Častni pokrovitelj:
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

Sporočilo za medije!

Embargo do 18.30!

HORUS 2013

Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013
Nagrajenci HORUS 2013 so: UniCredit Banka Slovenija d.d., Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. in Saubermacher – Komunala
Murska Sobota d.o.o. Med zavodi je nagrado HORUS prejel EIC Univerzum Minerva Maribor. Posebna priznanja so prejeli mag. Marina
Einspieler – Siegert, Edita Cetinski Malnar, Pedro Opeka in mag. Franc Hočevar.

(Maribor, 27. november 2013) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za
odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v partnerskem
sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, sta danes, 27. novembra 2013, v Kazinski
dvorani SNG Maribor, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013. V
kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2013 prejeli: mikro-majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska
Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: UniCredit
Banka Slovenija d.d.. Nagrado HORUS 2013 v kategoriji zavodi je prejel EIC Univerzum Minerva Maribor. V
okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Posebno priznanje in nagrado za
Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je prejela mag. Marina Einspieler –
Siegert (Slovenska gospodarska zveza, Avstrija). Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Editi Cetinski
Malnar. Splošno posebno priznanje sta prejela Pedro Opeka in mag. Franc Hočevar.
»Veseli me, da obstajajo takšne organizacije, kot je IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, ki s svojimi
aktivnostmi spodbujajo in krepijo zavedanje o pomenu naše osebne in družbene odgovornosti. Kot predsednik
ocenjevalne komisije sem dolžan podati oceno o našem delu, ki je bilo opravljeno z veliko mero odgovornosti in
razmisleka. V ocenjevanje je bilo vključenih 32 neodvisnih strokovnjakov iz različnih področij, od doktorjev znanosti, do
vodij posameznih oddelkov na ministrstvih, od podjetnikov do članov uprav podjetij, predstavnikov podjetniških združenj
in neprofitnih organizacij. Vsi kandidati, ki so se potegovali za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2013
so izjemni. Veliko je bilo predstavljenih dobrih praks, odličnih posameznikov, zato ocenjevanje ni bilo lahko, ampak
skupaj smo uspeli, kar je dobro, še posebej danes, v času finančne in etične krize. Prepričan sem, da bo v prihodnje k
sodelovanju stopilo še več podjetij, organizacij in posameznikov, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti. Vsem
nagrajencem še enkrat iskrene čestitke in vse dobro naprej,« je o letošnjem ocenjevanju povedal akademik dr. Boštjan
Žekš, predsednik Ocenjevalne komisije nagrade Horus 2013 in svetovalec predsednika Republike Slovenije Boruta
Pahorja.
Med finaliste nagrade HORUS 2013 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla vsaj 51% vseh možnih točk v prvem krogu
ocenjevanja. V kategoriji majhnih podjetij so se v finale uvrstili: Svetloba, podjetje za projektiranje in izdelavo
industrijskih svetil d.o.o. in Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., v kategoriji srednje velikih podjetij:
Organizatorja:

Partner klipinga:
Press Clipping, d.o.o.

Podporni partnerji:
Ameriška gospodarska zbornica
Društvo za marketing Slovenije
Društvo novinarjev Slovenije
Londonska šola za odnose z javnostmi
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
Slovenska fundacija za poslovno odličnost
Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj
Štajerska gospodarska zbornica
Združenje delodajalcev Slovenije
Združenje Manager

Urad Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu
SPIRIT Slovenija
Medijski partnerji:
Večer d.d.
Zavod Med.over.net
TSMedia d.o.o.
GV Založba d.o.o.
Europlakat d.o.o.
Maribor24.si

Častni pokrovitelj:
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

Hewlett – Packard d.o.o. in Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., v kategoriji velikih podjetij pa: Zavarovalnica
Triglav d.d. in UniCredit Banka Slovenija d.d.. V kategoriji zavodi so se za nagrado potegovali: EIC Univerzum
Minerva Maribor, Zavod Karo in VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji.
Za splošno posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti so kandidirali mag. Franc
Hočevar in Pedro Opeka, za posebno priznanje novinarju pa Dunja Turk (Finance) in Edita Cetinski Malnar (RTV
Slovenija). Za posebno priznanje - Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je bila finalistka
mag. Marina Einspieler – Siegert (Slovenska gospodarska zveza, Avstrija).
Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS letos praznuje peto obletnico. »Nagrada Horus raste in se širi, kar
kaže, da je vaše poslanstvo dobro sprejeto in dobro razumljeno. Ne le prejemniki te nagrade, temveč vsi, ki jo ustvarjate,
nam s svojim zgledom predstavljate, kako se da krizi in stiskam navkljub delovati pošteno, odgovorno, uspešno in naravi
ter ljudem prijazno. Zato se vam, budilcem zavesti o družbeni odgovornosti, ki je danes, v teh težkih časih, še bolj
pomembna, zahvaljujem in čestitam za vaše delo«, je v uvodniku k Zborniku finalistov Horus 2013, ki je brezplačno
dostopen na spletnem mestu www.horus.si, zapisal častni pokrovitelj nagrade HORUS Borut Pahor, predsednik
Republike Slovenije.
Letošnje ocenjevanje je potekalo v dveh krogih ocenjevanja. Ocenjevalo je 32 ocenjevalcev, ki so bili razdeljeni v več
podskupin. Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2013 v 1. krogu ocenjevanja (iz vrst organizatorjev, podpornih
partnerjev projekta, strokovne in drugih javnosti) so bili: velika podjetja in zavodi – doc. dr. Jernej Belak, Maja Rečnik,
Vera Aljančič Falež, Polona Marinček, Vinko Nedelko; srednje velika in majhna podjetja: mag. Alenka Marovt, Barbara
Pavlin, Lidija Kramar, Karidia Toure Zagrajšek, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej; Posebna priznanja (Slovenci v zamejstvu in
po svetu, splošna priznanja in priznanja novinarjem): dr. Zvone Žigon, Mirjana Mladič, Jože Gornik, mag. Natalija
Postružnik in Danijel Grafenauer. V 2. krogu ocenjevanja so kandidate ocenjevali, v kategoriji velika podjetja: izr. prof. dr.
Urša Golob Podnar, Tatjana Novak, Drago Kos, Jože Smole, Aleksandra Podgornik in Mojca Markizeti ter v kategoriji
srednje velika in majhna podjetja: dr. Jožica Knez Riedl, dr. Borut Bratina, Tatjana Šeneker, Petra Lesjak Tušek, mag.
Janko Burgar in dr. Mirjam Dular. V kategoriji posebna priznanja so ocenjevali: doc. dr. Boris Jesih, Alenka Jakomin, dr.
Zvone Žigon, Lidija Novak in Daša Rakovec.
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. Skupaj s tema organizatorjema letos nagrado Horus podpirajo številne partnerske
organizacije in pokrovitelji: Ameriška gospodarska zbornica, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev
Slovenije, Londonska šola za odnose z javnostmi, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, Slovenska fundacija za
poslovno odličnost, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Štajerska gospodarska zbornica, Urad Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in SPIRIT Slovenija. Medijski
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partnerji nagrade HORUS 2013 so: ČZP Večer d.d., Zavod Med.over.net, TSMedia d.o.o., GV Založba d.o.o., Europlakat
d.o.o., Maribor24.si. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o.

###
Končno poročilo ocenjevalne komisije Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013, z vsemi
obrazložitvami, je objavljeno na spletni strani www.horus.si/zbornik-2013. Na tej povezavi je objavljen tudi podroben opis
nagrad. Dan po prireditvi, bo na spletni strani www.horus.si objavljena še fotogalerija s prireditve.

###
Dodatne informacije:
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Anita Hrast, direktorica
gsm: 031 344 883
e-pošta: nagrada.horus@irdo.si
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Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti
Slovenskem društvu za odnose z javnostmi
Lidija Novak, predsednica sekcije
gsm: 031 522 240, e-pošta: lidija.novak@piar.si
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