
 

 

 
 

 

 
 

ZMAGOVALCI HORUS 2020 
 
Zmagovalci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 v posameznih 
kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja), so naslednji: 
 

1. NAGRADA HORUS 2020 ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE 
 
NAGRADA HORUS 2020 ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE:    

1.1 PROFITNE PRAVNE OSEBE     
✓ mikro / majhno podjetje: Press Clipping d. o. o. – 73,62 % vseh možnih točk (1.345 od 1.827 

možnih točk) 
✓ srednje veliko podjetje: Nil d. o. o. – 77,34 % vseh možnih točk (1.413 od 1.827 možnih točk) 
✓ veliko podjetje: Nova kreditna banka Maribor d. d. – 64,26 % vseh možnih točk (1.174 od 

1.827 možnih točk) 
Drugih finalistov v teh kategorijah ni bilo, so pa kandidati tekmovali tudi sami s seboj (pogoj: najmanj 
51 % točk za finalista oz. nagrajenca v kategoriji). 
 
NAGRADA HORUS 2020 ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE:    

1.2 NEPROFITNE PRAVNE OSEBE     
✓ mikro/majhna organizacija: Zdravstveni dom Radeče – 86,75 % vseh možnih točk (1.585 od 

1.827 možnih točk) 
Drugi finalisti v tej kategoriji so še:  

o Fakulteta za dizajn, Univerza na Primorskem – 70,44 % vseh možnih točk (1.287 od 
1.827 možnih točk) 

✓ srednje velika organizacija: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d. o. o. – 88,62 % vseh 
možnih točk (1.619 od 1.827 možnih točk) 

Drugih finalistov v tej kategoriji ni bilo, je pa kandidat tekmoval tudi sam s seboj (pogoj: najmanj 
51 % točk za finalista oz. nagrajenca v kategoriji). 
 
2. PRIZNANJE ZA PROJEKT  
 
NAGRADA HORUS 2020 ZA PROJEKT   
2.1 PROFITNE PRAVNE OSEBE  

✓ srednje veliko podjetje:  SSI Schaefer d. o .o. - 71,06 % vseh možnih točk (654,5 od 921 
možnih točk) 

Drugih finalistov v tej kategoriji ni bilo, je pa kandidat tekmoval tudi sam s seboj (pogoj: 
najmanj 51 % točk za finalista oz. nagrajenca v kategoriji). 

 
2.2 NEPROFITNE PRAVNE OSEBE  

✓ mikro / majhna organizacija:  Fakulteta za dizajn, Univerza na Primorskem – 80,40 % 
vseh možnih točk (740,5 od 921 možnih točk) 

Drugi finalisti v tej kategoriji so še: 
o mikro / majhna organizacija:  Hortikulturno društvo Maribor - 57,00 % vseh 

možnih točk (525 od 921 možnih točk) 



 

 

 
 

 

 
 

3. POSEBNA PRIZNANJA – SPLOŠNO 
 

SPLOŠNO PRIZNANJE HORUS 2020 

✓ kategorija posebno priznanje – splošno: mag. Danilo Burnač - 92,03 % vseh možnih točk 
(317,5 od 345 točk) 

Drugi finalisti v tej kategoriji so še:  
o Jurček Nowakk: 84,35 % vseh možnih točk (291 od 345 točk) 
o Boris Krabonja: 79,13 % vseh možnih točk (273 od 345 točk) 
o Marko Rakovnik: 70,29 % vseh možnih točk (242,5 od 345 točk) 

 
Zmagovalci Horus 2020 bodo prejeli nagrade na svečani podelitvi 3.12.2020. Podelitev Slovenske 
nagrade za družbeno odgovornost Horus 2020 bo letos zaradi spremenjenih razmer potekala 
virtualno, in sicer v četrtek, 3. decembra 2020, od 9.00 do 10.30 ure preko aplikacije Zoom. Same 
nagrade in priznanja bomo nagrajencem in finalistom izročili osebno in/ali po pošti. 
 
  



 

 

 
 

 

 

PREDSTAVITEV NAGRAJENCEV IN PREJEMNIKOV  

POSEBNIH PRIZNANJ HORUS 2020 

 

Nagrajenci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 v posameznih 
kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja) so naslednji: 

 

NAGRADA HORUS 2020 ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE:  
   

PROFITNE PRAVNE OSEBE     
 

✓ mikro / majhno podjetje: Press Clipping d. o. o. – 73,62 % vseh možnih točk (1.345 od 1.827 
možnih točk) 

 
V podjetju Press Clipping d.o.o. prevzemajo odgovornost za vpliv, ki ga imajo na družbo, 
gospodarstvo, okolje. Imajo oblikovano DOP-strategijo, kljub majhnosti podjetja, vidna je 
(intenzivna) vključenost (vseh) zaposlenih v DO.  Razveseljujoče je, da podjetje čuti potrebo po 
osvežitvi praks, s katerimi utrjuje zavest o nujnosti družbeno odgovornega ravnanja v odnosu 
do vseh deležnikov. Kljub temu, da je podjetje majhno, ima vodjo za družbeno odgovornost in 
trajnostni razvoj, strategija družbene odgovornosti pa je del strategije podjetja. Podjetje ima 
tudi izjavo o nefinančnem poslovanju. Pohvalno je, da je DO vključena v osnovne procese, ne 
le v enkratne aktivnosti, zato so odlični v svojem delu. Iskrene čestitke! 

 
✓ srednje veliko podjetje: Nil d. o. o. – 77,34 % vseh možnih točk (1.413 od 1.827 možnih točk) 

 
Podjetje Nil d.o.o. je s svojim delovanjem in vizijo lahko zgled. DO prežema dobršen del 
organizacije, kar so dosegli z DOP strategijo, s prepričljivimi projekti in rednim spremljanjem 
njihovega uresničevanja. Podjetje ima kar dve usposobljeni osebi za družbeno odgovornost, 
kar priča o zavzetem pristopu. Zavezali so se tudi za prenašanje dobrih praks v okviru 
Združenja Manager. Ozaveščajo javnosti o pomembnosti kibernetske varnosti (kampanja o IT 
varnosti). Imajo odlično nastavljen sistem "Družbene odgovornosti" v podjetju, vidna je 
podpora vodstva za delovanje na področju DO in velika zavezanost podjetja k DO, tudi zaradi 
mednarodne komponente. Za vaše delo vam izrekamo skrene čestitke! 

 
 

✓ veliko podjetje: Nova kreditna banka Maribor d. d. – 64,26 % vseh možnih točk (1.174 od 
1.827 možnih točk) 
Podjetje Nova kreditna banka Maribor d. d. je močno na področju urejenega poslovanja in 

družbeno odgovornih aktivnosti, povezanih s promocijskimi nameni. Vidni so veliki prihranki papirja pri 
prehodu na brezpapirno poslovanje. Uvedli so spletno stran odgovornega kreditiranja za boljše 
razumevanje kreditne dokumentacije. Vzpostavili so mrežo Ambasadorjev varstva osebnih podatkov.  
Izstopajo še investiranje banke v zeleno obveznico, financiranje zelenih projektov in modelov krožnega 



 

 

 
 

 

 
gospodarstva. Vidna je organiziranost/struktura DO v podjetju. DO je del politike podjetja in ima 
nosilce uresničevanja na vseh ravneh podjetja. Imajo več oseb, ki imajo certifikat VDOTR.  Pripravljajo 

samostojno trajnostno poročilo in se zelo trudijo v smeri razumevanja DO na vseh področjih. Veliko 
uspeha na vaši nadaljnji poti in iskrene čestitke! 

 

NAGRADA HORUS 2020 ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE:  
   

NEPROFITNE PRAVNE OSEBE  
    

✓ mikro/majhna organizacija: Zdravstveni dom Radeče – 86,75 % vseh možnih točk (1.585 od 
1.827 možnih točk) 

 
Zdravstveni dom Radeče sledi poslanstvu in viziji v dobrobit posameznih skupin deležnikov in 
lokalne skupnosti kot celote, pri čemer sledi načelom družbene odgovornosti in trajnostnega 
razvoja tudi pri  lastnem - organizacijskem in kadrovskem razvoju. Organizacija ima dobro 
razdelano strategijo družbene odgovornosti in TR, hkrati se tudi zaveda, kje so še priložnosti 
za izboljšave. Imajo celovit pristop in zelo dobro razumevanje DOP ter uvajanje le-te v 
poslovno prakso. Posebej bi izpostavili vključevanje v lokalno in širšo skupnost, ki je res 
vzorna. Odlično prepoznavajo potrebe ranljivih skupin, zlasti starejše generacije. Na svoje 
dosežke ste v vaši panogi res lahko ponosni. Upamo, da boste drugim zgled, kako delovati na 
tem področju. Iskrene čestitke!  

 
✓ srednje velika organizacija: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d. o. o. – 88,62 % vseh 

možnih točk (1.619 od 1.827 možnih točk) 
 

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec je navdušilo z zglednim delovanjem na vseh ključnih 
področjih DO. Prizadevanja za vpeljavo družbene odgovornosti so formalizirana v številnih dokumentih 
podjetja; kodeksih, pravilnikih, pogodbah. Podjetje zelo dobro razume in izvaja načela družbene 
odgovornosti ter pri svojem delu upošteva cilje trajnostnega razvoja - kar je, glede na dejavnost 
podjetja, na nek način tudi pričakovano. Predstavili so celovit pristop, ciljno naravnanost, prijava je 
dobro podprta s prilogami in konkretnimi projekti. Razvidno je izrazito razumevanje, da je DOP 
sistematična in dolgoročna,  trajnostna strateška usmeritev, ne pa orodje za promocijo podjetja. 
Odlični so primeri sodelovanja z deležniki na področju okolja. Čestitke za dobro upravljanje DO in TR v 
vašem podjetju in vključevanje skupnosti in drugih zunanjih deležnikov, kar je opazno na skoraj vsakem 
koraku vašega delovanja. Upamo, da vam bodo sledili še mnogi drugi. Iskrene čestitke! 

  



 

 

 
 

 

 
 

NAGRADA HORUS 2020 ZA PROJEKT   
 

PROFITNE PRAVNE OSEBE  
✓ srednje veliko podjetje:  SSI Schaefer d. o .o. - 71,06 % vseh možnih točk (654,5 od 921 

možnih točk) 
 

Delo z mladimi zna biti zahtevna naloga, zato je pristop podjetja SSI Schaefer d.o.o. z mentorstvom, 
omogočanjem pridobivanja konkretnih izkušenj in iskanjem bodočih kadrov med sodelujočimi mladimi 
dobrodošel, osvežujoč in vsekakor dober zgled drugim podjetjem. Sodelovanje in mentorstvo s TŠC je bil 
obojestranski doprinos in donacija v opremi ima takojšno uporabno vrednost. S tem projektom so 
dijakom omogočili pridobivanje realnih delovnih izkušenj na najmodernejših tehnologijah, s čimer so 
pridobili neprecenljive delovne izkušnje za njihovo nadaljnjo poklicno pot. Poznavanje DO poslovanja se 
kaže tudi v dobro strukturiranem in vodenem DO projektu. Zelo pohvalno je, da je slovensko hčerinsko 
podjetje pobudnik DO razmišljanja in delovanja tudi v matičnem podjetju v Nemčiji. Iskrene čestitke!
   

 
NEPROFITNE PRAVNE OSEBE  

✓ mikro / majhna organizacija:  Fakulteta za dizajn, Univerza na Primorskem – 80,40 % 
vseh možnih točk (740,5 od 921 možnih točk) 

 
Izjemno inovativna ideja Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem, bo pokrila 
zelo veliko tržno nišo v prihodnosti. Projekt Kuhinja, prilagojena potrebam starejših, si zagotovo zasluži 
pohvalo za inovativnost in skrb za boljšo kakovost življenja starejših. Projekt povezuje mlajšo in starejšo 
generacijo, daje obema namen / motiv za iskanje boljših rešitev v življenju, hkrati zapolnjuje prazno 
nišo na tržišču, ki za uporabnike vsekakor pomenijo nepredstavljivo dodano vrednost. Ob tem pa 
vključuje domače gospodarstvo in sodelujočemu podjetju odpira nove poslovne možnosti. Pohvala 
izvajalcem projekta za domiselno in koristno idejo, ki bo vse številnejši starejši populaciji v prihodnje 
omogočila bolj samostojna opravila v kuhinji. Pohvala tudi za visoko raven razumevanja DO in skrbno 
pripravljeno prijavo na razpis za nagrado Horus. Za vaše delo in prejeto priznanje vam iskreno 
čestitamo! 

 

SPLOŠNO PRIZNANJE HORUS 2020 

✓ kategorija posebno priznanje – splošno: mag. Danilo Burnač - 92,03 % vseh možnih točk 
(317,5 od 345 točk) 

 

Težnja mag. Danila Burnača k družbeno odgovornemu ravnanju je prisotna skozi njegovo celotno poslovno 
kariero in zdi se, da se z leti še stopnjuje. Danilo je svetel zgled funkcionarja in gospodarstvenika javne 
uprave, ki se trudi, da bi tudi v javno upravo vnesel elemente DO in tako prispeval k večjemu ugledu tega 
sektorja. S svojim načinom vodenja daje zgled vodje, ki se zaveda pomembnosti posameznika in kot tudi 
skupine za delovanje celotnega podjetja. Kot član številnih odborov in svetov, je njegov doseg družbeno 
odgovornega načina delovanja zagotovo zelo velik in je izkazan skozi številne nagrade in priznanja. Izraža 
celovitost, izjemen prispevek k družbenemu napredku v vseh življenjskih sferah družbe in okolja, odgovoren 



 

 

 
 

 

 
odnos, vključevanje razvojnih projektov s področja svojega organizacijskega okolja v širšo, vključujočo 
družbo, izkazana uspešnost z nagradami in priznanji za izjemne dosežke. Iskrene čestitke! 

 

Vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!  
 
 
 
DODATEK ZA NAPISE NA POSEBNA PRIZNANJA 
 
Boris Krabonja  

Boris Krabonja je izjemno aktiven s svojim humanitarnim delovanjem in pomoči socialno najbolj ogroženim. Je 
velik zgled za vse humanitarce kot družbo, ter to pozitivno energijo širi tudi med mlade v šoli. Vsekakor velik 
človek in velik borec za tiste, ki svojega glasu "nimajo". Izkazuje veliko zaupanje javnosti in podpornikov. 
Njegova zavzetost za reševanje stisk ljudi in najranljivejših skupin je omogočila vrnitev v življenje nemalo število 
posameznikov, družin... Družbeno odgovornost predstavlja skozi transparentno delovanje, predvsem na 
področju zbranih donatorskih sredstev. Je oseba z velikim srcem, ki bo s svojim zgledom, vztrajnostjo in 
altruizmom gotovo dosegel še veliko ljudi. Iskrene čestitke! 

 

Marko Rakovnik 

Marko Rakovnik je svetel zgled župana, ki se je za to funkcijo ni odločil iz koristoljubja, ampak iz želje narediti 
kar največ za svoje okolje in ljudi. Župan, ki se resnično zaveda pomena družbene odgovornosti in DO tudi 
vsakodnevno živi, je blagoslov za občino Lovrenc na Pohorju in širše okolje. Kot župan in predhodno 
gospodarstvenik ima dobro izhodišče za načrtovanje razvoja občine. Iskrene čestitke in veliko uspehov še 
naprej! 

 

Jurček Nowakk 

Jurček Nowakk je veliko prispeval k prostovoljstvu in dosledno evidentira vse dosežke na področju dela z 
invalidi ter jih podkrepi z dokazili tudi v letu 2020. Je že prejemnik nagrade HORUS. Svoje življenjsko poslanstvo 
je našel v prostovoljstvu, v katerem očitno tudi zelo uživa. Združiti je uspel prijetno s koristnim. Takšni ljudje so 
kot sonce, kjerkoli se pojavijo, prinašajo svetlobo in toplino. Iskrene čestitke za takšno življenjsko poslanstvo! 

 

 

 

 


