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Za takojšnjo objavo v medijih! 
 
HORUS 2012 
 

Med finaliste za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2012 se je 
uvrstilo 8 podjetij in 6 kandidatov za posebna priznanja 
 
V 1. krogu ocenjevanja je 16 neodvisnih ocenjevalcev ocenilo vse kandidate in med finaliste za nagrado Horus 2012 
uvrstilo kandidate, ki so dosegli najmanj 51% vseh možnih točk. 
 

(Maribor, 20. november 2012) Med finaliste za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 
2012, ki sta ga objavila IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo 
za odnose z javnostmi, v sodelovanju z 19 podpornimi partnerji projekta, je prispelo 15 vlog, med 
finaliste pa se je uvrstilo 14 kandidatov. Nagrada HORUS bo letos podeljena že četrtič, z razpisom pa 
želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope posameznikov, podjetij in zavodov k družbeni 
odgovornosti. Ocenjevalna komisija 2. kroga ocenjevanja nadaljuje z delom, nagrajenci pa bodo 
znani 4. decembra 2012 v Mariboru. 
 
Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2012 se v 2. krogu ocenjevanja potegujejo še  
naslednja podjetja: v kategoriji majhna podjetja: Zobozdravstveni center Alfa Dental d.o.o., v kategoriji 
srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., in  Butan plin d.d.; v kategoriji velika 
podjetja: Ljubljanske mlekarne, Zavarovalnica Triglav d.d., IBM Slovenija d.o.o., UniCredit Banka 
Slovenija d.d. in Skupina Tuš. 
 
Za posebno priznanje – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu so 
finalisti: Barbara Antolič, Dom Sveta Ana (Hrvaška), Borut Meršak, Kovintrade Bratislava s.r.o. 
(Slovaška) in Jože Kastelic, J. Kastelic Limited, Toronto (Kanada). Slednjemu bodo podelili posthumno 
priznanje. 
 
Za posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti pa so 
predlagani: Anton Komat, raziskovalec in avtor številnih knjig, Zveza potrošnikov Slovenije ter Novi 
Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja. 
 
Na razpis je do 23.10.2012 prispelo 5 vlog velikih podjetij ter po 2 vlogi za majhna in srednje velika podjetja. 
Za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu so prispele 3 prijave ter 3 prijave za splošno 
posebno priznanje, medtem ko prijav za posebno priznanje novinarjem in za nagrado za zavode ni bilo. 
Nagrade HORUS bodo podeljene 4. decembra 2012 ob 18. uri v Kazinski dvorani Slovenskega 
narodnega gledališča Maribor v Mariboru. 
 
Vloge je v 1. krogu ocenjevanja ocenjevalo 16 neodvisnih strokovnjakov, v 2. krogu ocenjevanja pa jih bo 
predvidoma 20. »Kriteriji ocenjevanja so strateški in uravnotežen pristop k družbeni odgovornosti, ob 
upoštevanju načel standarda ISO26000 za družbeno odgovornost, ki jih zelo priporoča Evropska unija. Ta 
vključujejo 7 načel, to so načela pristojnosti in preglednosti, etičnega ravnanja, spoštovanja mednarodnih 
norm obnašanja, spoštovanja človekovih pravic, vladavine prava, interesa deležnikov. Zajema področja 
odnosa do okolja, zaposlenih, kupcev in dobaviteljev ter skupnosti, ob zavedanju pomena učinkovitega, 
uravnoteženega in družbeno odgovornega vodenja,« je o ocenjevanju v okviru nagrade Horus 2012 povedal 
zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus in predsednik 
Strokovnega sveta inštituta IRDO. 
 
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 podpira kar 19 partnerskih organizacij in pokroviteljev: Ameriška gospodarska zbornica, Društvo za 
marketing Slovenije, Slovenska fundacija za poslovno odličnost, Slovensko združenje ZN za trajnostni 



               

 

 
Častni pokrovitelj:  
dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije 
 

 

 

 

razvoj, Slovensko združenje managerk in managerjev nevladnih organizacij, Štajerska gospodarska 
zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu, Društvo novinarjev Slovenije, LSPR - Londonska šola za odnose z javnostmi, Mreža za družbeno 
odgovornost Slovenije, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije. Medijski partnerji nagrade 
Horus 2012 so: Večer, časopisno založniško podjetje, d.d., Pravna praksa, TSmedia, d. o. o., med.over.net 
in www.slovenci.si. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o. Častni pokrovitelj nagrade Horus je dr. Danilo 
Türk, predsednik Republike Slovenije. 
 
 
 

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

Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti pri 
Slovenskem društvu za odnose z javnostmi 
Lidija Novak, predsednica sekcije  
gsm: 031 522 240, e-pošta: lidija.novak@piar.si 
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