka kreativnosti z mednarodno licenco po 

metodi I.D.E.A.S. in modelu 12 dejavnikov inoviranja avtorja 

Dimisa Michaelidesa. Zadnjih 6 letih je kot facilitiratorka 

moderirala več sto delavnic za time v podjetjih in študente, ki 

se svojih poslovnih in družbenih izzivov lotevajo na 

sistematičen, učinkovit in kreativen način.  

Po skoraj 20 letih delovnih izkušenj, ki jih je pridobivala v 

novinarstvu (Večer), pri vodenju marketinških projektov 

(Mediamix) ter korporativnem internem in trajnostnem komuniciranju (Nova KBM), se je 

poklicno osamosvojila in ustanovila podjetje Kreativna komunikacija. Pod njegovim okriljem 

razvija in facilitira delavnice za kreativno soočanje s poslovnimi in družbenimi izzivi. Od leta 2018 

je tudi habilitirana predavateljica predmeta Tehnike kreativnosti, ki ga poučuje na Visoki šoli za 

multimedije v Ljubljani. Danes svoje delavnice izvaja v veliki meri tudi online ob uporabi 

platforme zoom in drugih virtualnih orodij za kolaboracijo timov. Kreativnost ima največjo 

vrednost, če je usmerjena v oblikovanje trajnostnih rešitev, je prepričana. Zato sta družbena 

odgovornost in trajnostni razvoj njena poslovna »ikigaja«.  Podjetjem svetuje pri vzpostavljanju 

trajnostnega poročanja in razvoju procesa trajnostno inovacijskega (trajnovativnega) 

upravljanja, ki presega tradicionalno podjetniško miselnost in jo nadgrajuje z inovativno kulturo, 

ki prinaša pozitivne družbene učinke na okolje, ljudi in družbo. Ima slovenski in mednarodni 

certifikat ECQA za vodjo trajnostnega razvoja, svoje znanje prenaša tudi kot predavateljica iz 

prakse na Akademiji IRDO, ki organizira in usposablja udeležence za vodjo družbene 

odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki ga v Sloveniji vodi Inštitut za razvoj družbene 

odgovornosti, IRDO.  Z delavnicami v podjetjih in s pristopom vključevanja »od spodaj navzgor« 

spodbuja zaposlene, da stopajo po poti kreativnega trajnostnega razvoja in tako soustvarjajo 

proaktivno in pozitivno korporativno kulturo.  
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PREDSTAVITEV PREDAVATELJIC 

 

MAG. ANITA HRAST je ustanoviteljica in direktorica inštituta 

IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (od 2004 

dalje) ter Nabium d.o.o.. Bila je tudi soustanoviteljica in 

sekretarka društva Ozara, Slovenija – Nacionalno združenje za 

kakovost življenja, direktorica marketinške agencije Verus, 

novinarka v različnih medijih, direktorica oglaševanja (SPEM), 

vodja projektov v PR in marketinških agencijah, produktna 

menedžerka in prokuristka v Založbi Forum Media (razvoj 

novih izdelkov). Je ekonomistka in univ. dipl. komunikologinja, smer trženje in tržno 

komuniciranje. Leta 2016 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani zaključila 

magistrski študij menedžmenta neprofitnih organizacij in s tem pridobila naslov magistrica 

znanosti. Kot raziskovalka (ARRS, [28701]) raziskuje in objavlja prispevke s področja družbene 

odgovornosti v različnih revijah in na slovenskih ter mednarodnih znanstvenih konferencah. 

Raziskuje in razvija nove pristope v komuniciranju, nove projekte in storitve za različne 

naročnike (podjetja, mediji, organizacije, posamezniki) ter se povezuje s številnimi slovenskimi 

in mednarodnimi organizacijami, strokovnjaki. Je predavateljica na mednarodnih znanstvenih, 

poslovnih in strokovnih srečanjih, od leta 2011 je višja predavateljica na DOBA fakulteti za 

poslovne in uporabne družbene študije v Mariboru. Leta 2012 je pridobila mednarodni certifikat 

ECQA Certified Social Responsibility Manager (trainer) - ECQA trener na področju 

usposabljanja kandidatov za vodjo za družbeno odgovornost. Od leta 2016 usposablja 

managerje in strokovne delavce na tem področju tudi preko inštituta IRDO. Leta 2020 je pridobila 

Certifikat o končani mednarodni šoli CSR School 2020 - Corporate Sustainability & Responsibility 

School v organizaciji CSR Hellas (Grčija). Leta 2020 in 2021 je bila članica mednarodne 

ocenjevalne komisije na tekmovanju EUSIC - 2020 European Social Innovation Competition: 

Reimagine fashion ter Impact Prize 2021. Od leta 2012 kot predstavnica Slovenije preko inštituta 

IRDO aktivno soustvarja mednarodne dogodke v okviru največjega evropskega združenja podjetij 

in podjetniških organizacij CSR Europe. Že 18 let skrbi za izmenjavo podjetniškega znanja 

Slovenije s tujino, zlasti s soustvarjanjem novih, bolj zelenih in digitalnih poslovnih modelov ter 

tako prispeva k razvoju Slovenije na tem področju tudi v mednarodnem merilu.  
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VREDNOST INVESTICIJE V ZNANJE & KOMPETENCE  

Cena za udeleženca/ko  

(izberite vrsto udeležbe) 

ONLINE IZVEDBA  

(označite ceno) 

 Cena za 1 udeleženca  

(vsak dodatni udeleženec iz istega podjetja 

prejme 10 % popusta) 

 1.575,00 EUR  

(225 EUR / posamezno srečanje) 

 Cena za kolektivne člane inštituta 

IRDO (1 oseba, 20 % popust) 

 1.260,00 EUR 

(180 EUR / posamezno srečanje) 

(prihranek 315 EUR/ osebo/usposabljanje) 

 

Želite izvedeti več na sestanku z nami? 

Pišite nam na info@irdo.si ali pošljete sms na 031 344 883, če želite o usposabljanju izvedeti 

več iz prve roke.  Več informacij in prijave: www.irdo.si, info@irdo.si.   

Prisrčno dobrodošli! 

 

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti ima 18-letno tradicijo razvoja 

družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji. Je vodilna 

slovenska organizacija za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetij, 

nevladnih organizacij in ustanov. Je nacionalna partnerska organizacija 

največje evropske mreže za družbeno odgovornost podjetij CSR Europe. 

Podeljuje Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 

(www.horus.si), organizira mednarodne konference na temo družbene 

odgovornosti (www.irdo.si) ter usposablja za družbeno odgovornost in 

trajnostni razvoj tako podjetnike, kot strokovnjake, mlade in druge.  

K družbeni odgovornosti lahko pomembno prispevate tudi vi, zato 

sodelujte z nami, postanite naši člani! 

 

 

 

mailto:info@irdo.si
http://www.irdo.si/
mailto:INFO@IRDO.SI
http://www.horus.si/
http://www.irdo.si/
http://www.horus.si/
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HORUS 2021 - STRATEGINJA LETA 2021 je  

SAŠA VIDMAR, LIDL SLOVENIJA d.o.o., k.d. 

Iskrene čestitke! 

 

Postanite strateg ali strateginja leta tudi vi! 

Pridružite se nam na usposabljanju jeseni 2022 (9. 9. 2022 - 28. 10. 2022). 

Več: www.irdo.si in info@irdo.si  

 

 

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

