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soustvarjati



PROGRAM SREČANJA

Vsebina srečanja (9-11h):

❖ Uvodni pozdrav

❖ Predstavitev Inštituta IRDO in izhodišča za nagrado

❖ Predstavitev projekta HORUS – Slovenska nagrada in certifikat za družbeno 

odgovornost in trajnostni razvoj

❖ Predstavitev razpisa HORUS 2022 in novosti

❖ Razprava z udeleženci: vprašanja in odgovori
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Predstavitev inštituta IRDO in POVABILO k 
sodelovanju

✓ www.irdo.si

✓ www.horus.si

✓ www.model-m.si …

HORUS –
Slovenska nagrada 

za družbeno odgovornost 
in trajnostni razvoj

http://www.irdo.si/
http://www.horus.si/
http://www.model-m.si/


Poznate naraščajoče negativne 
trende?

Glede na sistemsko naravo svetovnih okoljskih izzivov je potreben sistemski in 
v prihodnost usmerjen pristop k okoljski trajnostnosti, ki obravnava 
naraščajoče negativne trende, kot so:

– podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, globalna 
prekomerna poraba virov, pomanjkanje hrane, tanjšanje ozonskega 
plašča, zakisljevanje oceanov, poslabšanje sistema sladkih voda in 
sprememba zemljiškega sistema, kot tudi pojav novih groženj, kot so 
nevarne kemikalije in njihovi kombinirani učinki.



ZN: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030

• Generalna skupščina ZN je 25. septembra 
2015 sprejela nov globalni okvir za trajnostni 
razvoj: agendo za trajnostni razvoj do leta 
2030.

• Jedro Agende 2030 so cilji trajnostnega 
razvoja, zajema pa tri trajnostne dimenzije: 
gospodarsko, socialno in okoljsko. 

• Komisija je 11. decembra 2019 objavila svoje 
sporočilo o „evropskem zelenem dogovoru“. 



Cilji trajnostnega razvoja so načrt za boj proti revščini in

lakoti, soočanje s podnebno krizo, doseganje enakosti spolov

in še veliko več v naslednjih desetih letih.

V času velike negotovosti cilji trajnostnega razvoja kažejo pot

naprej k močnemu okrevanju od COVID-19 in boljši

prihodnosti za vse na varnem in zdravem planetu.

SDG: 17 ciljev za preoblikovanje našega sveta



Pariški sporazum

Pariški sporazum, sprejet na podlagi Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, je Unija 
odobrila 5. oktobra 2016.
Cilj člena 2(1)(c) Pariškega sporazuma je okrepitev odziva 
na podnebne spremembe, med drugim z zagotavljanjem, 
da se bodo finančni tokovi ujemali z usmerjenostjo v 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in k razvoju, 
odpornemu na podnebne spremembe.
V zvezi s tem je Evropski svet 12. decembra 2019 sprejel 
sklepe o podnebnih spremembah. V tej luči je ta uredba 
ključen korak k cilju doseganja podnebno nevtralne Unije 
do leta 2050.



Šest prednostnih nalog 
Komisije v obdobju 2019–2024

1. Evropski zeleni dogovor - Evropa želi biti prva podnebno nevtralna celina, 
tako da bo postala moderno, z viri gospodarno gospodarstvo.

2. Evropa, pripravljena na digitalno dobo - Digitalna strategija EU bo 
opolnomočila ljudi z novo generacijo tehnologij.

3. Gospodarstvo za ljudi - EU mora ustvariti privlačnejše okolje za naložbe in 
rast, ki omogoča kakovostna delovna mesta, zlasti za mlade in mala 
podjetja.

4. Močnejša Evropa v svetu - EU bo okrepila svoj glas v svetu z zavzemanjem 
za multilateralizem in svetovni red, ki temelji na pravilih.

5. Spodbujanje evropskega načina življenja - Evropa mora zaščititi načelo 
pravne države, če se želi zavzemati za pravico in temeljne vrednote EU.

6. Nova spodbuda za evropsko demokracijo - Evropejcem in Evropejkam 
moramo dati več besede in zaščititi našo demokracijo pred zunanjim 
vmešavanjem, kot so dezinformacije in sovražni govor na spletu.



Uresničevanje evropskega zelenega dogovora

• Naš cilj je, da Evropa postane prva podnebno 
nevtralna celina.

• Cilj teh predlogov je pripraviti vse sektorje 
gospodarstva EU, da se bodo lahko soočili s 
tem izzivom. 

• Unijo usmerjajo na pot k uresničitvi njenih 
podnebnih ciljev do leta 2030 na pravičen, 
stroškovno učinkovit in konkurenčen način.



Preobrazba našega gospodarstva in družb

• Podnebne spremembe so največji izziv našega časa. Pomenijo pa tudi 
priložnost za izoblikovanje novega gospodarskega modela.

• V evropskem zelenem dogovoru je bil določen načrt za to 
preobrazbeno spremembo.

• Vseh 27 držav članic EU se je zavezalo, da bo EU do leta 2050 postala 
prva podnebno nevtralna celina. V ta namen so se zavezale zmanjšanju 
emisij za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 

• To bo ustvarilo nove priložnosti za inovacije, naložbe in delovna mesta 
ter:
– zmanjšalo emisije
– ustvarilo delovna mesta in rast
– obravnavalo energijsko revščino
– zmanjšalo odvisnost od zunanjih virov energije
– izboljšalo naše zdravje in dobro počutje

• Hkrati bodo s tem zagotovljene priložnosti za vse. Z odpravljanjem 
neenakosti in energijske revščine bodo podprti ranljivi državljani in 
državljanke, okrepila pa se bo tudi konkurenčnost evropskih podjetij.



Ključni koraki

• December 2019 - Komisija predstavi evropski zeleni dogovor, v katerem 
se zaveže podnebni nevtralnosti do leta 2050

• Marec 2020 - Komisija predlaga evropska podnebna pravila, da bi se cilj 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 vključil v zavezujočo zakonodajo

• September 2020 - Komisija predlaga nov cilj EU, po katerem naj bi do 
leta 2030 neto emisije zmanjšali za vsaj 55 %, in njegovo vključitev v 
evropska podnebna pravila

• December 2020 - Evropski voditelji potrdijo cilj zmanjšanja neto emisij 
za vsaj 55 % do leta 2030, ki ga je predlagala Komisija

• April 2021 - Evropski parlament in države članice dosežejo politični 
dogovor o evropskih podnebnih pravilih

• Junij 2021 - Začetek veljavnosti evropskih podnebnih pravil

• Julij 2021 - Komisija predstavi sveženj predlogov za preoblikovanje 
našega gospodarstva, da bomo dosegli podnebne cilje za leto 2030 
Pogajanja Evropskega parlamenta in držav članic glede zakonodajnega 
svežnja o doseganju ciljev za leto 2030 ter njegovo sprejetje

• 2030 - EU naj bi dosegla cilj vsaj 55-odstotnega zmanjšanja emisij v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990

• 2050 - EU naj bi postala podnebno nevtralna



The EU’s 2021-2027 long-term budget & 

NextGenerationEU - Facts and figures

Evropska komisija 
je septembra 2020 
napovedala, da 
namerava zbrati 30 
% sredstev 
NextGenerationEU
z izdajo zelenih 
obveznic in 
uporabiti prihodke 
za financiranje 
zelenih naložb in 
reform, kar je jasen 
znak zavezanosti k 
trajnostnosti.



Podjetja “morajo imeti vzpostavljen proces 
vključevanja 

socialnih, okoljskih, etičnih in človekovih pravic 

v svoje poslovanje in v osnovne strategije, 

v tesnem sodelovanju s svojimi interesnimi skupinami". 

EU:  Organizacije naj se 

zavedajo svojih vplivov na 

okolje in družbo



= vodilna evropska poslovna mreža za družbeno odgovornost 
podjetij,

= mreža večjih korporativnih članov in 42 nacionalnih organizacij 
za družbeno odgovornost podjetij = združuje več kot 10.000 
podjetij,

= deluje kot platforma za tista podjetja, ki želijo okrepiti 
trajnostno rast in pozitivno prispevajo k družbi.  

= Nacionalna partnerska organizacija za Slovenijo je tudi Inštitut 
IRDO. 

CSR Europe izvaja dve evropski kampanji za podjetja:

"Znanja in spretnosti za nova delovna mesta" 

in "Trajnostno življenje v mestih" (več: www.csreurope.org).

CSR EUROPE

http://www.csreurope.org/


Celovit pristop in soodvisnost (vrste 896 – 900 v ISO 

26000): 

»Organizacija naj bi gledale na temeljne teme celovito, to 

je, naj upošteva vse temeljne teme in vprašanja ter njihovo 

soodvisnost, namesto  da se osredotoči na neko 

posamično. Organizacije naj  bi se zavedale, da ukvarjanje 

z enim vprašanjem utegne povzročiti težave pri drugih 

vprašanjih. Delne izboljšave, ki obravnavajo neko 

specifično vprašanje, naj ne bi slabšale drugih ali negativno 

vplivale na življenjski cikel njihovih izdelkov ali storitev, na 

deležnike ali verigo vrednosti.«



7 načel DO po ISO 26000 (str. 4)

Splošni namen: čim več naj organizacija prispeva k DO

1. (Uradna) odgovornost za vpliv 

2. Transparentnost – preglednost podatkov

3. Etično obnašanje

4. Spoštovanje interesov deležnikov

5. Spoštovanje vladavine prava

6. Spoštovanje mednarodnih norm obnašanja

7. Spoštovanje človekovih pravic



DO – podpira:

- Konkurenčno prednost;

- Sloves;

- Sposobnost pritegniti in ohraniti delavce ali člane 

odjemalce, kliente, uporabnike;

- Ohranjanje morale zaposlenih, zagnanost in 

produktivnosti;

- Dobro mnenje investitorjev, lastnikov, donatorjev, 

sponzorjev in finančnikov ter

- Dobre odnose s podjetji, oblastmi, mediji, kolegi, 

dobavitelji, odjemalci in skupnostjo, kjer deluje



Obstoj z DO ali neoliberalizem

Neoliberalizem → kriza izobilja (potrebe???)

• 70% imetja v ZDA ima samo en % ljudi; 

• samo 740 podjetij obvladuje 80% BDP sveta;

• brezizglednost za mlade; 

• svet bogatih; dolgovi; srednji razred izginja;

• razpon dohodkov v UK: +100:1, v svetu +550:1; 

• 28 vojn teče; 

• upori - mnogo kje; 

• terorizem - odziv na zlorabe in zloraba



IRDO - Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti

Cesta 13. julija 65 A

1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenija 

E: info@irdo.si; nagrada.horus@irdo.si

T: +386 (0)31 344 883 

W: www.irdo.si, www.horus.si

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


Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: 
kako ga uresničiti?

17. IRDO mednarodna konferenca: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga uresničiti? 

Pošljite nam vaše avtorske prispevke…

Oglejte si zbornik konference, ki je potekala od 2. do 3. junija 2022 virtualno. 

Več: info@irdo.si in www.irdo.si

13. 09. 2022 20

https://irdo.si/irdo2022/index.html

mailto:info@irdo.si
http://www.irdo.si/
https://irdo.si/irdo2022/index.html


WWW.IRDO.SI

Oglejte si 
zbornike 
dosedanjih 
17-tih IRDO 
konferenc v 
zavihku 
IRDO 
založništvo!

13. 09. 2022 21

http://www.irdo.si/


POVABITE POTENCIALNE KANDIDATE NA 1. stopnjo usposabljanja:
 Da, prijavljamo se na izobraževanje za pridobitev certifikata 
Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoja podjetij

Aktualni termini v letu 2022: objavljeni na www.irdo.si

MESEC DATUMI IZBOR URE
LETO 2022 DNEVI URA 

DOPOLDAN
URA ZVEČER

September ¨ 15., 19., 22. in 29. 9. 2022 ¨ 9.00-11.00 ¨ 19.00-21.00
November ¨ 10., 14., 17. in 24. 11. 2022 ¨ 9.00-11.00 ¨ 19.00-21.00

http://www.irdo.si/


Prvih trinajst 

udeležencev 

izobraževanja je 

leta 2016 pridobilo 

certifikat Vodja za 

družbeno 

odgovornost in 

trajnostni razvoj 

podjetja. 

Sedaj nas je že več 

kot 240!

+ 9 Strategov/inj!



V letu 2022 ali 2023 

postani

STRATEG-INJA 
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA



Najbolj smo veseli:

o vizionarjev in raziskovalcev naprednih idej;

o sodelovalnih vodij timov; 

o vseh, ki bi radi s svojim delom pustili pozitivne odtise v svetu;

o vseh, ki imate izostren čut za pravičnost, etiko in moralo;

o znanja željnih, ki načrtujete korak naprej pri strokovnem razvoju in ste za to pripravljeni delati; 

o želite razumeti stališča drugih in najti participativne rešitve;

o vseh, ki se radi mrežite in ste odprti za nove izkušnje. 

S KOM RADI SODELUJEMO?



Razpisani termini za jesen 2022

MODULI USPOSABLJANJA
JESENSKI

termin

MODUL 1: ANALIZA IN POSTAVITEV TEMELJEV STRATEŠKEGA 

PRISTOPA K TRAJNOSTNEMU UPRAVLJANJU

9.9.2022

MODUL 2: AKTIVACIJA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA V PRAKSI 16.9.2022

MODUL 3: DOLOČANJE FOKUSA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z 

ORODJEM MATRIKE BISTVENOSTI

23.9.2022

MODUL 4: PARTICIPATIVNE PRAKSE V KOMUNIKACIJI Z DELEŽNIKI 30.9.2022

MODUL 5: MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV, ZUNANJA PRESOJA IN 

BENCHMARKING

7.10.2022

MODUL 6: GRI STANDARDI IN DRUGI POROČEVALSKI OKVIRJI ZA 

POROČANJE

14.10.2022

MODUL 7: ZAKLJUČNA KONFERENCA IN PODELITEV CERTIFIKATOV 28.10.2022



Postanite naši člani

13. 09. 2022 27

Prispevajte k razvoju družbene odgovornosti –

postanite naši člani: https://www.irdo.si/clanstvo/

https://www.irdo.si/clanstvo/


Prijavite se na razpis za HORUS 2022! 

13. 09. 2022 28





Prispevajte k razvoju družbene odgovornosti –

namenite 1% dohodnine mladim:

https://www.irdo.si/vabilo-namenite-10-dohodnine-za-razvoj-mladih-in-

druzbene-odgovornosti/

• Prispevajte 1 % dohodnine inštitutu IRDO za delo z 
mladimi in sodelujte v aktivnostih inštituta IRDO. 

• Namenite 1 % dohodnine za delo z mladimi v javnem 
interesu pri IRDO. Prosimo vas, da bi izjavo oddali 
čimprej. Hvala.

• Več: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/Com
monPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev
_dela_dohodnine_fo

• ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za 
donacije: IRDO – Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti; Davčna številka: 46107657, Odstotek 
(%): 1 % (ali manj, če nameravate 1 % razdeliti tudi 
med druge upravičence)

• Iskrena hvala za vašo pomoč in podporo.

13. 09. 2022 30

https://www.irdo.si/vabilo-namenite-10-dohodnine-za-razvoj-mladih-in-druzbene-odgovornosti/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
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14 let nagrade Horus –

Kratek pregled opravljenega dela in 

povabilo k sodelovanju

HORUS –
Slovenska nagrada 

za družbeno odgovornost 
in trajnostni razvoj
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Namen:

• pospeševati dobro prakso, 

• iskati rešitve za odpravljanje slabe 

• ter s povezovanjem krepiti odgovornost 
slovenskega gospodarstva, pa tudi drugih 
področij.

HORUS –
Slovenska nagrada 

za družbeno odgovornost 
in trajnostni razvoj



Družbena odgovornost  je odgovornost organizacije za vplive 
njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, ki skozi 
pregledno in etično ravnanje:

⎯ prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo 
družbe; 

⎯ upošteva pričakovanja deležnikov; 

⎯ je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami 
ravnanja; ter

⎯ je integrirana v celotno organizacijo in se izvaja v vseh njenih 
odnosih.

OPOMBA 1:  Dejavnosti vključujejo izdelke, storitve in procese.

OPOMBA 2 : Razmerja se nanašajo na dejavnosti organizacije v okviru polja njenih vplivov.

Definicija družbene odgovornosti po 

Standardu za družbeno odgovornost 

ISO 26000:2010



PODROČJA DOP 

PO ISO 26000:2010



13. 09. 2022 Standard za družbeno odgovornost ISO 26000:2010 35



• učinkovito upravljanje s tveganji, 

• večji prihranki pri stroških, 

• boljši dostop do kapitala, 

• boljša razmerja z odjemalci, 

• boljše upravljanje človeških virov, 

• večja zmogljivost inoviranja,

• izboljšuje ugled podjetja…

Strateški pristop k družbeni odgovornosti 

podjetij prinaša koristi:

DOP:

• zahteva sodelovanje z notranjimi in zunanjimi deležniki,

• deluje kot gonilna sila pri razvoju novih trgov, ustvarjanju realnih možnosti za rast,

• povezovanje, izmenjava znanja in izkušenj ter dobrih praks!



HORUS 2009-2022

14 let sodelovanja – rezultati:

• Vključenih več kot 40 strokovno-interesnih organizacij, 
sofinancerjev, podpornih partnerjev in medijev, 
pokroviteljev,

• ocenjevalo je več kot 90 strokovnjakov različnih strok, 

• sodelovalo je več kot 200 različnih kandidatov – od podjetij, 
zavodov, organizacij, do posameznikov. 

• Avtorja umetniških del za nagrade: Marko in Marika
Pogačnik.



HORUS 2009-2022

14 let sodelovanja – rezultati:

• Imeli smo pet častnih pokroviteljev – dva predsednika 
Republike Slovenije (dr. Danilo Türk in Borut Pahor) in dva 
predsednika Vlade Republike Slovenije (dr. Mira Cerarja in 
Marjana Šarca) ter enega župana (Aleksander Saša 
Arsenovič, župan Mestne občine Maribor).

Vsi skupaj smo stkali mozaik znanja, vrednot in sodelovanja, ki 
krepi razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji. 



HORUS 2009-2022

Avtorja nagrad HORUS 2009-2022: MARKO IN MARIKA POGAČNIK

Horus 2021: 

✓ Dve slovenski nagradi za družbeno odgovornost Horus za leto 2021 je v 
kamnu izklesala Marika Pogačnik na osnovi risb Marka Pogačnika. 

✓ Avtorja pri izdelavi nagrad uporabljata določeno obliko univerzalnega 
likovnega jezika imenovanega »jezik kozmogramov«. Pojem, preveden v 
slovenščino, pomeni »jezik, ki ga govori vesoljna celota«.

✓ Tema letošnjih nagrad so kvalitete, ki človeku omogočajo biti človek.
❖ Marko Pogačnik, akademski kipar in Unescov umetnik za mir, je znamenja oblikoval, 

izklesala jih je Marika Pogačnik. Umetnika sodelujeta pri Markovem projektu »Za zdravje 
Zemlje« in v tem okviru klešeta litopunkturne projekte – projekte akupunkture krajev in 
pokrajin. Njuna dela te vrste obstajajo kot stalne postavitve v različnih deželah Evrope, 
Azije in Amerike. Več: http://www.markopogacnik.com/

http://www.markopogacnik.com/


Sofinancer:

Organizator:



Podporni partnerji 2022

• PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi

•CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in 
razvoj nevladnih organizacij,

• Društvo za marketing Slovenije,

• Društvo novinarjev Slovenije,

• Listina raznolikosti Slovenije

• Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj,

• Slovensko združenje za kakovost in odličnost,

• Štajerska gospodarska zbornica,

• Urad RS za mladino,

• Združenje delodajalcev Slovenije,

• Združenje Manager.

Partner spremljanja 

objav v medijih:

Press Clipping d.o.o.

Partner certificiranja:
Pri razvoju modela certificiranja sodeluje 
mednarodni certifikacijski organ
TÜV Austria.

http://www.tuv-austria.si/home/


OCENJEVALNA KOMISIJA
HORUS 2021 

Tatjana Fink, MBA, predsednica ocenjevalne komisije Horus 2021

9 prispelih vlog (rok: 29.10.2021)

2 vlogi za kategorijo Strateška nagrada (2 za profitne pravne osebe)

4 vloge za kategorijo Priznanje za projekt (3 za profitne in 1 za neprofitne pravne osebe)

3 vloge za kategorijo Posebna priznanja Horus (vse za splošno priznanje) 

2 kroga ocenjevanja 
1.krog: 5.11.2021 – 14.11.2021

6 ocenjevalcev

9 finalistov

2. krog: 14.11.2021 – 4.13.2021

6 ocenjevalcev

Več zmagovalcev (min 51 % točk za finalista oz. nagrajenca)

Dodatno: predlog za Stratega/Strateginjo leta 2021 za družbeno odgovornost 
in trajnostni razvoj



NAGRAJENCI HORUS 2021 



Novost 2015: HORUS POSLOVNI KLUB

Dosedanji prejemniki priznanj in nagrad Horus iz preteklih let so 11. 

junija 2015 ustanovili Poslovni klub Horus.

Ta združuje do sedaj prijavljene kandidate za nagrado Horus, 

omogoča izmenjavo znanja, izkušenj ter dobrih praks in tako povezuje 

slovenska družbeno odgovorna podjetja. 









izr. prof. dr. 
MARJAN SKALICKY, 
dr. med.



mikro / majhno 
podjetje: 

Primera skupina 
d.o.o. 



NAGRADA HORUS 2021 ZA 
STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE



veliko podjetje: 
Nova kreditna banka Maribor d. d.



mikro / majhno podjetje: 
Saubermacher Komunala Murska Sobota d.o.o.





HORUS 2021: 

STRATEG-INJA LETA 2021 

JE SAŠA VIDMAR, 

LIDL SLOVENIJA d.o.o., k.d.

Iskrene čestitke!



Saša Vidmar,
svetovalka za korporativno
komuniciranje in CSR
koordinatorka iz podjetja
Lidl Slovenija d.o.o., k.d..



VABLJENI K OGLEDU ZBORNIKOV 
HORUS 2009-2021

https://www.horus.si/zbornik-2021/

https://www.horus.si/zbornik-2021/


Vsi finalisti prejmejo

priznanja, prav tako 

Dobitniki posebnih priznanj.

Nagrajenci za nagrado 

prejmejo umetnino –

kiparsko delo s kozmogramom - avtorjev Marka in Marike 
Pogačnika, ki sta priznana slovenska umetnika. Marko je med 
drugim tudi avtor slovenskega grba. 

Vsaka nagrada je unikatno delo in vsaka ima svoje posebno 
sporočilo (sodelovati, povezovati se, soustvarjati).

AVTORJA NAGRADE HORUS



58

UTRINKI S PODELITVE 2009
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UTRINKI S PODELITVE 2010



UTRINKI S PODELITVE 2011



UTRINKI S PODELITVE 2012



UTRINKI S PODELITVE 2013



UTRINKI S PODELITVE 2014



UTRINKI S PODELITVE 2014



UTRINKI S PODELITVE 2015



• Vsebina: 
– Predstavitev članov Ocenjevalne komisije

– Poročilo o delu Ocenjevalne komisije 

– Predstavitve prijavljenih podjetij 

– ter podpornih partnerjev projekta. 

• Izide na dan podelitve nagrade Horus. 

• Izdajatelja PRSS in IRDO, naklada 300 izvodov.

• Brezplačno, dostopno tudi na www.horus.si. 

ZBORNIK FINALISTOV HORUS 

2009-2015

http://www.horus.si/
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PREDSTAVITEV RAZPISA 

IN NOVOSTI

HORUS 2022
Slovenska nagrada in 

certifikat za 
družbeno odgovornost 

in trajnostni razvoj



69

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Za HORUS - Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj se lahko
prijavijo naslednje pravne osebe:
1. Profitne pravne osebe: ena (1) prijava za pravno osebo v kategoriji strateška nagrada 

in največ tri (3) prijave v kategoriji projekt (po merilih Zakona o gospodarskih 
družbah, tudi s.p.);

2. Neprofitne organizacije zasebnega in javnega prava (osebe javnega prava - javna 
podjetja, javni zavodi, javne agencije, občine, javna uprava; in zasebne neprofitne 
organizacije - ustanove, društva, socialna podjetja, zavodi, zadruge…): ena (1) prijava 
za pravno osebo v kategoriji strateška nagrada in največ tri (3) prijave v kategoriji 
projekt;

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.
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Kategorije prijav na razpis Horus 2022 za pravne osebe:

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
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PRAVNE OSEBE:

Nagrada in/ali certifikat

❖NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST 

PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, 

zavodov k družbeni odgovornosti in 

trajnostnem razvoju)

❖PRIZNANJE ZA PROJEKT (sodelovanje 

različnih deležnikov za krepitev DO in TR)



1. Učinkovito orodje za samoanalizo stanja družbene odgovornosti v
podjetju.

2. Vključuje različna področja (podobno ISO 26000), celovita
obravnava, pomoč pri uvedbi strategije družbene odgovornosti v
podjetju.

3. Zunanja ocena številnih strokovnjakov z različnih področij,
varovane poslovne skrivnosti (podpisane izjave o zaupnosti
podatkov, pravilniki nagrade itd.: več: www.horus.si)

4. Krepi ugled in povečuje prepoznavnost podjetja v širši in strokovni
javnosti.

5. Prispeva k razvoju nacionalne strategije DO in TR in širi obzorja
Slovenije.

Zakaj VPRAŠALNIK…?

http://www.horus.si/


• Ocenjevanje v 2. krogih

• Sestavljajo jo predstavniki različnih funkcij in strok; strokovno-

interesna združenja, nevladne organizacije, mediji, znanstveniki, 

podjetniki, predstavniki komisij. 

OCENJEVALNA KOMISIJA

Partner certificiranja:
Pri razvoju modela certificiranja sodeluje mednarodni certifikacijski organ
TÜV Austria.

http://www.tuv-austria.si/home/


Področja in kriteriji ocenjevanja 
HORUS 2022:

strateška nagrada/certifikat

Področja, ki jih obravnavamo / povezava na vprašanje v vprašalniku za pravne osebe % ocene po 
poglavjih

• Podatki o podjetju, zavodu Se ne ocenjuje
• Razumevanje in izvajanje načel družbene odgovornosti v organizaciji ter zaveze 

vodstva Se ne ocenjuje

• Upravljanje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v organizaciji 20

• Vplivi organizacije na ljudi, družbo, okolje in gospodarstvo 5

• Organizacija in okoljski vidiki (Environmental) 15

• Organizacija in družbeni vidiki (social) 15

• Organizacija in upravljalski vidki (Governance) 15

• Prostovoljne pobude za družbeno odgovornost 10

• Sredstva, vložena v DO in TR aktivnosti organizacije 5

• Poročanje o družbeni odgovornosti in TR organizacije ter zunanje preverjanje 10

• Odgovorno komuniciranje in komuniciranje o družbeni odgovornosti in TR 5
• Kritične teme, izzivi in priložnosti pri upravljanju DOTR Se ne ocenjuje
• Seznam prilog Se ne ocenjuje
• Izjava o etičnem poslovanju in verodostojnosti podatkov Se ne ocenjuje
• Digitalni prehod (BONUS TOČKE) 10 

skupaj vse točke

100 = 100% 
+ 10 BONUS TOČK = 

10% 



Področja in kriteriji ocenjevanja 
HORUS 2022:

projekti - priznanje/certifikat



Horus 2022 – ključni 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

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



Višina prijavnine za leto 2022:
Kategorija HORUS HORUS prijavnina v EUR (2022)

A. TEKMOVALNI DEL – ZA PREJEM NAGRADE, PRIZNANJA HORUS
Pravna oseba (velikost po ZGD) Prijavnina za NAGRADO ZA 

STRATEŠKO CELOVITOST 
PRAVNE OSEBE

Prijavnina za NAGRADO 
ZA PROJEKT

Kotizacija za online  
seminar Horus 2022

PROFITNE PRAVNE OSEBE

¨ majhna in mikro podjetja; ¨ 300 ¨ 200 ¨ brezplačno

¨ srednje velika podjetja; ¨ 500 ¨ 300 ¨ brezplačno

¨ velika podjetja; ¨ 900 ¨ 700 ¨ brezplačno

NEPROFITNE PRAVNE OSEBE in OSEBE JAVNEGA PRAVA, LOKALNE SKUPNOSTI

¨ majhna in mikro organizacija; ¨ 200 ¨ 100 ¨ brezplačno

¨ srednje velika organizacija; ¨ 300 ¨ 200 ¨ brezplačno

¨ velika organizacija; ¨ 500 ¨ 300 ¨ brezplačno

B. NETEKMOVALNI DEL – ZA PREJEM CERTIFIKATA HORUS
Pravna oseba (velikost po ZGD) Prijavnina za CERTIFIKAT ZA 

STRATEŠKO CELOVITOST 
PRAVNE OSEBE

Prijavnina za 
CERTIFIKAT ZA PROJEKT

Kotizacija za online  
seminar Horus 2022

PROFITNE PRAVNE OSEBE

¨ majhna in mikro podjetja;  500  400 ¨ brezplačno

¨ srednje velika podjetja;  700  500 ¨ brezplačno

¨ velika podjetja;  1.100  900 ¨ brezplačno

NEPROFITNE PRAVNE OSEBE in OSEBE JAVNEGA PRAVA, LOKALNE SKUPNOSTI

¨ majhna in mikro organizacija;  400  300 ¨ brezplačno

¨ srednje velika organizacija;  500  400 ¨ brezplačno

¨ velika organizacija;  700  500 ¨ brezplačno
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PREGLED VPRAŠALNIKOV IN RAZPRAVA Z 
UDELEŽENCI

DRUŽBENA ODGOVORNOST JE ORODJE ZA 
DOSEGO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

HORUS 2022 –
Slovenska nagrada 

za družbeno odgovornost in 
trajnostni razvoj

www.horus.si

http://www.horus.si/


✓ POKAŽITE SVOJE DOBRE PRAKSE 

✓ PRIJAVITE SE NA RAZPIS V LETU 
2022

Več informacij:

www.horus.si

nagrada.horus@irdo.si

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

