Za takojšnjo objavo v medijih!
HORUS 2016

Znani so finalisti Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016
Prejemniki nagrade HORUS bodo znani na slavnostni podelitvi, ki bo potekala v začetku decembra 2016 v Mariboru.
(Maribor, 23. november 2016) Komisija prvega ocenjevalnega kroga je včeraj pozno zvečer razglasila finaliste
Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016, ki jo podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji
projekta. Med finaliste nagrade HORUS 2016 so se uvrstila vsa podjetja in zavodi, ki so dosegla vsaj 51 % vseh
možnih točk v prvem krogu ocenjevanja. Prejemniki nagrade HORUS 2016 in posebnih priznanj bodo znani v začetku
decembra 2016. Nagrada HORUS bo letos podeljena osmič, z razpisom pa želijo partnerji poiskati in nagraditi
celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo.
Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2016 so bili razdeljeni v več podskupin. Skupaj je vloge v prvem krogu
ocenjevalo 16 strokovnjakov, predsednica 1. kroga ocenjevanja je bila dr. Mirjam Dular. Ocenjevanje komisije prvega
kroga je potekalo od 12. do 22. novembra 2016, neodvisno (brez predhodnega vedenja ocenjevalcev o sestavi
ocenjevalne komisije in rezultatih drugih ocenjevalcev).
Finalisti razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016 v posameznih kategorijah, po izboru
ocenjevalne komisije (1. krog ocenjevanja) so naslednji:
Za nagrado Horus 2016 za strateško celovitost se je v kategoriji zavodi in druge organizacije med finaliste uvrstil
AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. V kategoriji mikro podjetja je finalist
postal IDentiks kartični sistemi d.o.o., v kategoriji majhna podjetja pa so postali finalisti vsi prijavljeni: Saubermacher
- Komunala Murska Sobota d.o.o., DATA, poslovne storitve, d.o.o., in Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.. V
kategoriji srednje velika podjetja sta finalista SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve,
d.o.o., ter DOSOR dom starejših občanov d.o.o..
Za priznanje Press je finalist postal edini prijavljeni kandidat - Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.. Za priznanja za
Projekt so se v tej kategoriji uvrstili med finaliste naslednji kandidati: v kategoriji mikro podjetja podjetji BNI Adria
d.o.o. in Contall d.o.o., v kategoriji velika podjetja pa Adriatic Slovenica d.d. in Lidl Slovenija d.o.o. k.d. s prijavo za
projekt s paraolimpijci. Dve vlogi v tej kategoriji nista dosegli 51 % točk, in sicer vlogi Lidl Slovenija d.o.o. k.d. za
projekt Trainee in Nova KBM d.d.. V kategoriji posebna priznanja - splošno so finalisti postali vsi kandidati: dr. Danica
Purg, Jurček Nowakk in dr. Tanja Bagar.
V kategoriji Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu, so finalisti postali naslednji
kandidati: Andreja Valtanen (Finska), Darijo Križ (Švedska), John Doma (Kanada), dr. Jure Leskovec (ZDA). Med
finaliste se niso uvrstili kandidati iz kategorije Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki so zbrali manj kot 51 % vseh točk:
Marko Benda, Bolgarija, Pavel Košir, ZDA, in Ivan Štraus, BiH. Razlog za neuvrstitev teh kandidatov med finaliste je
slabo napisana utemeljitev zanje, čeprav ti trije posamezniki opravljajo veliko delo. Zaradi te utemeljitve jih letos ne
obravnavamo kot finaliste, ampak predlagamo, da utemeljitve njihovi predlagatelji dopolnijo in jih ponovno
kandidirajo v prihodnosti.

Med finaliste se je po tako 1. krogu ocenjevanja uvrstilo 19 prijavljenih kandidatov, katerih vloge bodo ocenjevali
ocenjevalci v 2. krogu ocenjevanja. Delo ocenjevalne komisije drugega kroga ocenjevanja bo potekalo od 22.11.2016
do 30.11.2016, prav tako neodvisno. Zmagovalce bodo določile ocene ocenjevalcev iz 2. kroga ocenjevanja.
Nagrada Horus je del nacionalne strategije osveščanja za več družbene odgovornosti, ki jo na ta način izvajajo številna
strokovno-interesna združenja v sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti - IRDO in PRSS - Slovenskim
društvom za odnose z javnostmi. Nagrado Horus podeljujeta Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO in PRSS Slovensko društvo za odnose z javnostmi v sodelovanju s številnimi partnerskimi organizacijami in podpornimi
partnerji kot so 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, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Urad Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Zavod PIP, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager... Partner klipinga
je Press Clipping d.o.o.
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