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1. Zakaj nagrada za družbeno odgovornost? (namen in predmet razpisa) 
 
Po zgledu večine evropskih in mnogih drugih držav, smo se v Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti - 
IRDO in v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi - PRSS (v sodelovanju s projektnimi partnerji) že leta 
2009 odločili, da tudi v Sloveniji poiščemo in nagradimo dobre prakse s področja družbene odgovornosti, tj. 
odgovornosti za vplive na ljudi in naravo.  
 
Letos objavljamo razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016 in k sodelovanju vabimo 
podjetja (klasična in socialna), zavode ter posameznike, da predstavijo svoje celovite pristope k družbeni 
odgovornosti kot novi poslovni in osebni paradigmi.  
 
V okviru tega razpisa nas zanimajo kandidati – pravne osebe (podjetja in zavodi), ki v družbeno odgovornem 
delovanju vidijo svoje poslovne priložnosti, obenem pa jih razumejo kot svoj prispevek k dolgoročnemu 
preživetju in razvoju človeštva ter so v to pripravljeni tudi vlagati – svoj čas, svojo energijo in sredstva. 
Poudarek smo dali uravnoteženim aktivnostim pravnih oseb na področju družbene odgovornosti ter 
njihovim učinkom. 
 
Pri oblikovanju meril za izbor in ocenjevanje, smo izhajali iz definicije EU o družbeni odgovornosti, iz 
standarda ISO26000, GRI ter drugih dokumentov in iz primerov dobre prakse, ki so v Evropi že uveljavljeni (v 
Veliki Britaniji, na Irskem, v Latviji, v Avstriji in drugod). Preučili smo različne modele in priporočila in se 
odločili za koncept, ki povezuje in nadgrajuje certifikate, nagrade in priznanja za družbeno odgovorno 
delovanje na različnih parcialnih področjih poslovanja – pri odnosu do okolja (ekologija in trajnostna 
naravnanost), pri odnosih do zaposlenih, do drugih partnerjev (déležnikov) – kupcev, dobaviteljev, lokalne 
skupnosti, nevladnih organizacij, ipd., pri odnosu do razvoja izdelkov in storitev. Ključna elementa, ki 
povezujeta vsa ta področja, sta način vodenja organizacije, ki upošteva soodvisnost, in celosten pristop v 
delovanju, ki smo ju prav tako vključili med merila za ocenjevanje.  
 
Ponosni smo, da je večino elementov, ki jih opredeljuje standard za družbeno odgovornost ISO 26000 
nagrada Horus vključevala že ob svojem nastanku (leta 2009), torej pred sprejemom ISO 26000 (november 
2010). V razpisu za nagrado za pravne osebe je vprašalnik prenovljen tako, da si bo z izpolnitvijo vprašanj 
podjetje ali zavod lahko pomagalo analizirati svojo obstoječo in oblikovati prihodnjo strategijo družbene 
odgovornosti.  
 
Dosedanji finalisti in nagrajenci Horus poročajo o pozitivnih učinkih njihovega sodelovanja na tekmovanju za 
Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. Poudarjajo, da so prejeli številne pohvale svojih 
deležnikov (zaposleni, kupci, dobavitelji, lokalna skupnost, mediji…), kar vse je vplivalo na povečanje 
njihovega ugleda in s tem poslovne uspešnosti. Mnogi tudi spoznajo, kakšne izboljšave še lahko vnesejo v 
svoje poslovanje. Delujejo z zgledom in na ta način prispevajo k širjenju dobre osebne in poslovne prakse na 
področju družbene odgovornosti v Sloveniji. 

 
 
2. Kdo se lahko prijavi na razpis? 
 
Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus se lahko prijavijo: 
 

1. PODJETJA: mikro in majhna (tudi s.p.), srednje velika in velika podjetja, ter socialna podjetja, 
2. ZAVODI: javni in zasebni zavodi različnih velikosti (po številu zaposlenih), 
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ki na kateremkoli področju vsaj 1 leto izvajajo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit 
zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev..., s katerimi presegajo minimalne, z zakonom določene standarde 
poslovanja, in jih zato lahko štejemo med družbeno odgovorne, ne glede na to, ali so svoja prizadevanja 
formalno že potrdili s pridobitvijo certifikatov, nagrad ali priznanj. 
 
Podjetja ter zavodi, ki želijo sodelovati na razpisu za pridobitev nagrade: 

• Morajo na vseh razpisanih področjih izpolnjevati minimalne standarde, tj. zakonsko predpisane 
normative, npr. za ravnanje z zaposlenimi, za odnos do okolja, za kakovost izdelkov...  

• Hkrati ne smejo biti zaradi svojega ravnanja vključeni v obsežnejši  postopek (začetni ali zaključni) pri 
katerem od v nadaljevanju navedenih organov oz. institucij v dveh letih pred podelitvijo nagrade in 
po njej: organi pregona, tržna inšpekcija, delovna inšpekcija, inšpekcija za okolje, Zveza 
potrošnikov, Častno razsodišče PRSS, Častno razsodišče SOZ, ipd.. 

 
Kategorije prijave na razpis Horus 2016 za pravne osebe: 
 
A. Za pravne osebe - mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode: 
 

� Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2016 za celotno organizacijo – NAGRADA ZA 
STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni 
odgovornosti) 

� Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2016 za projekt – PRIZNANJE ZA PROJEKT 
(sodelovanje gospodarstvo, šolstvo, mladi) 

� Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2016 za projekt – PRIZNANJE PRESS (priznanje 
za objave v medijih o DOP, podeljujemo v sodelovanju s partnerjem Press Clipping d.o.o.) 

 

3. Nagrade in priznanja za pravne osebe 
 
V kategoriji  
 

� NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE: 
1. Za podjetja: eno (1) nagrado za podjetje v vsaki od kategorij (po merilih Zakona o gospodarskih 

družbah): 

• mikro podjetja in s.p.; 

• majhna podjetja; 

• srednje velika podjetja;  

• velika podjetja; 

• socialna podjetja (vseh velikosti). 
2. Za zavode:  

• eno (1) nagrado za zavod v skupni kategoriji zavodi (javni ali zasebni), ne glede na velikost. 
 

� PRIZNANJE ZA PROJEKT (sodelovanje gospodarstvo, šolstvo, mladi) 
3. Za podjetja: eno (1) priznanje za podjetje v vsaki od kategorij (po merilih Zakona o gospodarskih 

družbah): 

• mikro podjetja in s.p.; 

• majhna podjetja; 

• srednje velika podjetja;  

• velika podjetja; 

• socialna podjetja (vseh velikosti). 
4. Za zavode:  
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• eno (1) priznanje za zavod v skupni kategoriji zavodi (javni ali zasebni), ne glede na velikost. 
 

� PRIZNANJE PRESS (objave DOP v medijih) 
5. Za podjetja: eno (1) priznanje za podjetje v vsaki od kategorij (po merilih Zakona o gospodarskih 

družbah): 

• mikro podjetja in s.p.; 

• majhna podjetja; 

• srednje velika podjetja;  

• velika podjetja; 

• socialna podjetja (vseh velikosti). 
6. Za zavode:  

• eno (1) priznanje za zavod v skupni kategoriji zavodi (javni ali zasebni), ne glede na velikost. 
 
Obdobje merjenja: Eno leto (oktober 2015-september 2016).  
Odvzem nagrade, priznanja: Če podjetje ali zavod – dobitnik nagrade/priznanja vidno krši pravila 2 leti (pred 
– če je naknadno dokazano) in po prejemu nagrade/priznanja, se javno objavi, da se nagrada/priznanje 
odvzame. 
 
Kdo in kako lahko sodeluje?  V letu 2016 je razpis namenjen podjetjem in zavodom (pravnim osebam) v 
zgoraj navedenih kategorijah. Pravna oseba se prijavi na razpis s prijavnico za pravne osebe. Po prijavi 
prejme račun za prijavnino na razpis. Ko jo poravna, prejme vprašalnik, ki je vodilo za poročanje oz. pripravo 
lastne strategije na področju družbene odgovornosti. Nagrada se podeljuje za nazaj, torej mora pravna 
oseba v vprašalniku opisati svoje aktivnosti zadnjega leta do oddaje prijave na ta razpis. Ko ima pravna 
oseba tako izpolnjen vprašalnik, mu ta služi v pomoč pri načrtovanju lastnih strateških aktivnosti na 
področju DO v prihodnje. 
 
Nagrado za najbolj družbeno odgovorno podjetje in zavod bo prejelo po eno podjetje oz. zavod v vsaki od  
kategorij. Priznanja prejmejo najboljši v posamezni kategoriji. 
 
Za posebno inovativne pristope na področju družbene odgovornosti se lahko ocenjevalna komisija odloči, da 
podeli posebna priznanja za družbeno odgovornost. Nagrajeni kandidati bodo predstavljeni: 

• na kratki predstavitvi pred samo podelitvijo nagrad na zaključni prireditvi, 

• v zborniku nagrade in 

• v drugih slovenskih medijih.   
 
Pravna oseba lahko za NAGRADO ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE kandidira samo z eno prijavo, 
prav tako za PRIZNANJE PRESS. Za PRIZNANJE ZA PROJEKT lahko pravna oseba kandidira z največ tremi 
prijavami, vsaka mora biti izpolnjena na svojem prijavnem obrazcu in za vsako prijavo se plača samostojna 
prijavnina. 
 

4. Kdo podeljuje nagrade? 
 
Nagrade za družbeno odgovornost Horus bomo podelili predvidoma v začetku decembra 2016. 
Častni pokrovitelj nagrade je predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. 
 
Nagrade podeljujejo IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, PRSS - Slovensko društvo za odnose z 
javnostmi, Sekcija za spodbujanje razvoja družbene odgovornosti in SPIRIT Slovenija, javna agencija.  
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Nagrade podeljujejo v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu, Združenje Manager, Združenje delodajalcev Slovenije, Društvo za marketing Slovenije, 
Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Štajerska gospodarska zbornica, Ameriška gospodarska 
zbornica, Društvo novinarjev Slovenije, Londonska šola za odnose z javnostmi, CNVOS – Zavod Center za 
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
PRIZMA, Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Zavod PIP; 
in z mnogimi medijskimi ter drugimi partnerji projekta. 
 

 
5. Področja nagrade in kriteriji ocenjevanja  
 

� NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE: 
 

Področja, ki jih obravnavamo / povezava na vprašanje v vprašalniku za pravne 
osebe 

% ocene po 
poglavjih 

1. Podatki o podjetju, zavodu Se ne ocenjuje 

2. Razumevanje in izvajanje načel družbene odgovornosti v organizaciji Se ne ocenjuje 

3. Upravljanje družbene odgovornosti v organizaciji  20 

4. Osrednje teme družbene odgovornosti v organizaciji: 50 

5. Vplivi organizacije na zaposlene, družbo, okolje in gospodarstvo 5 

6. Vrednostne verige in vpliv na razvoj DO pri dobaviteljih 5 

7. Prostovoljne pobude za družbeno odgovornost  5 

8. Sredstva, vložena v DO aktivnosti organizacije 5 

9. Poročanje o družbeni odgovornosti organizacije 5 

10. Komuniciranje o družbeni odgovornosti 5 

11. Seznam prilog: Se ne ocenjuje 

12. Izjava o etičnem poslovanju in verodostojnosti podatkov Se ne ocenjuje 

skupaj vse točke 100% 

 
Za priznanja se navedeni kriteriji uporabijo smiselno glede na posamezna področja v vprašalniku. 
 
Dodatna pojasnila o ocenjevanju: 

• Ocenjujemo projekte/aktivnosti, s katerimi podjetje zmanjšuje svoj ogljični odtis, znižuje svoje 
vplive na okolje, vlaga v obnovljive vire, ipd. Dodatno se vrednotijo prejeti certifikati (ISO, 
EMAS…). 

• Ocenjujemo projekte/aktivnosti, usmerjene na povečevanje zadovoljstva in pripadnosti 
zaposlenih. Dodatno se vrednotijo prejeti certifikati in nagrade (Zlata nit, Družini prijazno 
podjetje, Horus, SA 8000, OHSAS …, ipd.) ter ocene zadovoljstva zaposlenih, ki presegajo 
povprečje panoge.  

• Ocenjujemo spoštovanje različnih standardov in kodeksov ter projekte/aktivnosti, namenjene 
razvoju DO ravnanja pri kupcih (odjemalcih) in dobaviteljih. (npr. standardi ISO skupin, kodeks 
etične trgovine, spodbujanje pravične trgovine (Fair Trade), različni interni etični kodeksi za 
obnašanje do poslovnih partnerjev, tudi razvoj in spodbujanje uporabe okolju prijaznih izdelkov 
in storitev, etično oglaševanje in marketing z razlogom.  

• Ocenjujemo projekte/aktivnosti, usmerjene v pozitiven odnos do celotne skupnosti – tako 
lokalne, kot nacionalne. Upoštevamo različne aktivnosti, ki povezujejo delovanje pravne osebe  
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s cilji in razvojem lokalne skupnosti, ranljivih in ogroženih skupin, z reševanjem lokalnih in 
globalnih razvojnih problemov; to vključuje tudi sponzoriranje in doniranje sredstev. 

• Ocenjujemo celovitost vodenja organizacije - poslovna poročila in zapise v njih: vpetost DO v 
strateške in poslovne dokumente, poročanje po DO standardih (GRI smernice), zadovoljstvo 
zaposlenih z vodenjem (nad povprečjem panoge). Nagrade in certifikati: Slovenska / Evropska 
nagrada za poslovno odličnost, Horus, AA1000, UN Global Compact, upoštevanje smernic za 
družbeno odgovornost ISO 26000, članstvo v mednarodnih in slovenskih organizacijah, ki 
spodbujajo razvoj družbene odgovornosti ipd.. 

• Ocenjujemo uspehe pri trudu za varovanje in razvijanje človekovih pravic. Ta trud se nanaša na 
deležnike, s katerimi organizacija ima poslovne odnose; npr. preprečuje kakršne koli oblike 
zlorabe vpliva na katere koli ljudi ipd.  

• Ocenjujemo vključevanje novosti v kontekstu družbene odgovornosti v poslovno prakso, 
inoviranje in njihovo uspešnost ter učinkovitost. 

 
Med finaliste se uvrstijo pravne osebe, ki zberejo v 1. krogu ocenjevanja najmanj 51 % vseh možnih točk v 
svoji kategoriji. Nagrajenec je pravna oseba, ki v 2. krogu ocenjevanja zbere največje število vseh možnih 
točk. V primeru, da v 2. krogu ocenjevanja nobena pravna oseba ne zbere več kot 67 % vseh možnih točk v 
posamezni kategoriji, se lahko komisija odloči, da nagrade v tej kategoriji ne podeli. 
 
 

6. Ocenjevalna komisija 
 
Dvostopenjsko ocenjevalno komisijo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki za različne vidike družbene 
odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij.  
 
Komisija na 1. stopnji ocenjevanja ima najmanj 7 članov, na drugi stopnji pa najmanj 3 člane. Komisija deluje 
po Poslovniku o organizaciji in izvedbi projekta »Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus«, po 
Pravilniku o sestavi in delu komisije za ocenjevanje vlog in po Pravilniku o ocenjevanju, ki jih je pripravil 
Strokovno-organizacijski odbor nagrade HORUS. 
 
Komisija ima v primeru nejasnosti pravico kandidata pozvati k dopolnitvi podatkov in tudi preveriti navedbe 
v prijavi. 
 

 
7. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti  
 
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih 
komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno 
skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, 
bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 
 
Podatki, ki jih bodo posredovala podjetja in zavodi – kandidati, bodo uporabljeni izključno za namene, 
povezane s pripravo, podelitvijo in promocijo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus.  
 
Z vlogo na razpis prijavitelj na inštitut IRDO kot koordinatorja projekta prenaša pravico do: 

- brezplačne objave vloge ali njenih delov v zborniku in vseh njegovih ponatisih, z izjemo tistih delov 
vloge, ki jih je prijavitelj posebej označil kot zaupne podatke, ki niso namenjeni objavi, 

- javne objave naslovov nagrajenih vlog, imen avtorjev ter podjetij. 
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Kandidat kot finalist oz. nagrajenec lahko uporablja znak Horus v njegove poslovne namene, vendar skrbno, 
v duhu dobrega gospodarja in z namenom krepitve Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus ter 
promoviranja lastne družbene odgovornosti.  
 
S predložitvijo vlog kandidati sprejemajo te določbe ter vsa pravila in obrazce, ki veljajo za ta razpis. 
 
Te določbe se smiselno nanašajo tudi na razpise za posebna priznanja, podeljena v okviru Slovenske nagrade 
za družbeno odgovornost Horus 2016. 
 

 
8. Odvzem nagrade, priznanja 
 
V skladu s pravilnikom o delu ocenjevalne komisije je mogoče podeljeno nagrado, priznanje tudi odvzeti, če 
se naknadno ugotovi: 

• da podatki prijavitelja niso bili resnični, ali to, 

• da je nagrajenec prekršil načela družbene odgovornosti v smislu kršenja zakonskih meril na katerem koli 
področju (odnos do zaposlenih, do kupcev, do okolja, ipd.), ali  

• da je nagrajenec dokazljivo deloval družbeno neodgovorno (v času dveh let pred prejemom in po 
prejemu nagrade). 

 
 

9. Razpisna dokumentacija in prijavnina 
 
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa in prijavni obrazec) je z dnem objave razpisa 4.7.2016 na voljo na 
spletnem naslovu www.horus.si, kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na ta razpis. 
 
Sestavni del razpisne dokumentacije je prijavni obrazec – prijavnica za sodelovanje na razpisu ter vprašalnik 
in dokazilo o plačilu prijavnine. Prijavnina za sodelovanje na razpisu znaša, kot sledi iz preglednice. Vlogo 
kandidata se sprejme v ocenjevanje, ko je plačana prijavnina za ta razpis. Po plačilu prijavnine kandidat za 
prejem nagrade v kategoriji pravnih oseb prejme vprašalnik za sodelovanje na razpisu. 
 

Višina prijavnine za leto 2016 - ZA PRAVNE OSEBE (PODJETJA IN ZAVODE): 
Kategorija Prijavnina v EUR (2016) 

Pravna oseba (velikost po ZGD) Prijavnina za NAGRADO 
ZA STRATEŠKO 

CELOVITOST PRAVNE 
OSEBE 

Prijavnina za 
PRIZNANJE ZA 

PROJEKT 

Prijavnina za 

PRIZNANJE 
PRESS 

Kotizacija za 
seminar  

Horus 2016 

A. KLASIČNO PODJETJE     
� mikro podjetje, s.p. � 190 � 150 � 100 � 70 

� majhno podjetje � 280 � 150 � 100 � 100 

� srednje veliko podjetje � 460 � 250 � 100 � 100 

� veliko podjetje � 1.090 � 500 � 100 � 200 

B. SOCIALNO PODJETJE     
� socialno podjetje 

(vseh velikosti in vrst) 
� 190 � 150 � 100 � 70 

C. ZAVOD     
� Zavod (vseh velikosti 

in vrst) 
� 190 � 150 � 100 � 70 
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Opombe:  

• Višino prijavnine za tekoče leto potrdi Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus na svoji seji pred objavo 
razpisa. Sredstva, zbrana iz prijavnin, se uporabljajo za kritje stroškov organizacije in izvedbe projekta »Razpis in 
podelitev nagrade Horus« 

• Davek na dodano vrednost ni vračunan v znesku prijavnine (IRDO ni zavezanec ZA DDV). 

• Inštitut IRDO bo prijavljenim na razpis oz. seminar izstavil račun za prijavnino v roku 8 dni od prejema prijavnice.  

• Prijavnino (za sodelovanje na razpisu in/ali na seminarju) prijavitelj poravna najkasneje v osmih dneh od prejema 
računa na TRR pooblaščenega organizatorja – inštituta IRDO. Prijavitelji na razpis Horus 2016 ob plačilu prijavnine 
prejmejo celovit vprašalnik v izpolnjevanje in za sodelovanje na razpisu. Če pravna oseba poravna prijavnino in 
izpolni vprašalnik, a ga ne odda organizatorju do 19.10.2016, se šteje, da je odstopila od sodelovanja na razpisu za 
nagrado Horus. V tem primeru se sredstva prijavitelju ne vračajo. 

• Na razpis se lahko prijavijo tudi samostojni podjetniki (s.p.) in se prijavijo za posamezno kategorijo glede na velikost 
s.p. po ZGD. 

 
 

Dodatne ugodnosti za prijavitelje na razpis za nagrado Horus 2016: 

• Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta imajo 20 % popust pri prijavnini. 

• Za prijavitelje na razpis Horus 2016 je seminarska kotizacija všteta v prijavnino, za ostale je kotizacija 
navedena v zadnjem stolpcu zgoraj. 

• Prijavitelji na razpis za Horus 2016 za NAGRADO ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE prejmejo 
dodatno 2 uri brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje strategije 
družbene odgovornosti v njihovi organizaciji. Svetovanje poteka preko telefona, Skype ali osebno na 
sedežu inštituta IRDO. V primeru dogovora o svetovanju na sedežu oz. v poslovnih prostorih kandidata se 
organizator in kandidat dogovorita za povračilo potnih stroškov inštitutu IRDO. 

• Prijava na razpis Horus 2016 ni pogoj za prijavo na seminar Horus. Kdor se prijavi samo na seminar, plača 
prijavnino le za seminar. 

• Zmagovalci Horus 2016 v posamezni kategoriji prejmejo brezplačno izobraževanje za pridobitev 
certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki ga izvaja IRDO – Inštitut za razvoj 
družbene odgovornosti. 

 
V začetku septembra 2016 bo organiziran seminar za prijavitelje na razpis. Sodelovanje na seminarju za 
prijavitelje ni obvezno, priporočamo pa ga vsem, posebej kandidatom, ki se prijavljajo prvič, pa tudi tistim, ki 
se na razpis ne nameravajo prijaviti, a bi želeli izboljšati svojo strategijo družbene odgovornosti. Program 
seminarja bo objavljen na spletni strani projekta www.horus.si do začetka septembra 2016.  
 
 

10. Način prijave in razpisni rok  

 
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse 
obvezne sestavine, dokazila in izjave, kot so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh 
predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo razpisa in prijavni obrazec za podjetja oz. zavode, se šteje za 
nepopolno in se zavrže. 
 
Vsako posamezno vlogo za pravne osebe morajo predlagatelji podpisano predložiti v enem (1) tiskanem in 
enem (1) tiskanemu identičnem elektronskem izvodu (zgoščenka s celotno prijavnico in prilogami, priloge so 
lahko tudi le delno skenirane (npr. naslovnice, kazalo) v zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2016 – 
PRAVNE OSEBE« ter na hrbtni strani navedbo predlagatelja: naziv in naslov oz. sedež.  
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Rok za oddajo vlog je 19.10.2016. Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega datuma prispele na 
poštni naslov inštituta IRDO, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor. Vloga mora biti najkasneje ta dan 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Vloge, ki ne bodo predložene oziroma 
priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne. Vsaka pravna oseba lahko na 
razpis kandidira le z eno vlogo razen za projekte (do 3). 
 
Komisija za ocenjevanje bo poleg prepozno oddanih vlog in vlog, ki ne bodo vsebovale vseh predvidenih 
sestavin, iz nadaljnjega postopka izločila tudi vse vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba. 
 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 
 
 

11. Odpiranje vlog  
 
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje Strokovno-organizacijski odbor nagrade. Ker 
pričakujemo večje število vlog, odpiranje ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo 20.10.2016 v prostorih 
inštituta IRDO. 
 
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija takoj pozvala predlagatelje k dopolnitvi vlog 
do 27.10.2016. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v roku do 27.10.2016 ne bodo dopolnili, bodo zavržene.  
 
 

12. Obveščanje o izboru  

 
O izboru in dodelitvi nagrad odloči dvostopenjska strokovna komisija. Predlagatelji bodo o izboru ustrezno 
obveščeni, in sicer: 
- 16.11.2016 – informacije o finalistih za nagrade, 
- predvidoma začetek decembra 2016 – razglasitev nagrajencev in prejemnikov posebnih priznanj. 
 
Morebitne pritožbe zoper ocene strokovne komisije predlagatelji vložijo na inštitut IRDO. Za odločanje o 
pritožbi je pristojen Strokovni svet inštituta IRDO. Predlagatelj - pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.  
 
Nagrajenci bodo javno objavljeni na spletnem naslovu inštituta IRDO www.irdo.si, na spletnem naslovu 
projekta www.horus.si in na spletnih naslovih ostalih partnerjev projekta. 
 
 

13. Pomembni datumi: 

 
 

Termin Aktivnost 

4. 7. 2016 objava razpisa za nagrado Horus 2016 

13. 9. 2016 seminar za prijavitelje 

4. 7. – 19. 10. 2016 zbiranje prijav na razpis  

19. 10. 2016 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog 

20. 10. 2016 odpiranje prispelih prijav 

20. 10. - 27. 10. 2016 zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev 
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28. 10. – 14. 11. 2016 ocenjevanje komisije, 1. krog 

16.11.2016 razglasitev finalistov za nagrado in priznanja 

16. 11. – 30. 11. 2016 ocenjevanje komisije, 2. krog 

2. teden decembra 2016 predstavitev nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj  

December 2016 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih 

 

 
14. Dodatne informacije 
 
Za dodatne informacije pišite na naslov: nagrada.horus@irdo.si, tel. 031 344 883. 
Inštitut IRDO, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, www.horus.si. 
 
V Mariboru, 1.7.2016 
 
 Strokovno-organizacijski odbor nagrade HORUS 
 zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik 
                     l.r. 
  
  


