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Sporočilo za medije!        

 
HORUS 2014 

 

Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2014  
 
Nagrajenci HORUS 2014 so: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., DOSOR, dom starejših občanov d.o.o.,  Lidl d.o.o. kd., 
Razvojna zadruga Etri, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p., Bolnišnica Sežana. Posebna priznanja so prejeli Gábor Ropos 
(Madžarska), dr. Darja Piciga, Jana Vidic, Nataša Zanuttini in Jerneja Jevševar (ekipa Vala 202) in Edita Cetinski Malnar (RTV 
Slovenija). 
 
 

(Ljubljana, 4. december 2014) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za 

odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v partnerskem 

sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, sta danes, 4. decembra 2014 zvečer, v dvorani 

Kristalne palače v Ljubljani, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2014. V 

kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2014 prejeli: mikro-majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska 

Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: DOSOR, dom starejših občanov d.o.o., velika podjetja: Lidl d.o.o. kd. ter 

socialna podjetja: Razvojna zadruga Etri, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p. Nagrado HORUS 2014 

v kategoriji zavodi je prejela Bolnišnica Sežana. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi 

posebna priznanja. Posebno priznanje in nagrado za Podjetnika s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu 

oz. po svetu je prejel Gábor Ropos – Madžarska. Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Jani Vidic, 

Nataši Zanuttini in Jerneji Jevševar (Ekipa Vala 202) ter Editi Cetinski Malnar (RTV Slovenija). Splošno posebno 

priznanje pa je prejela dr. Darja Piciga.  

 

Zbrane je na slavnostni podelitvi uvodoma pozdravil Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS, 

ki je pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo. 

»Zastareli sistemi se spreminjajo, nastajajo novi. V tem prehodnem obdobju je zato marsikateremu težko slediti 

spremembam,  saj te niso enostavne. Ko nastaja nekaj novega, je vedno potreben čas, da se novost uveljavi. V Sloveniji 

smo pred nekaj leti začeli z aktivnostmi spodbujanja razvoja socialnega podjetništva in danes smo lahko ponosni, da je 

Slovenija na tem področju storila že veliko. Zlasti me veseli, da je kategorija socialno podjetništvo letos prvič umeščena 

med kategorije Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus,« je poudaril Tadej Slapnik. 

 

Horus je starodavni egipčanski bog, ki predstavlja višjo zavest planeta Zemlja in je odgovoren za razvoj človeštva, zato 

so ga organizatorji izbrali kot simbol Slovenske nagrade za družbeno odgovornost. Mitološko so si Horusa predstavljali 

kot božanskega sokola, ki je pogosto prikazan kot stilizirano sokolovo oko. To oko je postalo simbol za stanje 

nepoškodovanosti, zdravja, čvrstosti ali popolnosti. S svojega umetniškega vidika je na podelitvi nagrado HORUS 

predstavil akademski kipar Marko Pogačnik, ki je avtor kamnitih umetniških del za nagrade Horus že vse od leta 2009. 
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Med finaliste nagrade HORUS 2014 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla vsaj 51% vseh možnih točk v prvem krogu 

ocenjevanja. V kategoriji majhnih podjetij so se v finale uvrstili: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., 

IDENTIKS kartični sistemi d.o.o., Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. in GALILEO 3000 d.o.o. V 

kategoriji srednje velikih podjetij: GRAWE Zavarovalnica, d.d., DOSOR, dom starejših občanov d.o.o., Hewlett-

Packard d.o.o. in IBM Slovenija d.o.o., V kategoriji velikih podjetij pa: Snaga Javno podjetje d.o.o. in Lidl d.o.o. kd. 

V kategoriji socialna podjetja, ki je letos razpisana prvič, se je v finale uvrstilo podjetje: Razvojna zadruga Etri, 

ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p. V kategoriji zavodi sta se v finale uvrstila: EIC Univerzum Minerva 

Maribor in Bolnišnica Sežana. Za splošno posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene 

odgovornosti, se je v finale uvrstila dr. Darja Piciga, za posebno priznanje novinarju pa Edita Cetinski Malnar (RTV 

Slovenija) ter Jana Vidic, Nataša Zanuttini, in Jerneja Jevševar (Ekipa Vala 202). Za posebno priznanje - Podjetnik s 

slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu, je bil finalist Gábor Ropos iz Madžarske. 

 

Delo letošnje ocenjevalne komisije je predstavil dr. Boris Jesih, podpredsednik le-te: »Ocenjevanje je potekalo v dveh 

krogih, ocenjevalo je 28 ocenjevalcev, ki so bili razdeljeni v več podskupin. Člani ocenjevalne komisije smo 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 povezano z merjenjem družbenih učinkov podjetij ter 

standardom za družbeno odgovornost ISO26000.« 

 

Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2014 v 1. krogu ocenjevanja (iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev 

projekta, strokovne in drugih javnosti) so bili: majhna podjetja - doc.dr. Jernej Belak, Irena Meterc in Lidija Novak; srednje 

velika podjetja: mag. Alenka Marovt, Karidia Toure Zagrajšek in Viviana Žorž; velika in socialna podjetja: Alenka Hren, 

Barbara Pavlin in Vinko Nedelko; zavodi in posebna priznanja (Slovenci v zamejstvu in po svetu, splošna priznanja in 

priznanja novinarjem): Tatjana Šeneker, Jože Gornik in Maja Rečnik. V 2. krogu ocenjevanja so kandidate ocenjevali v 

kategoriji majhna podjetja: Alenka Jakomin, mag. Aleš Košir, Jana Petkovšek Štakul in Blaženka Kramar; srednje velika 

podjetja: Jože Smole, mag. Natalie C. Postružnik, dr. Mirjam Dular in Petra Božič Blagajac; velika in socialna podjetja: 

mag. Janko Burgar, Mateja Valenci, izr. prof. dr. Urša Golob Podnar in Marko Lukić; zavodi in posebna priznanja 

(Slovenci v zamejstvu in po svetu, splošna priznanja in priznanja novinarjem): dr. Zvone Žigon, mag. Petra Lesjak Tušek, 

doc. dr. Boris Jesih in zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej. 

 

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, ki nagrado Horus tudi podeljujeta že šest let zapored. Podporni partnerji nagrade so: 

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, SPIRIT Slovenija, Štajerska gospodarska zbornica, Urad 
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Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Zavod PIP, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje Manager. 

Medijski partnerji nagrade HORUS 2014 so: Večer, časopisno založniško podjetje, d.d., TSmedia d.o.o., Dnevnik d.d., 

Med.Over.Net, Moja Slovenija, osrednja revija za Slovence po svetu in zamejstvu, Maribor24.si. Partner klipinga je Press 

Clipping d.o.o. Pokrovitelji podelitve so bili BTC City, Domača peka, Mercator, Jacob's Creek, Mediaspeed, sofinancerja 

projekta pa Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter javna agencija SPIRIT Slovenija. Častni pokrovitelj nagrade je 

predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

 
Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS je vodilna slovenska nagrada s področja uravnotežene in 

inovativne družbene odgovornosti. Letos junija sta organizatorja Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) in 

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) prejela Nacionalno priznanje za odličnost v spodbujanju evropskega 

podjetništva v kategoriji Odgovorno in odprto podjetništvo za projekt Horus – Slovenska nagrada za družbeno 

odgovornost. Organizatorji vabijo slovenska podjetja in zavode ter posameznike, da predstavijo svoje družbeno 

odgovorno delo in se že spomladi 2015 prijavijo na tekmovanje za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 

2015. 

### 
 

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 2014, z 

vsemi obrazložitvami, je objavljeno na spletni strani http://horus.si/zbornik-2014/. Na tej povezavi je objavljen tudi 

podroben opis nagrad. Dan 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  
 
Za fotografije letošnjih nagrad v polni resoluciji  
pišite na naslov: uros@hiperdesign.eu  
 

Društvo za odnose z javnostmi (PRSS) 
Milana Simonič, podpredsednica SSDO PRSS 
e- pošta: milana.simonic@drama.si, GSM: 031 32 47 58 
Viviana Žorž, predsednica Sekcije za družbeno 

odgovornost PRSS, GSM: 051 375 567,  
e-pošta: Viviana.Zorz@adecco.si  
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