
Snaga je družbeno odgovorno podjetje
Nedavno opravljena javnomnenjska raziskava je pokazala, 
da velika večina Snaginih uporabnikov meni, da je Snaga 
družbeno odgovorno podjetje.

To potrjujejo tudi nedavno pridobljeni certifikati in nagrade, 
med katerimi so najpomembnejši standard ISO 14001, 
certifikat »LGBT prijazno« in Slovenska nagrada za družbeno 
odgovornost HORUS 2015.

Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij, 
ki ga kot odgovor na izzive, ki jih njihove dejavnosti pred-
stavljajo za okolje, uporabljajo organizacije po vsem svetu. 

Pridobitev standarda potrjuje, da Snaga izpolnjuje zakonske 
zahteve, skrbi za učinkovito izkoriščanje virov in aktivno 
preprečuje onesnaževanja okolja.

V Snagi podpiramo enak pristop do vseh in zagotavljanje 
temeljnih človekovih pravic. Zato smo se vključili v izobra-
ževanje in znotraj podjetja poskrbeli za prenos znanj o 

zadregah ter diskriminaciji lezbične, gejevske, biseksualne 
in transspolne (LGBT) skupnosti.

Mestna občina Ljubljana nam je zato podelila certifikat 
»LGBT prijazno«.

Vse Snagine aktivnosti na področju družbene odgovornosti 
(med njimi sta tudi kampanji Dvignimo glas proti zavrženi 
hrani in Enkratno je stvari uporabljati večkratno) pa so 
pripomogle k temu, da je Snaga prejemnica Slovenske 
nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015 v 
kategoriji velikih podjetij. Nagrada potrjuje celovitost v 
razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri 
poslovanju, kar smo dokazali v šestdeset strani dolgi 
prijavi, ki jo je komisija ocenjevala v dveh krogih.

Nagrado podeljujejo IRDO – Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti, SPIRIT Slovenija, javna agencija, in PRSS 
– Slovensko društvo za odnose z javnostmi, častni 
pokrovitelj nagrade pa je predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor.
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