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STRATEG OZ. STRATEGINJA 
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA



• Nekaj sodelavcev se s tem ukvarja, a nam manjka strateški pristop.

• Ne vemo, kako voditi trajnostno transformacijo v podjetju, kako uporabiti primerna orodja 
trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti…

• Ne vemo, kako vzpostaviti vključujoč večdeležniški dialog.

• Nimamo še projektne skupine za to področje v podjetju, pa ne vemo, kako naj to vzpostavimo.

• Potrebujemo vpogled v dobre prakse drugih podjetij doma in v tujini.

• Zanimajo nas konkretni rezultati z akcijskimi načrti, ki bi jih lahko uporabili pri našem delu.

• Ne vemo, kako izmeriti družbene učinke našega dela.

• Potrebujemo letno poročilo o DO in TR, pa ne vemo, kako se ga lotiti.

• Želimo vzpostaviti ravnovesje med ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi aktivnostmi v podjetju, pa 
ne vemo kako.

• Manjka nam kompetenc in uradnih potrdil za vodenje tega področja…

S kakšnimi težavami se srečujejo 
podjetja/organizacije na področju DO in TR?



o zaposleni v organizacijah in podjetjih, ki ste vključeni v projektno skupino za pridobivanje certifikata 

Družbeno odgovoren delodajalec (DOD);

o strokovnjaki korporativnega komuniciranja, skladnosti in kadrovskega razvoja, ki želite vzpostaviti temelje 

trajnostnemu upravljanju v podjetju ali organizaciji; 

o vodje projektih skupin in koordinatorji za trajnostno poročanje, ki želite vsebinsko izboljšati trajnostna 

poročila; 

o komunikacijski eksperti, ki načrtujete CSR kampanje in/ali korporativna prostovoljstva in želite širiti svoja 

znanja;

o vsi navdušenci, ki načrtujete trajnostno upravljanje integrirati v samo poslovanje podjetja ali organizacije.

Kdo vse potrebuje znanja in kompetence, ki jih 

ponuja certifikat II. stopnje – Strateg?



o Pridobili boste strokovno znanje in veščine, ki so ključne za celovito, razvojno naravnano strateško vodenje DO 

in TR področja v podjetju ali organizaciji;

o Napredovali boste od poročevalcev do strategov aktivnega upravljanja DO TR področja znotraj vaše pravne 

osebe;

o Skozi usposabljanje se boste usposobili za trajnostno upravljanje  - pasivni pristop boste zamenjali za aktivni 

pristop trajnostnega upravljanja;

o Primerjali boste delo v vaši organizacijami s praksami slovenskih in tujih podjetij;

o Opravili boste 6 praktičnih nalog, ki bodo koristile razvoju vašega podjetja oz. organizacije

o 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;

o Pridobili boste “vstopnico”, da lahko kandidirate za naziv STRATEG/INJA LETA 

KLJUČNE PREDNOSTI USPOSABLJANJA



o Na usposabljanje se lahko prijavijo samo osebe, ki so že pridobile osnovni certifikat Vodja za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj.

o Sodelujejo lahko tudi drugi udeleženci, če z ustreznimi dokazili izkažejo predhodna temeljna znanja s tega
področja oz. opravijo diferencialni izpit.

o Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vsaj 70 % srečanj, opravljanje praktičnih nalog ter
dodatno opravljanje zaključnega pisnega izpita (elektronsko) ob zaključku izobraževanja.

o Število udeležencev je omejeno na najmanj 6 in največ 15 udeležencev. V primeru premajhnega števila
prijav si organizatorji pridržujemo pravico do odpovedi izvedbe usposabljanja v določenem terminu.

POGOJI ZA SODELOVANJE



• 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. 
Srečanja potekajo med 9. in 12. uro, s 15 minutnim odmorom. Natančne vsebine so v priloženem načrtu 
dela. 

• Lokacija: platforma Zoom (online izvedba)

• Uporaba digitalnih orodij: Mural, Jamboard (virtualno timsko delo)

• Termini: pomladni termin (datumi: 4.3.2022- 24.4.2022)

• 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.

• DODATNE UGODNOSTI: vsak udeleženec lahko med usposabljanjem koristi do 2 dodatni uri individualnega 
coachinga na temo izvajanja nalog in priprave strategije.

PROCES DELA



Razpisani termini za pomlad 2022

MODULI USPOSABLJANJA

POMLADNI

termin

JESENSKI

termin

MODUL 1: ANALIZA IN POSTAVITEV TEMELJEV STRATEŠKEGA PRISTOPA K 

TRAJNOSTNEMU UPRAVLJANJU

11.3.2022 7.10.2022

MODUL 2: AKTIVACIJA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA V PRAKSI 18.3.2022 14.10.2022

MODUL 3: DOLOČANJE FOKUSA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z ORODJEM 

MATRIKE BISTVENOSTI

25.3.2022 21.10.2022

MODUL 4: PARTICIPATIVNE PRAKSE V KOMUNIKACIJI Z DELEŽNIKI 1.4.2022 28.10.2022

MODUL 5: MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV, ZUNANJA PRESOJA IN 

BENCHMARKING

8.4.2022 11.11.2022

MODUL 6: GRI STANDARDI IN DRUGI POROČEVALSKI OKVIRJI ZA POROČANJE 15.4.2022 18.11.2022

MODUL 7: ZAKLJUČNA KONFERENCA IN PODELITEV CERTIFIKATOV 22.4.2022 25.11.2022



o mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, 

o Simona Roškar, mag. posl. ved,  strokovna sodelavka inštituta IRDO, 

o ter Strategi-nje, vabljeni slovenski in mednarodni gosti ter Horus nagrajenci in drugi strokovnjaki.

PREDAVATELJI



Po 7-modulskem usposabljanju in opravljenem izpitu boste:
• postali uspešen/a strateg/inja za trajnostni razvoj in družbeno 

odgovornost v vašem podjetju 
• področje upravljali bolj celovito, strateško, participativno in inovativno ter 

tako izboljševali in utrjevali ugled vašega podjetja oz. organizacije;
• 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

VEČ UPORABNIH REZULTATOV ZA 
VAŠE PODJETJE /organizacijo





Register imetnikov certifikatov 
Strateg-inja za DO in TR pri IRDO

Generacija LOKACIJA: Ljubljana, online preko Zoom
1 Ura: 9.00-12.00 Oktober, November 2021

zap. št. ime in priimek funkcija ŠT. CERTIFIKATA

1 Samo Pergar družbena odgovornost v nabavi S-2021-001

2
Tina Cipot

vodja korporativnega komuniciranja in 
vodja družbene odgovornosti

S-2021-002

3
Saša Vidmar

svetovalka za korporativno 
komuniciranje in CSR koordinatorka

S-2021-003

4 Majna Šilih vodja službe za komuniciranje S-2021-004

5 Martina Drakulič sekretarka zadruge S-2021-005

6
mag. Danijela 
Kocuvan

višji svetovalec področja III S-2021-006





• Ob zaključku usposabljanja udeleženec lahko pridobi oceno, ki jo sestavlja 100 + 30 možnih točk.

• Te udeleženci zbirajo s tedenskimi nalogami in končnim izpitom v pisni obliki.

• Vsaka posamezna naloga ima največ 10 točk (izpit) in 30 (praktične naloge).

• 70 % prisotnost.

• Če v seštevku praktičnih nalog in pisnega izpita zbere več kot 85 točk se uvrsti med kandidate za naziv

STRATEGA/INJE LETA, ki ga bo IRDO podelil 1x letno posameznikom, ki so dosegli največji premik k

strateškemu upravljanju DO in TR področja.

• Podelitev HORUS 2022 in Strateg-inja leta 2022 bo v decembru.

HORUS 2022:

PRIZNANJE NAJBOLJŠI STRATEG-INJA LETA 2022 



HORUS 2021: 

STRATEG-INJA LETA 2021 

JE SAŠA VIDMAR, 

LIDL SLOVENIJA d.o.o., k.d.

Iskrene čestitke!



V letu 2022 postani

STRATEG OZ. STRATEGINJA 
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN 

TRAJNOSTNEGA RAZVOJA



Najbolj smo veseli:

o vizionarjev in raziskovalcev naprednih idej;

o sodelovalnih vodij timov; 

o vseh, ki bi radi s svojim delom pustili pozitivne odtise v svetu;

o vseh, ki imate izostren čut za pravičnost, etiko in moralo;

o znanja željnih, ki načrtujete korak naprej pri strokovnem razvoju in ste za to pripravljeni delati; 

o želite razumeti stališča drugih in najti participativne rešitve;

o vseh, ki se radi mrežite in ste odprti za nove izkušnje. 

S KOM RADI SODELUJEMO?



POVABITE POTENCIALNE KANDIDATE NA 1. stopnjo usposabljanja:
 Da, prijavljamo se na izobraževanje za pridobitev certifikata 
Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoja podjetij

Aktualni termini v letu 2022: 
predvidoma vsak drugi mesec, objavljeni na www.irdo.si

MESEC DATUMI IZBOR URE

LETO 2022 DNEVI URA DOPOLDAN URA ZVEČER

April ¨ 7., 11., 14. in 21. 4. 2022 ¨ 9.00-11.00 ¨ 19.00-21.00

Maj ¨ 12., 16., 19. in 26. 5. 2022 ¨ 9.00-11.00 ¨ 19.00-21.00

September ¨ 15., 19., 22. in 29. 9. 2022 ¨ 9.00-11.00 ¨ 19.00-21.00

November ¨ 10., 14., 17. in 24. 11. 2022 ¨ 9.00-11.00 ¨ 19.00-21.00

http://www.irdo.si/


Prvih trinajst 
udeležencev 
izobraževanja je leta 
2016 pridobilo certifikat 
Vodja za družbeno 
odgovornost in 
trajnostni razvoj 
podjetja. 

HVALA, da se jim boste 
pridružili tudi vi!

Sedaj nas je že več kot 
230!
+ 6 Strategov/inj!



Prijavite se na razpis za HORUS 2022! 
Razpis bo objavljen predvidoma junija 2022.
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Postanite naši člani
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Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: 
kako ga uresničiti?
17. IRDO mednarodna konferenca: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga 

uresničiti? Pošljite nam vaše avtorske prispevke…

Objavili smo razpis za avtorske prispevke za 17. mednarodno konferenco IRDO DRUŽBENO 

ODGOVORNA DRUŽBA 2022, ki bo potekala od 2. do 3. junija 2022 virtualno. Vabljeni k 
oddaji vaših avtorskih prispevkov do 28. februarja 2022.
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https://www.irdo.si/zelen
i-digitalni-in-vkljucujoci-
prehod-kako-ga-
uresniciti/

https://www.irdo.si/zeleni-digitalni-in-vkljucujoci-prehod-kako-ga-uresniciti/


WWW.IRDO.SI
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Srčna hvala!

Srčna hvala, da se nameravate 
pridružiti prvim slovenskim 

Strateginjam in Strategu 

za družbeno odgovornost in 
trajnostni razvoj.



Prijave in dodatne informacije:

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Cesta 13. julija 65 A

1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenija 

E: anita.hrast@irdo.si, info@irdo.si

T: +386 (0)31 344 883 

W: www.irdo.si, www.horus.si

mailto:anita.hrast@irdo.si
mailto:info@irdo.si
http://www.irdo.si/
http://www.horus.si/

