
 

 
 

 

 

 

VABILO NA SEMINAR 
 

Predstavitev razpisa 
za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost - Horus 2020 

in primer dobre prakse družbene odgovornosti 
in trajnostnega razvoja v podjetju, 

 
ki bo potekal v torek, 15. septembra 2020, od 9. do 12. ure, 

preko spletne aplikacije Zoom. 

 
Več: www.horus.si, nagrada.horus@irdo.si 

3.9.2020 

Ste družbeno odgovorno podjetje, zavod  
ali poznate takšnega posameznika? 

Kandidirajte za nagrado HORUS 2020 –  
Slovensko nagrado za družbeno odgovornost! 
Predstavite svoj primer dobre prakse  
in okrepite vaš ugled v javnosti. 
Prijavite se na razpis www.horus.si do 15. 10. 2020! 

http://www.horus.si/
mailto:nagrada.horus@irdo.si
http://www.horus.si/


 

 
 

 

Spoštovani, 
 
vljudno vas vabimo, da kandidirate za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost 

Horus 2020 ter z našimi strokovnimi podlagami preverite vaše izvajanje družbene 
odgovornosti v praksi ter spoznate novosti, ki jih lahko učinkovito vključite v vaše poslovanje. 

Vse prijavitelje in druge zainteresirane zato vabimo na seminar Predstavitev razpisa 
za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost - Horus 2020 in primer dobre prakse 
družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v podjetju, ki bo potekal v torek, 15. 
septembra 2020, od 9. do 12. ure, preko spletne aplikacije Zoom. 

 
Zakaj se udeležiti seminarja? Spoznali boste:  

 osnove družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja za podjetja in organizacije, 

 najboljše prakse slovenskih družbeno odgovornih podjetij – dosedanjih nagrajencev 
Horus (2009 - 2014), 

 kako učinkovito pristopiti k družbeno odgovornim aktivnostim v podjetju, zavodu 
na različnih področjih (zaposleni, okolje, dobavitelji in kupci, skupnost, vodenje), 
usklajeno s smernicami standarda za družbeno odgovornost ISO26000), 

 novosti s področja družbene odgovornosti in razpis za nagrado HORUS 2020 ter 
kako se nanj prijaviti. 
 
Na seminar vabimo predstavnike podjetij, zavodov in posameznike, ki bi želeli 

izboljšati strategijo družbene odgovornosti v svoji organizaciji, in tiste, ki imate namen 
kandidirati za nagrado Horus 2020. 

Slovenska in tuja uspešna podjetja se zavedajo, da so soodvisna s svojimi 
zaposlenimi, poslovnimi partnerji, okoljem, skupnostjo in dobrim vodenjem. Ko imajo to 
usklajeno, dosegajo vrhunske rezultate. Tudi v Sloveniji je vse več podjetij, zavodov in 
organizacij, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti kot odgovornosti za svoje vplive 
na družbo, upoštevanje soodvisnosti in trud za celovitost ter uravnoteženega poslovanja na 
vseh ključnih področjih in funkcijah podjetja ali zavoda. Tem omogočamo, da se predstavijo s 
svojimi dobrimi praksami in da za takšno delovanje navdušijo tudi druge. 

Organizator seminarja je IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s 
podpornimi partnerji projekta Horus 2020. Slovensko nagrado za družbeno odgovornost 
Horus 2020 podeljuje IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi 
podpornimi partnerji. Nagrado sofinancirajo prijavitelji ter Urad RS za mladino. 

Prilagamo program in prijavnico, ki ju najdete tudi na spletnem mestu: 
www.horus.si. Prijave zbiramo do 15. 10. 20120! Člani organizatorjev in podpornih 
partnerjev projekta lahko uveljavljate 20 % popust!  

Predstavitev posebnosti razpisa Horus 2020, pregled prijavnice in diskusija s 
potencialnimi prijavitelji na razpis bo potekala na delavnici, individualno svetovanje pa po 
dogovoru z inštitutom IRDO. Za več informacij nas kontaktirajte: nagrada.horus@irdo.si.  
Vljudno vabljeni! 
 
Mag. Anita Hrast, 
direktorica inštituta IRDO, 
l.r. 

  Zasl., prof. ddr. Matjaž Mulej, 
Predsednik Strokovnega in Raziskovalnega sveta IRDO ter 
Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus, l.r. 

http://www.horus.si/
mailto:nagrada.horus@irdo.si


 

 
 

 

 
PROGRAM SEMINARJA 

 (Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa.) 

 
Predstavitev razpisa 

za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost - Horus 2020 
in primer dobre prakse družbene odgovornosti 

in trajnostnega razvoja v podjetju 
Torek, 15. septembra 2020, od 9. do 12. ure, preko spletne aplikacije Zoom. 

 

URA VSEBINA PREDAVATELJ 

8.45-
9.00 

Zbiranje udeležencev, preverjanje tehnične povezljivosti mag. Anita Hrast, IRDO 

9.00 Uvodni pozdrav organizatorja in partnerjev 
mag. Anita Hrast, IRDO, zasl. 
prof. ddr. Matjaž Mulej, IRDO 

9.10 
Osnove družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja 
ter aktualne novosti, dokumenti 

mag. Anita Hrast, IRDO, zasl. 
prof. ddr. Matjaž Mulej, IRDO 

9.45 
Strateški pristop k DO in TR ter najboljše prakse 
slovenskih družbeno odgovornih podjetij – dosedanjih 
nagrajencev Horus (2009 - 2019) 

mag. Danilo Burnač 

10.40 Kratek odmor, 10 min  

10.50 
Razpis za nagrado HORUS 2020 in kako se nanj prijaviti - 
pregled prijavnice in novosti HORUS 2020 

 
mag. Anita Hrast, IRDO 

11.20 Skupinska diskusija s prijavitelji na razpis  
Anita Hrast, IRDO,  
ddr. Matjaž Mulej, IRDO  
mag. Danilo Burnač 

12.00  Zaključek srečanja  mag. Anita Hrast, IRDO 
 

 
Kako se prijaviti na seminar? 
 
Prosimo vas, da izpolnite priloženo prijavnico in nam jo čim prej pošljete na naslov 
nagrada.horus@irdo.si. Cena za udeležbo je 100 EUR/udeleženca/organizacijo. Prijavnino za 
seminar poravnate najkasneje do 14. 9. 2020.  
 
Dodatne informacije in prijave: www.horus.si, nagrada.horus@irdo.si, GSM 031 344 883. 
 

 
 

mailto:nagrada.horus@irdo.si
http://www.horus.si/
mailto:nagrada.horus@irdo.si


 

 
 

 

Podporni partnerji 
• PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi 
• Ameriška gospodarska zbornica, 
• CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, 
• Društvo za marketing Slovenije, 
• Društvo novinarjev Slovenije, 
• Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, 
• Združenje socialna ekonomija Slovenije: Slovenski forum socialnega podjetništva 
• Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 
• Štajerska gospodarska zbornica, 
• Urad RS za mladino, 
• Združenje delodajalcev Slovenije, 
• Združenje Manager. 
 

Partner klipinga 
• Press Clipping d.o.o. 
 
 

 

Organizator 
       

   
 

 

Sofinancer 
    

 

 


