RAZPIS ZA SLOVENSKO NAGRADO
ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST – HORUS 2015

Za takojšnjo objavo v medijih!
HORUS 2015

Na razpis za nagrado Horus 2015 je prispelo 23 vlog
Komisija bo ocenjevala v dveh krogih, zmagovalci bodo znani 17. novembra 2015

(Maribor, 12. oktober 2015) Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost
HORUS 2015 je do 30. septembra 2015, ko se je razpis zaključil, prispelo 23 vlog. Od tega je
prispelo za kategorijo podjetja 14 vlog (eno mikro podjetje, pet majhnih podjetij, pet srednje
velikih podjetij 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. Vloge bodo v oktobru 2015 poslane v ocenjevanje različnim
neodvisnim strokovnjakom.
Ocenjevanje bo potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste morajo kandidati zbrati
vsaj 51 % vseh možnih točk. 26. oktobra 2015 bodo znani finalisti, podelitev nagrad Horus 2015
pa bo 17. novembra 2015 v Novi Gorici v okviru Slovenskega foruma inovacij.
Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2015 se potegujejo naslednje
pravne osebe in posamezniki: v kategoriji mikro podjetja je vlogo poslalo podjetje IDentiks kartični
sistemi d.o.o.; v kategoriji majhna podjetja: 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. in Računovodski servis ZEUS, d.o.o.. V kategoriji
srednje velika podjetja se za nagrado Horus 2015 potegujejo: SNAGA, družba za ravnanje z
odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., MIK Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Novo Nordisk trženje farmacevtskih izdelkov
d.o.o. in Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.; v kategoriji velikih podjetij pa na razpisu
sodelujejo: Lidl Slovenija d.o.o. kd., Snaga Javno podjetje d.o.o. in NLB d.d..
V kategoriji zavodi so organizatorjem vloge poslali: Inštitut za promocijo varstva okolja, Knjižnica
Franceta Balantiča Kamnik, Center urbane kulture Kino Šiška in Bolnišnica Sežana. Za posebna
priznanja v kategoriji novinarji/ke so organizatorji prejeli vlogo Mirjam Muženič, za splošna
posebna priznanja pa vloge posameznikov in sicer: dr. Timi Ečimović, Anita Ogulin, Jurček Nowakk
in izr. prof. dr. Urša Golob Podnar.
Razpis za nagrado Horus je objavljen sedmič. Z razpisom želijo partnerji poiskati in nagraditi
celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Slovensko nagrado za
družbeno odgovornost Horus 2015 podeljujejo 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.
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