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HORUS 2015

Znani so finalisti Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015
Prejemniki nagrade HORUS bodo znani na slavnostni podelitvi, ki bo potekala 17. novembra 2015 v Novi Gorici

(Maribor, 27. oktober 2015) Komisija prvega ocenjevalnega kroga je včeraj razglasila finaliste Slovenske
nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015. Podeljujejo jo IRDO - Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti, SPIRIT Slovenija, javna agencija, in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v
sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji. Nagrado sofinancirajo prijavitelji ter Ministrstvo RS za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Častni pokrovitelj
nagrade je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Nagrada HORUS bo letos podeljena sedmič, z razpisom pa želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite
pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti. Komisija ugotavlja, da se za Slovensko
nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015, poteguje več kandidatov kot v preteklih letih, saj je na
razpis za ocenjevanje prispelo 23 vlog. Od tega je prispelo za kategorijo podjetja 14 vlog (eno mikro
podjetje, šest majhnih podjetij, štiri srednje velika podjetja in tri velika podjetja) in za kategorijo zavodi štiri
vloge. Za Splošna posebna priznanja so prispele štiri vloge, za posebna priznanja novinarjem pa ena vloga.
Za kategoriji posebna priznanja – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu in
za socialna podjetja ni bilo prijav.
Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2015 so bili razdeljeni v pet podskupin. Skupaj je vloge v prvem
krogu ocenjevalo 15 strokovnjakov. Ocenjevanje komisije prvega kroga je potekalo od 14. do 26. oktobra
2016, neodvisno (brez predhodnega vedenja ocenjevalcev o sestavi ocenjevalne komisije in rezultatih
drugih ocenjevalcev). Med finaliste za pridobitev nagrade HORUS 2015 so se uvrstila vsa podjetja in zavodi,
ki so dosegli 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 naslednji:
V kategoriji mikro podjetij se je v finale uvrstilo podjetje IDentiks kartični sistemi d.o.o.; v kategoriji majhna
podjetja pa: Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., Goričanka, podjetje za trgovino, turizem in
gostinstvo Trdkova d.o.o., Javno podjetje Marprom d.o.o., ABBVIE, biofarmacevtska družba, d.o.o.,
Računovodski servis ZEUS, d.o.o. in Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.. V kategoriji srednje velika
podjetja so se v finale uvrstili: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.,
Novo Nordisk trženje farmacevtskih izdelkov d.o.o. in Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.; v
kategoriji velikih podjetij pa so finalisti: Lidl Slovenija d.o.o. kd., Snaga Javno podjetje d.o.o. in NLB d.d..
V kategoriji zavodi so finalisti: Inštitut za promocijo varstva okolja, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik,
Center urbane kulture Kino Šiška in Bolnišnica Sežana. V kategoriji posebna priznanja v kategoriji
novinarji/ke je finalistka Mirjam Muženič, v kategoriji splošna posebna priznanja pa so finalisti: dr. Timi
Ečimović, Anita Ogulin, Jurček Nowakk in izr. prof. dr. Urša Golob Podnar.
Med finaliste se je po 1. krogu ocenjevanja tako uvrstilo 22 prijavljenih kandidatov, katerih vloge bo
ocenjevalo drugih 15 strokovnjakov v 2. krogu ocenjevanja. Med njimi bodo ocenjevalci na podlagi
statističnih ocen izbrali zmagovalce. Delo ocenjevalne komisije drugega kroga ocenjevanja bo potekalo od
26.10.2015 do 6.11.2015, prav tako neodvisno. Zmagovalce bodo določile ocene ocenjevalcev iz 2. kroga
ocenjevanja. Prejemniki nagrade HORUS 2015 in posebnih priznanj bodo znani 17. novembra 2015 zvečer.
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