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   Za takojšnjo objavo v medijih! 

 
HORUS 2014 
 

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2014 se 
poteguje 19 prijavljenih na razpis 
 
 
(Maribor, 4. november 2014) Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2014, 
ki sta ga v začetku julija 2014 objavila IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – 
Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta, 
je do 15. oktobra 2014 prispelo 20 prijav, od tega je bilo v ocenjevanje razvrščenih 19 prijav; en zavod 
je namreč od prijave odstopil še pred iztekom roka za oddajo vlog. Nekatere vloge so potrebovale 
dopolnitve, vsi pozvani k dopolnitvam so dokumentacijo posredovali v roku do 23.10.2014. Za 
kategorijo podjetja je tako prispelo 12 prijav (štiri majhna podjetja, štiri srednje velika podjetja, dve 
veliki podjetji in dve socialni podjetji) in za kategorijo zavodi tri prijave. Za posebna priznanja – 
Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu, je prispela ena prijava, za 
splošna posebna priznanja sta prispeli dve prijavi, za posebna priznanja novinarjem pa prav tako dve 
prijavi. Nagrajenci in prejemniki posebnih priznanj bodo znani predvidoma v prvi polovici decembra 
2014. Nagrada HORUS bo letos podeljena že šestič, z razpisom pa želijo partnerji poiskati in nagraditi 
celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Slovenska nagrada za 
družbeno odgovornost HORUS je junija v Sloveniji in nato oktobra še v Neaplju (Italija) prejela 
nacionalno priznanje za odličnost v spodbujanju podjetništva, v kategoriji Odgovorno in odprto 
podjetništvo. 
 

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2014 se potegujejo naslednja podjetja: v kategoriji 

majhna podjetja 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 velika 

podjetja se za nagrado Horus potegujejo 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 se zanjo potegujeta 

Snaga Javno podjetje d.o.o. in Lidl d.o.o. kd.. V kategoriji socialna podjetja, ki je letos razpisana prvič, se 

za nagrado HORUS 2014 potegujeta: Razvojna agencija Etri, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., 

so.p., in Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo 

EPEKA. V kategoriji zavodi se za nagrado HORUS 2014 potegujeta EIC Univerzum Minerva Maribor in 

Bolnišnica Sežana, en zavod pa je od prijave odstopil. Za splošno posebno priznanje posamezniku, ki 

deluje v kontekstu družbene odgovornosti sta prispeli prijavi za dr. Darjo Piciga in Aneja Sama, za posebno 

priznanje novinarju pa prijavi za Edito Cetinski Malnar (RTV Slovenija) in Jano Vidic, Natašo Zanuttini, 

Jernejo Jevševar (Ekipa Vala 202). Za posebno priznanje Horus 2014 podjetniku s slovenskimi koreninami, 

ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je prispela prijava za Gáborja Roposa iz Madžarske. Prispele prijave bo 

ocenjevalo več kot 20 uveljavljenih strokovnjakov v dveh krogih vse do začetka decembra. 

 

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, Fundacija za izboljšanje 
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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 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. Častni pokrovitelj nagrade je Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
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Dodatne informacije:  
 
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti  
Anita Hrast, direktorica 
GSM: 031 344 883 
e-pošta: nagrada.horus@irdo.si  
www.horus.si  

Društvo za odnose z javnostmi (PRSS) 
Viviana Žorž, predsednica Sekcije za družbeno 
odgovornost PRSS 
GSM: 051 375 567,  
e-pošta: Viviana.Zorz@adecco.si  
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