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IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije                                           
vabita na seminar - 

 

Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti 
in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju  

 

19. oktobra 2021, 12. - 15., on-line 
 

 

Spoštovani, 
 

družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na 

okolje in skupnost nasploh. Motivi za družbeno udejstvovanje so različni. Akcijska naravnanost je 

ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit 

lokalnega okolja.  

Družbeno odgovorne prakse izvajajo občine na različnih področjih: urejanje infrastrukture (ceste, 

kanalizacija, vodovod idr.), varstvo okolja, lokalna samooskrba, turizem, športna infrastruktura, 

podpora družbenim dejavnostim, številnim društvom, vaškim domovom, medgeneracijskim centrom. 

Sredstva evropske kohezijske politike so ključna razvojna sredstva do katerih lahko dostopajo tudi 

občine. Na primer Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s 

prehodom na čisto, krožno gospodarstvo in obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje 

onesnaževanja.  

Z vključitvijo v seminar boste pridobili dodatne informacije, kako orodja družbene odgovornosti 
vključiti v strategije in dokumente za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene 
odgovornosti v lokalni skupnosti, ustrezne kompetence, uporabno gradivo in potrdilo o udeležbi. 
 

 
Ura: Program srečanja  za 19. 10. 2021: Predavajo:  
12.00 Uvodni pozdrav udeležencem srečanja. Peter Misja, predsednik Skupnosti 

občin Slovenije  
12.05 Aktualno s področja EU in slovenskih usmeritev 

o DO in TR.  
mag. Anita Hrast, direktorica 
IRDO – Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti (www.irdo.si) 

12.30 Cilji trajnostnega razvoja in družbene 
odgovornosti, in kako jih uspešno vključiti v 
vaše politike in ključne strateške dokumente. 

mag. Anita Hrast, direktorica 
IRDO – Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti (www.irdo.si) 
 

13.00 Vloga občin pri trajnostnem razvoju in 
družbeni odgovornosti v lokalni skupnosti.  

mag. Danijela Kocuvan, RRA 
Podravje - Maribor 
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13.30 EU razpisi, področja, ki bodo prejela finančne 
spodbude – kaj je zanimivo za občine? 

mag. Anita Hrast, mag. Danijela 
Kocuvan in udeleženci seminarja 

14.00 Možnosti povezovanja z drugimi in izmenjave 
dobrih praks na tem področju v regiji, 
nacionalno in v mednarodnem okolju, 
pridobivanje certifikatov in nagrad na tem 
področju. Izmenjava spoznanj in izkušenj z 
udeleženci srečanja, razprava. 

Udeleženci seminarja 

15.00 Zaključek srečanja mag. Anita Hrast  
 
 
Komu je usposabljanje namenjeno: 

 Direktorjem občinskih uprav, ki želijo uvesti strategijo TR in DOP v svoje delovanje ali 
obstoječe aktivnosti nadgraditi.   

 Vodjem oddelkov za gospodarstvo, okolje, turizem, kmetijstvo, družbene dejavnosti, 
skupne občinske uprave, ki želijo nadgraditi svoja znanja in jih uskladiti z aktualnimi 
novostmi. 

 
 
Način sodelovanja: 

 Termin: 19. 10. 2021 od 12. do 15. ure 

 Izvedba: on-line, zoom 

 Vrednost: za člane SOS 40 EUR, brez DDV (redna cena 50 eur) 

 Način plačila: IRDO inštitut izstavi občini račun po udeležbi na seminarju. Pogoj za 
sodelovanje je izpolnjena priložena prijavnica. 

 
Več informacij in prijave do 14. 10. 2021: mag. Anita Hrast, info@irdo.si, www.irdo.si 
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