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kako ga izpeljati? 
SOCIALLY RESPONSIBLE SOCIETY 2022:  

Green, digital, and inclusive transition: how to make it happen? 
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Konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022 je tudi 
2. nacionalna konferenca IRDO & Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo. 

 

 
 

Roki: 

 5. januar 2022 − razpis 

 28. februar 2022 − oddaja povzetkov 

 4. marec 2022 − informacija o sprejemu 

 30. april 2022 − oddaja prispevkov  

 16. maj 2022 − program konference  

 2.-3. junij 2022 − konferenca IRDO 2022 

Izvedba konference 
NA SPLETU (virtualno, Zoom) 
 
Uradni jezik:  

 angleščina 

 

Organizator in dodatne informacije: 
 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
Cesta 13. julija 65a, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, EU 
Spletno mesto: www.irdo.si;  E-pošta: info@irdo.si; tel.: +386 31 344 883  

 
 
 

Maribor in Ljubljana, 5. januar 2022 
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Spoštovane dame in gospodje, 

 

vljudno vabljeni, da se udeležite 17. IRDO mednarodne konference »DRUŽBENO 
ODGOVORNA DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati?«, ki bo 
2. in 3. junija 2022 potekala virtualno na spletu (Zoom). 

Vljudno vas vabimo, da sodelujete z lastnim avtorskim prispevkom in/ali kot poslušalec. 

Leta 2021 smo vsi spoznali, da sedanja globalna okoljsko-socialno-ekonomsko-politična kriza 
ubija človeštvo. Vsi moramo sprejeti to dejstvo in dejstvo, da si vsi moramo in si zmoremo 
pomagati rešiti to ključno nevarnost, da bi preživeli kot sedanje in prihajajoče generacije. 
Noben ukrep za večjo trajnost ni premajhen, vsi so nujni. 

"Alarmni zvonovi so oglušujoči in dokazi so neizpodbitni: emisije toplogrednih plinov zaradi 
sežiganja fosilnih goriv in krčenja gozdov dušijo naš planet in ogrožajo milijarde ljudi." 
(Generalni sekretar ZN António Guterres, 2021) 

Glavni namen konference je raziskati konceptualni okvir(-e), pogoje in možnosti za zeleni, 
digitalni in vključujoči prehod, ki omogoča razvoj skupne trajnostne prihodnosti v skladu z 
Agendo ZN za trajnostni razvoj 2030 in njenimi 17 cilji trajnostnega razvoja (17 SDGs). 
Predpogoj za trajnostno sobivanje je družbeno odgovorno ravnanje vsakega deležnika v 
skupnosti. 

Brez široke okoljske in družbene odgovornosti ni preživetja človeštva. Družbena odgovornost 
je orodje za doseganje trajnostne prihodnosti, ki povezuje in združuje številne druge 
mehanizme. Trajnost se vse bolj obravnava kot proces družbenih in vključujočih prehodov. 

Kljub široki zavezanosti Agendi 2030 in EU, ki vodi njeno izvajanje (6 prednostnih nalog 
Komisije za obdobje 2019–2024; 6 Commission priorities for 2019-24), nedavna poročila na 
različnih ravneh opozarjajo, da več ciljev trajnostnega razvoja ni doseženih. Med njimi 
evropsko okoljsko poročilo SOER 2020 (EEA, 2019) povzema, da Evropa še naprej porabi več 
virov in prispeva k degradaciji okolja več kot druge svetovne regije. 

Poudarek konference je na izvajanju zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda, kot ga 
zajema Evropski zeleni dogovor (EZD) - European Green Deal (EGD) ter druge prednostne 
naloge in politike EU, vključno s Skladom/načrti za okrevanje in odpornost. EZD postavlja 
trajnost in s tem družbeno odgovornost v središče oblikovanja politike EU, kar odraža potrebo 
po sistemskih spremembah. 

Uresničevanje evropske okoljske vizije (»Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega 
planeta«) zahteva sistemsko spremembo razvojnega modela, in sicer umestitev temeljnih 
družbeno-ekonomskih sistemov v meje ekosistemov (ekosistemski pristopi) (SOER 2020). Za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja so nujno potrebne temeljne preobrazbe družbenih 
sistemov (sistemi, povezani z energijo, mobilnostjo, hrano in sistemi grajenega okolja), ki so 
temeljni vzrok okoljskih in podnebnih pritiskov – tj. s temeljitimi spremembami prevladujočih 
struktur, praks, tehnologij, politik, življenjskega sloga in razmišljanja (vrednot in znanja). 
Kompleksna narava trajnostnih izzivov zahteva nov odziv politike z večstopenjskim pogledom 
na prehode in spodbujanjem inovacij in sistemskih sprememb.   

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
https://sdgs.un.org/goals
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://www.eea.europa.eu/soer/2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.eea.europa.eu/soer/2020
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Trajnostni prehodi so nelinearni, družbeni procesi v smeri nizkoogljičnega, krožnega in 
biogospodarstva ter družbe, ki temelji na inovacijah in ustvarjanju znanja. Spreminjanje poti 
bo kritično odvisno od nastanka in širjenja različnih oblik inovacij, ki lahko sprožijo nove načine 
razmišljanja in življenja. Semena za ta premik že obstajajo. Vse več podjetij, podjetnikov, 
raziskovalcev, mestnih uprav in lokalnih skupnosti eksperimentira z različnimi načini 
proizvodnje in porabe. 

Ključna poročila Evropske agencije za okolje o trajnostnih prehodih: 
• SOER, 2020 (2019) 
• Znanje za delovanje (2021) 
• Razmišljanje o zeleni rasti (2021). 

Na ravni strateških ambicij in želja se v okviru EZD sedanja politična pokrajina dobro odziva na 
potrebo po sistemskih preobrazbah (Znanje za ukrepanje, EEA, 2021). V primerjavi s prejšnjimi 
paketi politik te strategije in pobude večinoma zavzemajo širši sistemski vidik, vključno s 
povezavami do globalne razsežnosti, kar odraža novo razumevanje trajnostnih izzivov in 
odzivov, ki zajemajo potrebo po odpravljanju temeljnih vzrokov ne-trajnostnosti. Ta trend k 
bolj integriranemu in celostnemu pristopu se odraža tudi v močnejšem povezovanju okoljskih, 
družbenih in gospodarskih ciljev, vključno s prizadevanji glede finančnih naložb (npr. biotska 
raznovrstnost), socialne pravičnosti (npr. prilagajanje na podnebne spremembe) in vedenjskih 
sprememb (npr. mobilnost).  

Medtem ko nova politična pokrajina zagotavlja začetni načrt, se še naprej razvijajo podrobnejši 
politični odzivi, ki prevajajo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ambicije v ukrepe, kjer 
je izvajanje v teku. Med njimi je tudi nova taksonomija EU o trajnostnem financiranju, ki bo 
usmerjala finančne trge k naložbam v trajnost. Več na: https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-
activities_en. 

EU je sprejela številne smernice za razvoj digitalizacije, ki so usmerjene v družbeno odgovoren 
razvoj in vključevanje digitalizacije kot nepogrešljivega elementa trajnostnih prehodov v 
družbo. 

Nekatere izmed njih so na voljo tukaj: 
•  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe  

• https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/digital-living  

• https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en  

 

Osnovna vizija blaginje za vse ob ohranjanju zdravega naravnega okolja je tudi jedro modela 
za Integralno zeleno Evropo, ki pametno integrira več potencialov EU za trajnostni razvoj. 
Trajnostni prehodi, kot ključni procesi Evropskega zelenega dogovora, so integralno povezani 
z drugimi politikami Evropske unije, tako da so v središče modela postavljene temeljne 
vrednote, ki so temelj evropske kulturne dediščine, trajnostni razvoj je ukoreninjen v naravi in 
skupnosti, in ekonomska paradigma se ponovno pregleduje. Predlog za Integralno zeleno 
Evropo je predstavljen v 90 prispevkih na platformi Konference o prihodnosti Evrope: 
http://integralna-zelena-slovenija.si/en/ig-europe/.    

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
https://www.eea.europa.eu/soer/2020
https://www.eea.europa.eu/publications/knowledge-for-action
https://www.eea.europa.eu/publications/reflecting-on-green-growth
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/digital-living
https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
http://integralna-zelena-slovenija.si/en/ig-europe/
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S konferenco leta 2022 želimo z vidika zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda raziskati, 
kaj lahko mladi, raziskovalci, učitelji, strokovnjaki, menedžerji in vsi drugi počnejo skupaj in kaj 
moramo storiti, da vključimo osebno, poslovno in družbeno odgovornost v prakso družbenega 
in naravnega okolja, v katerem delujemo.  

Zato bomo prispevali k trajnostni prihodnosti kot izhodu iz sedanje krize, zlasti v smislu 
izzivov in priložnosti, ki jih odpira izvajanje zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda. 
Vabimo vas: 

• Razpravljajte o metodah za razvoj konceptov osebne odgovornosti, da boste v koraku 
s trenutnim razvojem zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda. 

• Osredotočite se na to, kako se odzvati na izzive zelenih, digitalnih in vključujočih 
prehodov s potrebnim celostnim razvojem v družbenem, ekološkem in poslovnem 
okolju, s posebnim poudarkom na refleksivnem vedenju, medsebojni odvisnosti in 
ustvarjalnem sodelovanju, da se poveča raven integritete. 

• Izpostavite primere zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda v družbeno 
odgovornem vedenju v podjetjih, vladnih in nevladnih organizacijah ali v aktivnem 
državljanstvu – kako ste to dosegli/naj bi uresničili, in ocenite, kako standardne 
procese premisliti z več zornih kotov in kako vanje vključiti družbeno odgovorno 
vedenje. 

• Raziščite možnosti, kako vplivati na izvedbo zelenega, digitalnega in vključujočega 
prehoda ter njegovo integracijo v odgovorno osebno, poslovno in družbeno vedenje. 

 

Z izmenjavo izkušenj, tako teoretičnih kot praktičnih, predvsem z vidika zelenega, 

digitalnega in vključujočega prehoda, boste z udeleženci pomagali najti pravo pot do 

družbeno odgovornega vedenja. Družbena odgovornost in trajnostna prihodnost sta vira 

velikih koristi, kar se je pokazalo v vseh dosedanjih krizah, tudi v krizi covid-19. 

Zato vas vljudno vabimo, da se konference udeležite kot avtorji in/ali poslušalci, da svoje 

izkušnje, poglede in predloge delite z drugimi udeleženci, vključno z raziskovalci, vrhunskimi 

svetovalci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki, ki se bodo udeležili te konference. 

Zelo dobrodošli so tudi mladi avtorji, dijaki in študenti, vključeni v izobraževalne procese. 

Vljudno vas vabimo, da predstavite svoje izvirne prispevke in poročate o svojem delu v 

različnih temah naše konference! Doslej se je prejšnjih 16-tih IRDO konferenc udeležilo več 

kot 1.500 avtorjev z vsega sveta. Število govorcev je omejeno. 

Prosimo, da nam vašo prijavnico čim prej pošljete na e-naslov: info@irdo.si. 

Veselimo se vaše udeležbe na 17. IRDO mednarodni konferenci IRDO , ki bo potekala 

virtualno (Zoom).  

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
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S prijaznimi pozdravi, 
 
zasl. prof. dr., dr. Matjaž Mulej, 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, in IRDO, predsednik strokovnega sveta 
IRDO in predsednik programskega odbora konference IRDO; 
 
zasl. prof. dr. Peter Glavič,  
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, in podpredsednik 
programskega odbora konference IRDO; 
 
dr. Darja Piciga,  
Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in podpredsednica programskega odbora 
konference IRDO; 
 
izr. prof. dr. Igor Perko,  
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, in generalni direktor WOSC ter 
podpredsednik programskega odbora konference IRDO; 
 
mag. Anita Hrast,  
direktorica Inštituta IRDO, predsednica organizacijskega odbora konference IRDO. 
 

  

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

 

Trenutno v svetu najdemo veliko družbenih protislovij in negativnih lastnosti; avtorji (npr. 
Schwab, 2016; Piketty, 2013) opozarjajo, da so nujni bolj prilagojeni in hitrejši odzivi na 
posledice hitrega razvoja znanosti in tehnologije. Zaradi hitrosti razvoja se soočamo z izzivi, ki 
so ključni za trajnostno prihodnost in naš obstoj. 
 
Ukrepi morajo biti sistemski, nujni in dovolj celoviti, torej interdisciplinarni, transdisciplinarni 
in transsektorski, da bi preprečili negativne posledice nenadzorovanega, nepopolnega razvoja, 
podprli »4. industrijsko revolucijo« in izboljšali sedanje družbeno-ekonomske sisteme za bolj 
celovito družbeno odgovornost. Dobro se zavedamo, da bo za izgradnjo bolj odpornega in 
trajnostnega družbeno-ekonomskega modela, ki je manj odvisen od rasti, potrebna tudi 
sprememba ekonomske paradigme (Reflecting on Green Growth, EEA, 2021). 
 
Zato naj bi nam konferenca IRDO 2022 "Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga 
izpeljati?" pomagala najti pot do odgovorne prihodnosti sveta v 21. stoletju, ki je usklajena s 
17 cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov za preoblikovanje našega sveta, z Agendo 2030 
za trajnostni razvoj. 
 
Izvajanje zelene, digitalne in vključujoče tranzicije je zaradi izjemno močnega vpliva na naravo, 
gospodarstvo in družbo na različnih ravneh, od osebne do globalne, zastavljeno kot osrednja 
tema konference IRDO 2022.  

 

TEMA KONFERENCE: 
 
Glavna tema konference je izvajanje zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda v 

družbeno odgovorno družbo. 

Predlagane teme: 

A. Zeleno 
a. Podnebje 
b. Energija 
c. Kmetijstvo 
d. Industrija 
e. Okolje in oceani 
f. Prevoz 
g. Finance in regionalni razvoj 
h. Raziskave in inovacije 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  

 
B. Digitalno 

a. Umetna inteligenca 
b. Evropska podatkovna strategija 
c. Evropska industrijska strategija 

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
https://www.eea.europa.eu/publications/reflecting-on-green-growth
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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d. Visoko zmogljivo računalništvo (HPC) 
e. Zakoni o digitalnih trgih in storitvah 
f. Spletna varnost 
g. Digitalne veščine 
h. Povezljivost 
i. Evropska digitalna identiteta 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en 

 
C. Vključujoče 

a. Pravičen prehod na podnebno nevtralnost 
b. Izobraževanje 
c. Medgeneracijsko sodelovanje 
d. Urbano in podeželsko 
e. Regije v tranziciji 
f. Migracije in mobilnost 
g. Demokracija 
h. Ranljive skupine 
i. Enakost med spoloma 
j. Drugo 

 
Želimo si, da vaše prispevke osvetlite z vidika več deležnikov, povezanih s tem prehodom: 

1. Okolje 
2. Družba (lokalna in mednarodna) 
3. Posamezniki 
4. Organizacije 
5. Učenje in izobraževanje 
6. Upravljanje 
7. Gospodarstvo in poslovanje 

 

Posebej ste vabljeni avtorji prispevkov s celostnimi, sistemskimi pristopi, ki zajemajo več 

tem/vidikov. 

 

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
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UDELEŽENCI IN GOVORNIKI KONFERENCE  

Posebej vabljeni ste naslednji udeleženci: 
• Raziskovalci, znanstveniki, inovatorji, predavatelji na različnih področjih 
• Vodje in strokovnjaki iz podjetij, vladnih, regionalnih, lokalnih, javnih in nevladnih 

organizacij 
• Strokovnjaki iz različnih oddelkov v podjetjih, vladnih in nevladnih organizacijah, 

raziskovalnih organizacijah, uradniki EU, strokovnjaki za odnose z javnostmi itd. 
• Vodje in učitelji na univerzah in drugih izobraževalnih organizacijah 
• Zakonodajalci in regulatorji 
• Študentje, mladinski delavci, mladinske organizacije 
• Novinarji in drugi mnenjski voditelji 
• Drugi zainteresirani posamezniki, vključno s starejšimi in brezposelnimi. 

 

PRISPEVKI IN PUBLIKACIJE 
 

Prispevki naj obravnavajo katero koli temo, predlagano v programu, in sorodne teme z vidika 
teorije ali rešitev v zvezi z družbeno odgovornostjo (DO) in trajnostnim razvojem. Posebej 
dobrodošle so konkretne politike, strategije, taktike, študije primerov in predlogi. Teoretični 
prispevki morajo temeljiti na praktičnih izkušnjah in predstavljati izkušnje, če obstajajo. 
 
Povzetki naj vsebujejo do 250 besed (12-15 vrstic) in do 6 ključnih besed. Natančen vzorec 
predloge s tehničnimi navodili za oblikovanje dokumenta bo na voljo po uspešni registraciji na 
konferenco. 
 
Kratki prispevki naj bodo dolgi 2.500-4.000 besed (5–8 strani), v Times New Romanu, velikosti 
črke 12. Konferenčni prispevki bodo dvojno recenzirano. Sprejeti konferenčni prispevki bodo 
objavljeni v e-obliki v IRDO zbirki knjig z naslovom »Družbena odgovornost« (celotni kratki 
prispevki, ISBN). Nekatere od njih lahko predlagamo tudi za objavo v znanstvenih revijah. 
 
Jezik: uradni jezik konference je angleščina. 
 

PUBLIKACIJE 
 

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v e-zborniku kratkih prispevkov. Najboljše kratke prispevke 
je mogoče nadgraditi in poslati za morebitno objavo v redno številko znanstveno revijo z 
odprtim dostopom, kot je: 
 

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

 

Revija Our economy / Naše gospodarstvo je indeksirana v: 
 

 

EconLlit 
https://www.aeaweb.org/econlit/ 

 

 

 
 

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.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
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: 
 
Predsedstvo: 

• Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadrovske in pravne zadeve, Univerza v Mariboru, 
Slovenija, 

• zaslužni prof. dr. dr. Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Oddelek za 
podjetništvo in ekonomiko poslovanja, in Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO, vodja 
strokovne komisije IRDO in vodja sveta Znanstveno-raziskovalnega centra IRDO, predsednik 
programskega odbora konference IRDO 2021, častni ustanovni predsednik IASCYS (Mednarodne 
akademije za sistemske in kibernetske znanosti), član treh mednarodnih akademij, Slovenija, 

• zaslužni prof. dr. Peter Glavič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijsko tehnologijo, Laboratorij za 
procesno sistemsko inženirstvo in trajnostni razvoj, vodja Centra za zaslužne profesorje in upokojene 
visokošolske učitelje Univerze v Mariboru in podpredsednik programskega odbora konference IRDO 
2022, Slovenija, 

• izr. prof. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, generalni direktor WOSC, 
podpredsednik Programskega odbora konference IRDO 2022, Slovenija, 

• dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Slovenija. 
 

Člani: 
• prof. dr. Alexander Schieffer, Home for Humanity, Francija, 
• prof. dr. Alfonso Reyes, University of Ibague, Ibague, Kolumbija, 
• zasl. prof. dr. Angela Espinosa, University of Hull, The Business School, Velika Britanija, 
• mag. Anita Hrast, direktorica IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in predsednica 

organizacijskega odbora konference IRDO 2022, Slovenija, 
• prof. dr. Darja Boršič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, odgovorna urednica revije 

“Naše gospodarstvo” – Revija za sodobna vprašanja gospodarstva in poslovanja, Slovenija, 
• prof. dr. Francesco Caputo, University of Napoli, Italija, 
• prof. dr. Gerald Steiner, Prof. of Systemic and Sustainability Management, Donau University, Krems, 

Austria, and Harvard University, Boston, MA, ZDA, 
• dr. Helmut Loeckenhoff, Independent researcher, Backnang, Nemčija, 
• mag. dipl.-Ing. Johannes Goellner, Chairman of the Board, Center of Risk & Crises Management (CRC), 

Vienna, Avstrija, 
• zasl. prof. dr. Jose Perez Rios, University of Valladolid, Španija, 
• zasl. prof. dr. Jože Gričar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, in Center za 

zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru, Slovenija, 
• prof. dr. Milan Zorman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Slovenija 
• prof. dr. Mirko Markič, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Slovenija, 
• prof. dr. Monty Lynn, Professor of Management, Abilene Christian University, Abilene, TX, ZDA 
• zasl. prof. dr. Pierre Bricage, Secretary General, International Academy for Systems and Cybernetic 

Sciences (IASCYS), Pau, and University of Pau, Francija, 
• prof. dr. Rado Bohinc, Katedra za organizacijsko in kadrovsko upravljanje in razvoj, Raziskovalni center 

za primerjalno pravo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede & Društvo Akademija za 
družbeno odgovornost Ljubljana, Slovenija, 

• prof. dr. Raul Espejo, President of the World Organisation of Systems and Cybernetics (WOSC) and 
Director at Syncho Research, Velika Britanija,  

• prof. dr. Roberto Biloslavo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Slovenija, 
• izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za 

splošno upravljanje in organizacijo, Slovenija, 
• mag. Stefan Blachfellner, Bertalanffy Center for the Study of Systems Science & International 

Federation for Systems Research, Vienna, Avstrija, 

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
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• zasl. prof. dr. Stuart Umpleby, President of IASCYS (International Academy for Systems and Cybernetic 
Sciences), George Washington University, Washington, D. C., ZDA, 

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

• prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije-TURISTICA, in 
podpredsednica Društva za sistemske raziskave, Slovenija, 

• prof. dr. dr. Teodora Ivanuša, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, predsednica 
Društva za sistemske raziskave, Slovenija, 

• izr. prof. Tjaša Štrukelj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Oddelek za strateško 
upravljanje in politiko podjetij, vodja projekta „Ekonomska fakulteta in družbena odgovornost 
podjetij“, certificirana vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (2019), Slovenija, 

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

• prof. dr. Vladimir Lepskiy, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Rusija, 

• prof. dr. Vojko Potočan, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Slovenija 

• izr. prof. dr. Zhanna Belyaeva, 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, Rusija, 

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

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

• mag. Anita Hrast, direktorica IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in predsednica 
organizacijskega odbora konference IRDO 2022, Slovenija, 

• dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Slovenija, 
• izr. prof. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, generalni direktor 

WOSC, podpredsednik Programskega odbora konference IRDO 2022, Slovenija, 
• Kaja Bračič, IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Slovenija, 

• Nomi Hrast, IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Slovenija, 

• Tomaž Bole, Fondacija Gallus, Slovenija, 

• Uroš Zupančič, HiperDesign, Slovenija. 

 

 

  

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
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O INŠTITUTU IRDO 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen leta 2004 z namenom 
raziskovati in spodbujati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadeva si za 
povezovanje vseh ključnih akterjev na področju razvoja družbene odgovornosti (podjetja, 
vlada, civilna družba, ...) ter izvajanje skupnih aktivnosti in kampanj za ozaveščanje širše 
družbe o potrebi in pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji. Inštitut IRDO s svojo 
dejavnostjo prispeva k prenosu in prilagajanju tujih znanj in konceptov slovenskim razmeram 
in potrebam, hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s tujimi 
strokovnjaki, podjetji in organizacijami. IRDO je prostovoljna, raziskovalna organizacija in 
organizacija v javnem interesu na področju mladih. 
 
Dejavnosti: IRDO svetuje podjetjem in drugim deležnikom, kako ravnati družbeno odgovorno 
in kako se učinkovito povezati z drugimi. Po svojih najboljših močeh izobražuje in vzpostavlja 
medijsko podporo razvoju družbene odgovornosti ter opravlja druge naloge na področju 
razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti v Sloveniji. IRDO izvaja naslednje dejavnosti: 
raziskovanje, svetovanje, izobraževanje, informiranje, promocija, mreženje in dobrodelnost. 
Spletne strani: www.irdo.si, www.horus.si, www.paktzamlade.si, www.model-m.si in druge. 
 
Aktivnosti, ki jih načrtujemo za leto 2022 so: 

• Usposabljanje za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (skoraj vsak drugi 
mesec v letu) in certifikat Strateg za trajnostni razvoj (strateški pristop, 2-krat letno) 

• 17. mednarodna konferenca IRDO Družbeno odgovorna družžba 2022 (Slovenija, 2. in 3. junij 2022) 

• 14. podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2022 (predvidoma decembra 2022) 

• 1. podelitev Slovenske mladinske nagrade za družbeno odgovornost Adrastos, 

• Mesečna e-revija IRDO Mozaik - Prve slovenske družbeno odgovorne novice (10 številk na leto) 

• Strateško svetovanje podjetjem na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja 

• Interna izobraževanja za podjetja na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja 

• in več drugih projektov. 

 
Vabimo vas, da postanete člani Inštituta IRDO – kolektivni in individualni člani. Izkoristite 
ugodnosti članstva in popuste, ki jih lahko izkoristite tudi za to konferenco. Več najdete na: 
www.irdo.si, info@irdo.si, 031 344 883. 
 

 
 
  

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
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REGISTRACIJA, PRIJAVNINA IN PODATKI ZA PLAČILO 

Konferenca bo potekala virtualno (na spletu preko Zoom) od 2. do 3. junija 2022. 
Program z navodili za sodelovanje bo objavljen 16. maja 2022. 
 

Prijavnina 
(je odvisna od oblike sodelovanja) 

Vrsta prijave - prijavnina  

Zgodnja prijava 
(do 30. aprila 2022) 

Redna prijava 
 (od 1. maja 2022) 

• Redni avtorji (posamezniki in podjetja) 100 € 150 € 

• Člani IRDO in pridruženih organizacij, drugi in tretji 
prispevek 

80 € 120 € 

• Kotizacija za posameznega udeleženca brez 
avtorskega članka 

50 € 75 € 

• Študentje, brezposelni in upokojenci brezplačno brezplačno 

 
Donacije in sponzorstva: 
Udeleženci in organizacije ste vljudno vabljeni, da s svojimi prostovoljnimi donacijami in/ali 
sponzorstvi podprejo organizacijo in izvedbo te konference. Za to možnost sodelovanja se 
obrnite na direktorico inštituta IRDO, mag. Anito Hrast: anita.hrast@irdo.si . 
 
Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo, da se čim prej prijavite. 
Prijavnica – glej spletno stran konference: http://www.irdo.si/konference.html  
Prosimo, da nam čim prej pošljete prijavnico na: info@irdo.si . 
 
Rok plačila: 
Kotizacijo je treba plačati na TRR Inštituta IRDO najkasneje do 31. maja 2022. 
 
Navodila za plačilo: 
Naziv: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti  
Banka: Nova KBM d. d., Maribor; SWIFT KBMASI2X 
Številka računa (IBAN): SI560 4515-0001074492  
Naslov: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, SI-1261 Ljubljana – 
Dobrunje, Slovenija 
Referenca: 2311-2022  
Namen: IRDO konferenca 2022 
Dokazilo o plačilu: Udeleženci prejmejo originalni račun kot dokazilo o plačilu kotizacije. 
 
Dodatne informacije: 
Kotizacija vključuje predavanja na konferenci, zbornik. DDV ni vključen v navedeno kotizacijo (IRDO ni 
zavezanec za DDV). Uradni jezik konference je angleščina, razen če bodo na posamezni sekciji prisotni 
le slovensko govoreči udeleženci. Vabljeni predavatelji na plenarnih predavanjih ne plačajo kotizacije 
za konferenco. Vsi ostali avtorji plačajo kotizacijo, kot je zapisano v tabeli. Študenti in starejši morajo 
dokazati svoj status. Na podlagi vašega plačila bo izdan račun za plačilo. V primeru odpovedi pred 10. 
5. 2022 se povrne 50 % kotizacije, po 10. 5. 2022 se kotizacija ne vrača. Udeleženci brez avtorskih 
prispevkov se morajo na konferenco prijaviti s prijavnico in plačati kotizacijo. 

 

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
mailto:anita.hrast@irdo.si
http://www.irdo.si/konference.html
mailto:info@irdo.si
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Organizator: 
 

 

So-organizator: 

 

So-organizator: 

 
 
So-financer (prošnja):  

 

 
So-financer (prošnja):  

 

 
So-organizator: 

 
  V sodelovanju z: 

• World Organisation of Systems and Cybernetics (WOSC) 
• Univerza v Mariboru, Slovenija 
• Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje (SdSr) 
• Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo 
• 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), Vienna, Austria 
• International Federation for Systems Research (IFSR), Vienna, Austria 
• Center of Risk & Crises Management (CRC), Vienna, Austria 

• COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education for Sustainable Development 
• CSR Europe  
• Danube University Krems, Austria 
• Slovensko združenje za kakovost in odličnost 
• Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija 
• Združenje delodajalcev Slovenije 
• Združenje managerjev Slovenije 
• Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 
• Društvo Akademija za družbeno odgovornost 
• Ustanova Gallus 
 

 
Sponzorji (prošnja): 
 

 
 

 
Partner za spremljanje objav 
v medijih:  
 

 
 
 
Kontakt: 
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, 
Slovenija, EU, spletno mesto: www.irdo.si ; e-pošta: info@irdo.si , GSM: 031 344 883  
 

http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
https://www.copernicus-alliance.org/

