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Sporočilo za medije

Za takojšnjo objavo!

HORUS 2014

Znani so finalisti Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2014
Prejemniki nagrade HORUS bodo znani na slavnostni podelitvi, ki bo potekala 4. decembra 2014 v Kristalni palači v Ljubljani.

(Maribor, 21. november 2014) Komisija prvega ocenjevalnega kroga je danes razglasila finaliste Slovenske nagrade
za družbeno odgovornost HORUS 2014, 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 2014 so se uvrstila vsa podjetja in zavodi, ki so dosegla vsaj 51% vseh možnih točk v prvem
krogu ocenjevanja. Prejemniki nagrade HORUS 2014 in posebnih priznanj bodo znani 4. decembra 2014 zvečer.
Nagrada HORUS bo letos podeljena šestič, z razpisom pa želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope
podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti.

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 agencija 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 finalist Gábor Ropos iz Madžarske.

Ocenjevanje komisije prvega kroga je potekalo od 6. do 20. novembra 2014, neodvisno (brez predhodnega vedenja
ocenjevalcev o rezultatih drugih ocenjevalcev). Delo ocenjevalne komisije drugega kroga ocenjevanja pa bo potekalo vse
do slavnostne razglasitve nagrajencev, ki bo 4. decembra 2014 potekala v Kristalni palači BTC v Ljubljani.
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
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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 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

