
 

 

 

 

Vabilo PODJETJEM IN DRUGIM ORGANIZACIJAM 
za sodelovanje na razpisu za 

HORUS 2022 - Slovensko nagrado za družbeno odgovornost  
in trajnostni razvoj 

 
 

Ljubljana, 5. 9.2022 

 
Spoštovani, 

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno 
interesnimi organizacijami 5.9.2022 objavil razpis za HORUS 2022 - Slovensko nagrado za družbeno 
odgovornost in trajnostni razvoj. Nagrado podeljujemo štirinajstič zapored. Letošnja novost je tudi možnost 
pridobitev certifikata Horus. 

 
Z razpisom HORUS želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k 
družbeni odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo.  
 
V letu 2022 v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2022 objavljamo naslednje 
razpise: 
 
ZA PRAVNE OSEBE: 
 
Kategorije prijav na razpis Horus 2022 za pravne osebe (PRIJAVNINA): 
 
A. NAGRADA za pravne osebe - mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode: 
 

 NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k 
družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju) – HORUS 2022 - Slovenska nagrada za družbeno 
odgovornost in trajnostni razvoj  za celotno organizacijo  

 NAGRADA ZA PROJEKT (sodelovanje - gospodarstvo, okolje, družba) – HORUS 2022 - Slovenska 
nagrada za družbeno odgovornost  in trajnostni razvoj za projekt 

 
B. CERTIFIKAT za pravne osebe - mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode: 
 

 CERTIFIKAT ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k 
družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju) => kandidat prejme HORUS 2022 - Certifikat za 
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj za celotno organizacijo  

 CERTIFIKAT ZA PROJEKT (sodelovanje - gospodarstvo, okolje, družba) => kandidat prejme  HORUS 2022 
- Certifikat za družbeno odgovornost  in trajnostni razvoj za projekt 

 
ZA FIZIČNE OSEBE: 
 
Kategorije prijav na razpis Horus 2022 za fizične osebe (PRIJAVNINE NI): 

 Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2022 - POSEBNA PRIZNANJA: 
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o Posameznik 
o Novinar/ka 

 
Za nagrado HORUS 2022 se lahko potegujejo PROFITNE PRAVNE OSEBE (mikro podjetja in s.p., majhna, 
srednje velika, velika in socialna podjetja) IN NEPROFITNE PRAVNE OSEBE in OSEBE JAVNEGA PRAVA, ter 
druge organizacije. Sodelujejo lahko pravne osebe, ki se zavedajo družbene odgovornosti – poštenosti preko 
meja predpisov in odgovornosti do družbe za svoja dejanja – na različnih področjih svojega delovanja: v odnosu 
do okolja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov organizacije ter pri razvoju izdelkov in storitev, in jo 
vključujejo v svoje strateško vodenje ter poslovanje. Vprašalnik za strateško celovitost pravne osebe je 
prilagojen smernicam Standarda za družbeno odgovornost ISO 26000:2010, ESG in drugim orodjem na 
področju družbene odgovornosti. Pravna oseba si z izpolnitvijo vprašalnika lahko analizira stanje in oblikuje 
svojo strategijo družbene odgovornosti za v prihodnje. Lahko pa naroči dodatno svetovanje izkušenih 
strokovnjakov za področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. V kategoriji fizične osebe 
sodelujejo posamezniki in prejmejo posebna priznanja. 
 
Razpis je objavljen do 31. oktobra 2022, vse informacije o nagradi HORUS pa so objavljene na spletni strani 
www.horus.si.   

Višina prijavnine za leto 2022 je zapisana v razpisu za pravne osebe, za fizične osebe prijavnine ni. 

 
Na razpis se prijavite s prijavnico, ob plačilu prijavnine (pravne osebe) pa prejmete vprašalnik, v katerem 
prikažete vaše preteklo delo na področju družbene odgovornosti (za eno leto: 1. november 2021 – 31. oktober 
2022). Pravna oseba lahko za NAGRADO ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE kandidira samo z eno (1) 
prijavo. Za PRIZNANJE ZA PROJEKT lahko pravna oseba kandidira z največ tremi (3) prijavami, vsaka mora biti 
izpolnjena na svojem prijavnem obrazcu in za vsako prijavo se plača samostojna prijavnina. 
 

Vabimo vas, da v projektu z vašim primerom dobre prakse sodelujete tudi vi! V prilogi vam pošiljamo razpisno 
dokumentacijo, vlogo pa do 31. oktobra 2022 pošljite na poštni naslov inštituta IRDO. Ocenjevalno komisijo 
sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki za razne vidike družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih 
organizacij. Ocenjevanje bo potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek pa bo dan celovitim pristopom podjetij in 
zavodov k družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov.  
 
Delujte z zgledom!  
 
SEMINAR HORUS 2022 - DOBRE PRAKSE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
V septembru 2022 bo organiziran seminar za prijavitelje na razpis HORUS 2022. Sodelovanje na seminarju ni 
obvezno, priporočamo pa ga tudi vsem, ki se na razpis ne nameravajo prijaviti, a bi želeli izboljšati svoje znanje 
na tem področju in pripraviti lastno strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v podjetju, 
organizaciji. Program seminarja bo objavljen na spletni strani projekta www.horus.si.  
 
Pomembni datumi: 
 

Termin Aktivnost 

23. 8. 2022 najava sprememb in objave razpisa za nagrado Horus 2022 

5. 9. 2022 objava razpisa za nagrado Horus 2022 

13.9. 2022 online seminar s predstavitvijo razpisa Horus  2022  

5.9. – 31. 10. 2022 zbiranje prijav na razpis  

31. 10. 2022 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog 

http://www.horus.si/
http://www.horus.si/
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3. 11. 2022 odpiranje prispelih prijav 

3. 11. - 8. 11. 2022 zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev 

9. 11. – 20. 11. 2022 ocenjevanje komisije, 1. krog 

21. 11. 2022 razglasitev finalistov za nagrado in priznanja 

21. 11. – 30. 11. 2022 ocenjevanje komisije, 2. krog 

9.12.2022 Podelitev nagrad Horus 2022 - predstavitev nominirancev za nagrado in 
podelitev nagrad, priznanj, certifikatov 

December 2022 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih 

 
Dodatne ugodnosti za prijavitelje na razpis za nagrado Horus 2022: 

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

• Prijavitelji na razpis za Horus 2022 – za NAGRADO ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE - prejmejo po 
dogovoru dodatno 2 uri online brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje 
strategije družbene odgovornosti v njihovi organizaciji. 

• Prijava na razpis Horus 2022 ni pogoj za prijavo na seminar Horus. Kdor se prijavi samo na seminar, plača 
prijavnino le za seminar. Na seminar se lahko prijavijo tudi tisti, ki se niso prijavili za nagrado Horus. 

• Zmagovalci Horus 2022 v posamezni kategoriji prejmejo 20 % popust na izobraževanje za pridobitev 
certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki ga izvaja IRDO – Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti. 

 
Več o razpisu, prejemnikih nagrad, finalistih in dobitnikih posebnih priznanj preberite na spletnem mestu 
nagrade Horus: www.horus.si in na nagrada.horus@irdo.si . 
 
Pridružite se dosedanjim finalistom in nagrajencem tudi vi. Za vaše sodelovanje in s tem prispevek k družbeni 
odgovornosti se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo! 
 
S spoštovanjem, 
 

mag. Anita Hrast, 
direktorica inštituta IRDO 

l.r. 

mag. Natalie Cvikl Postružnik, 
predsednica Strokovno-organizacijskega 

odbora nagrade HORUS 
l.r. 

Priloge:  Razpis, Prijavnica 
 

Organizator:  
 

            
 

 

 

Sofinancer: 
 

  

 

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

