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Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2017 
Danes so v Mariboru podjetjem, zavodom in posameznikom že devetič zapored podelili nagrade Horus  

 

(Maribor, 19. december 2017) Danes so ob 14. uri v Hotelu City v Mariboru podelili letošnja priznanja in 

nagrade v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2017. Nagrade in 

priznanja podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za 

odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta. S tem projektom želijo 

partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in 

trajnostnem razvoju. Častni pokrovitelj nagrade je dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije. 

 

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. Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu 

predsednika Vlade Republike Slovenije, je ob tem povedal: »Vlada dr. Mira Cerarja to leto v sodelovanju z 

različnimi skupinami iz civilne družbe in gospodarstva pripravlja Nacionalno strategijo družbene 

odgovornosti. V ta namen smo imeli junija v Ljubljani prvi posvet, sedaj je pripravljen osnutek strategije, ki 

ga z razširjeno delovno skupino skoraj stotih različnih strokovnjakov, podjetnikov in nevladnikov 

nadgrajujemo. Spomladi pa upamo, da bo po javni razpravi ta strategija sprejeta in potem bodo dani temelji 

za strateško upravljanje družbene odgovornosti še na ravni države. Nagrada Horus je s svojo devetletno 

tradicijo k temu zagotovo pripomogla.« 
 
Zmagovalci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2017 v posameznih kategorijah, 
po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja) je več. V kategoriji Nagrada Horus za  strateško 
celovitost pravne osebe so nagrade prejeli Bolnišnica Sežana, IDentiks kartični sistemi d.o.o., Javno 
podjetje Komunala Brežice d.o.o in Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.. Priznanje PRESS je prejelo 
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Priznanje za projekt  pa Občina Hoče-Slivnica in NLB d.d.. Splošno 
posebno priznanje je prejel Jurček Nowakk, nagrado za Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v 
zamejstvu oz. po svetu pa Danica Bojković (Danex - Umag d.o.o.), Hrvaška.  
 
Priznanja za finaliste so prejeli še Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., Javno podjetje 
Marprom d.o.o. in Varis proizvodnja gotovih kopalnic Lendava d.o.o.. Med finaliste nagrade HORUS 2017 
so se uvrstila vsa podjetja in zavodi, ki so dosegla vsaj 51 % vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja.  
 
Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2017 so bili razdeljeni v več podskupin in v dva kroga 
ocenjevanja. Vloge je v vsakem krogu ocenjevalo devet strokovnjakov, skupaj jih je bilo 18, predsednik 
Ocenjevalne komisije je bil Matej Mušič, predsednik Društva za poslovno etiko in etično voditeljstvo: 
»Letos je bilo prijavljenih kandidatov nekoliko manj kot pretekla leta, zato pa vloge po vsebini in obsegu niso 
bile nič skromnejše. Veseli nas, da podjetja prepoznavajo konkurenčno prednost, ki jim jo prinaša družbena 
odgovornost. Za drugo leto smo predlagali nekaj novosti, saj bo nagrada Horus podeljena že desetič. 
Verjamem, da bodo danes predstavljene dobre prakse tudi drugim podjetjem in organizacijam dale 
spodbudo za razvoj tega področja pri njih in jim tako pomagale k še učinkovitejšemu delu na področju 
družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.« 
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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, Združenje 

delodajalcev Slovenije, Združenje Manager... Projekt sofinancirata Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 

po svetu ter Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o.. 

 

### 
 

 
Dodatne informacije:  
 
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti  
mag. Anita Hrast, direktorica 
gsm: 031 344 883 
e-pošta: nagrada.horus@irdo.si  
www.horus.si  

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik 
Strokovno-organizacijskega odbora nagrade 
Horus 
GSM: 031 393 916  
e-pošta: matjaz.mulej@um.si  
 

 

 
Fotografije s slavnostne podelitve bodo dosegljive po 17. uri. 
Kontakt: Jan Dolar (avtor fotografij).  
E-pošta: dolar_jan@yahoo.com, GSM: 031 241 586 
 
Fotografije nagrad Horus, ki bodo danes podeljene, najdete na tej povezavi: 
https://we.tl/NLCz8LKxL2 
Avtor nagrad je Marko Pogačnik, avtor fotografij je Matej Modrinjak. 
 
 

 

Organizatorja:  

      

Sofinancerja: 
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