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Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015 
 
Nagrajenci HORUS 2015 so: Identiks kartični sistemi d.o.o., Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., Novo Nordisk d.o.o., 
Snaga Javno podjetje d.o.o., Bolnišnica Sežana. Posebna priznanja so prejeli Mirjam Muženič, izr. prof. dr. Urša Golob Podnar, dr. 
Timi Ećimović, Jurček Nowakk, Anita Ogulin. 

 
(Šempeter pri Gorici, 17. november 2015) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, so v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – 
interesnimi organizacijami, danes, 17. novembra 2015 popoldan, v dvorani Športnega centra HIT, v Šempetru pri 
Gorici, razglasili prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015. Podelitev nagrad je potekala 
v sklopu 10. Slovenskega foruma inovacij in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja. 
 
V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2015 prejeli: mikro podjetja: Identiks kartični sistemi d.o.o., majhna 
podjetja: tudi letos Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: Novo Nordisk d.o.o., 
velika podjetja: Snaga Javno podjetje d.o.o.. Nagrado HORUS 2015 v kategoriji zavodi je tudi letos prejela Bolnišnica 
Sežana. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Posebno priznanje 
novinarju je bilo podeljeno Mirjam Muženič. Splošno posebno priznanje pa so prejeli izr. prof. dr. Urša Golob 
Podnar, dr. Timi Ećimović, Jurček Nowakk in Anita Ogulin.  
 
»V sedanjih mednarodnih razmerah, ko je ogrožen mir in je beguncev na svetu vsaj 60 milijonov, kar je več kot žrtev 
druge svetovne vojne, se še bolj kot pred nekaj leti kaže, da so imeli prav strokovnjaki in politiki, ki so opozorili ves svet, 
da človeštvo nima svetle in mirne bodočnosti, če ne uveljavi vrednot družbene odgovornosti, torej odgovornosti 
vsakogar do družbe: pristojnost, preglednost, etičnost, spoštovanje vseh deležnikov, prava, mednarodnih norm in 
človekovih pravic. Z nagrado HORUS že sedmo leto prispevamo k zavesti ljudi, da je družbena odgovornost sestavni del 
nujne skrbnosti ljudi in njihovih organizacij do ljudi in narave, se pa tudi splača družbeno in osebno ekonomsko. Letošnji 
prijavljenci to dejstvo dokazujejo. Kaže jim čestitati za uspešen trud,« je v uvodniku v zbornik finalistov Horus 2015 
zapisal zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus in predsednik 
Strokovnega sveta inštituta IRDO. 
 
Ocenjevanje je potekalo v dveh krogih, ocenjevalo je 30 ocenjevalcev, ki so bili razdeljeni v več podskupin. Člani 
ocenjevalne komisije so bili imenovani iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev projekta, strokovnih organizacij. 
Delo je potekalo od oktobra do novembra, pri ocenjevanju je bil poudarek dan celovitim pristopom k družbeni 
odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju družbenih učinkov. Vprašalniki in ocenjevanje je bilo, 
kot vsako leto doslej, povezano z merjenjem družbenih učinkov podjetij ter standardom za družbeno odgovornost 
ISO26000. 
 
Med finaliste nagrade HORUS 2015 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla vsaj 51 % vseh možnih točk v prvem krogu 
ocenjevanja. Finalisti razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2015 v posameznih kategorijah, po 
izboru ocenjevalne komisije (1. krog ocenjevanja), so bili ob nagrajencih še: v kategoriji majhna podjetja: Goričanka, 
podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo Trdkova d.o.o., Javno podjetje Marprom d.o.o., Javno podjetje Komunala 
Brežice d.o.o., ABBVIE, biofarmacevtska družba, d.o.o. in Računovodski servis ZEUS, d.o.o.. V kategoriji srednje 
velika podjetja sta bila finalista Horus 2015 še: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, 
d.o.o., ter Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.; v kategoriji velikih podjetij pa: Lidl Slovenija d.o.o. kd., in NLB 
d.d.. V kategoriji zavodi so bili finalisti Horus 2015 še: Inštitut za promocijo varstva okolja, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik in Center urbane kulture Kino Šiška.  
 
»Odgovornost leži na naših ramenih in je v naših rokah. Če se ji odrečemo, izgubimo priložnost, da spremenimo svet na 
bolje,« je ob podelitvi letošnjih nagrad povedala predsednica Ocenjevalne komisije Horus 2015 Alenka Hren iz SPIRIT 
Slovenija, javne agencije. 
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Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2015 v 1. krogu ocenjevanja (iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev 
projekta, strokovne in drugih javnosti) so bili: velika podjetja: Maja Rečnik, Vinko Nedelko in prof. dr. Jernej Belak; 
majhna podjetja: Viviana Žorž, Angelca Ademovič in Karidia Toure Zagrajšek; srednje velika podjetja: mag. Alenka 
Marovt, dr. Drago Kos in Jana Petkovšek Štakul; mikro podjetja in posebna priznanja: Barbara Pavlin, Mušič Matej in 
dr. Zvone Žigon; zavodi: Jože Gornik, Lidija Novak in Marjetka Kastner. V 2. krogu ocenjevanja so kandidate ocenjevali 
v kategoriji velika podjetja: Jože Smole, izr. prof. dr. Urša Golob Podnar in Breda Vodopija; majhna podjetja: dr. Borut 
Bratina, Igor Stražišnik in Mateja Valenci; srednje velika podjetja: Alenka Jakomin, Vera Aljančič Falež in mag. Natalie 
C. Postružnik; mikro podjetja in posebna priznanja: prof. dr. Vesna Žabkar, Blaženka Kramar in Alenka Hren; zavodi: 
Irena Meterc, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej in Irena Dobnik. 
 
Podporni partnerji nagrade so bili: Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Fundacija za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Londonska šola za odnose z javnostmi, Slovensko združenje ZN za 
trajnostni razvoj, Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska 
gospodarska zbornica, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Zavod PIP, Združenje delodajalcev Slovenije 
in Združenje Manager. Medijski partnerji nagrade HORUS 2015 so: Med.Over.Net, Moja Slovenija, osrednja revija za 
Slovence po svetu in zamejstvu. Partner klipinga je bil Press Clipping d.o.o. Pokrovitelji podelitve so bili SPIRIT 
Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Urad Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, SPIRIT ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Častni pokrovitelj 
nagrade je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
 
Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS je vodilna slovenska nagrada s področja uravnotežene in 
inovativne družbene odgovornosti. Organizatorji vabijo slovenska podjetja in zavode ter posameznike, da predstavijo 
svoje družbeno odgovorno delo in se že spomladi 2016 prijavijo na tekmovanje za Slovensko nagrado za družbeno 
odgovornost Horus 2016. 

### 
 

Letošnji zbornik o  nagradi Horus je objavljen na zgoščenki in brezplačno dosegljiv na spletni strani nagrade Horus – 
www.horus.si. Končno poročilo ocenjevalne komisije Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015, z 
vsemi obrazložitvami, je objavljeno na spletni strani http://www.horus.si/zbornik-2015/. Na tej povezavi je objavljen 
tudi podroben opis nagrad. Kmalu po prireditvi, bo na spletni strani www.horus.si objavljena še fotogalerija s 
prireditve.   
 

### 
 
Dodatne informacije:  
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti  
Anita Hrast, direktorica 
gsm: 031 344 883 
e-pošta: nagrada.horus@irdo.si  
www.horus.si  
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Častni pokrovitelj: 
Borut Pahor, predsednik  
Republike Slovenije 
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