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IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v 

sodelovanju s podpornimi partnerji projekta in v okviru razpisa za Slovensko nagrado za družbeno 
odgovornost HORUS 2016, podeljujeta posebno priznanje za POSAMEZNIKA/CO ALI ORGANIZACIJO, ki: 

• s svojim delovanjem deluje zgledno in širi primere dobre prakse na področju družbene odgovornosti 

in spodbuja ostale k tovrstnim aktivnostim, 

• se ob svojem rednem delovanju  aktivno loteva tudi problemov s področja družbene odgovornosti in 

jih rešuje ter zato dosega viden vpliv v družbi, 

• si prizadeva pomagati mladim, da se čim bolje vključijo v skupnost in se skozi delo osamosvojijo, 

• si prizadeva za razvoj družbene odgovornosti v širšem slovenskem in mednarodnem obsegu. 

 

Pravila sodelovanja na razpisu: 

1. Predlog lahko poda posameznik ali pravna oseba iz Slovenije ali tujine, vendar ne kandidat/ka za 

priznanje. Soglasje kandidata/tke je potrebno. Predlog je lahko podan v slovenskem ali angleškem jeziku. 

2. Prijavitelji morajo prijavi priložiti tudi obrazložitev in dokazila, na osnovi katerih bo strokovna komisija 

ocenjevala prijavo (opis kandidata/tke, utemeljitev predloga, priznanja, priporočila, druga dokazila  – več 

je zapisano v pogojih sodelovanja).  

3. Predlagani/a kandidat/tka mora izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije za prijavo: 

• Kandidat/ka deluje v Republiki Sloveniji in izven nje, 

• Kandidat/ka s svojim delovanjem deluje zgledno in širi primere dobre prakse na področju družbene 

odgovornosti ter zato dosega viden vpliv v družbi, spodbuja ostale k tovrstnim aktivnostim, ter deluje 

na naslednjih področjih družbene odgovornosti: okolje, skupnost, trg, zaposleni, vodenje, človekove 

pravice, etika, pravice potrošnikov, drugo, 

• Kandidat/ka izkazuje svojo družbeno odgovornost skozi upoštevanje in udejanjanje načel družbene 

odgovornosti – pristojnost/uradna odgovornost, preglednost, etično obnašanje (poštenost, 

enakopravnost, celovitost, skrbnost do ljudi, živali in okolja ter zavezanost upoštevati vpliv 

dejavnosti in odločitev na interese deležnikov), spoštovanje deležnikov, vladavine prava, 

mednarodnih norm, človekovih pravic; 

• Kandidat/ka si prizadeva za razvoj družbene odgovornosti oz. je s svojim delovanjem veliko 

prispeval/a k razvoju le-te na različnih področjih, 

• Kandidat/ka si prizadeva pomagati mladim in razvija družbeno odgovoren odnos do mladih 

(zaposlovanje mladih, mentorstvo, štipendiranje, sofinanciranje projektov ipd.), da se čim bolje 

vključijo v skupnost in se skozi delo osamosvojijo, 

• Kandidat/ka je za svoje delo že prejel priporočila ali priznanja stanovskih in drugih organizacij, 

ustanov. 

4. Predlogi za kandidate/tke naj bodo posredovani v enem tiskanem in/ali enem elektronskem izvodu ter v 

naslednjih oblikah: tiskani mediji - v obliki pdf dokumenta,  elektronski mediji – e-pošta ali na CD-ROMu 

ali ključku. 

5. Pri ocenjevanju se upoštevajo dosežki kandidata/tke v zadnjem letu, od oktobra 2015 do septembra 

2016.  

6. Ocenjevalno komisijo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki s področja družbene odgovornosti, 

predstavniki strokovno-interesnih organizacij in predstavniki organizatorjev nagrade ter partnerskih 

organizacij. V primeru konflikta interesov ocenjujejo člani komisije po načelu samoizločitve. 

7. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala: 

• Vsebino predlogov, podkrepljeno z utemeljitvami. 

• Izvirnost in raziskovalno delo kandidata na področju družbene odgovornosti, dela z mladimi in 

gospodarstva in/ali nevladnih in vladnih organizacij. 

• Doprinos kandidata k večji osveščenosti  družbe o družbeno odgovornih temah in povezovanju 

Slovenije s tujino. 
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8. Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa in prijavni obrazec) je na voljo na spletnem naslovu 

www.horus.si, kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na ta razpis. 

 

Način prijave in rok za oddajo:  

 

Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno z obrazložitvijo 

prijavitelja in dokazili (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).  Prijavo morajo predlagatelji podpisano 

predložiti v enem (1) tiskanem in/ali enem (1) tiskanemu identičnem elektronskem izvodu (zgoščenka) v 

zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani oznako: »Ne odpiraj: Prijava na razpis Slovenska nagrada za 
družbeno odgovornost HORUS 2016 – SPLOŠNO« ter na hrbtni strani navedbo predlagatelja: naziv in naslov 

oz. sedež. Elektronska prijava je lahko oddana na naslov: nagrada.horus@irdo.si do 19.10.2016 do polnoči. 
 

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 ali na elektronski naslov 

nagrada.horus@irdo.si. Tiskana vloga mora biti najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v 

zaprti ovojnici (kuverti), vloga, poslana na elektronski naslov nagrada.horus@irdo.si  pa do polnoči tega dne. 

Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku ali po el. pošti do 

polnoči zadnjega dne razpisa, se bodo štele za prepozne. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z 

vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 

 

Organizatorji lahko priznanje kandidatu odvzamejo, če krši pogoje in pravila razpisa, kot sledi iz pravilnikov 

razpisa za nagrado Horus 2015. 

Prijavnine ni. 

 
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 

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 

 
Dodatne informacije:   www.horus.si, nagrada.horus@irdo.si, 031 344 883 

 

V Mariboru, 1.7.2016 

Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus, 

zanj ddr. Matjaž Mulej, predsednik, l.r.  


