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POROČILO O DELU OCENJEVALNE KOMISIJE  
ZA SLOVENSKO NAGRADO ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST  

HORUS 2013 
 
 
1. Namen nagrade Horus in splošna ocena rezultatov razpisa  
 
Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus je postala tradicionalna nagrada, ki po 
svojih močeh prispeva k razvoju družbene odgovornosti v Sloveniji. Podeljujemo jo že peto 
leto zapored. Ob kategoriji podjetja so bile razpisane še kategorija zavodi in tri kategorije pri 
posebnih priznanjih (splošna, novinarji ter Slovenci v zamejstvu in po svetu). Z razpisom za 
nagrado HORUS 2013 želimo organizatorji in partnerji poiskati in nagraditi najbolj celovite 
pristope organizacij (podjetij, zavodov) in posameznikov k družbeni odgovornosti.   
 
Zanimanja za nagrado Horus je v slovenskem prostoru vedno več, kar dokazuje s preteklimi 
leti primerljivo število prijavljenih kandidatov. Na razpis se prijavljajo tudi nekdanji 
prejemniki nagrad in finalisti Horus iz preteklih let. Sodelovanje na tem natečaju 
udeležencem pomaga krepiti ugled, lojalnost zaposlenih in kupcev, izboljšuje njihovo interno 
strategijo družbene odgovornosti in pomaga analizirati obstoječe stanje ter se primerjati z 
drugimi na tem področju. Njihovo delovanje na področju družbene odgovornosti je letos z 
različnih strokovnih področij ocenjevalo 32 neodvisnih strokovnjakov. 
 
Vprašalnik za nagrado Horus je brezplačno dosegljiv skozi vse leto na spletnem mestu 
www.horus.si, organizacije pa ga uporabljajo zato, da izboljšajo svojo poslovno strategijo z 
družbeno odgovornimi aktivnostmi, in seveda, da kandidirajo za nagrado Horus. 
 
Letošnje ocenjevanje je potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek je bil kot vsako leto doslej 
dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter 
spremljanju učinkov. Ocenjevalna komisija je razglasila 6 finalistov med podjetji (2 veliki, 2 
srednje veliki in 2 majhni podjetji), 3 finaliste med zavodi ter 5 finalistov za posebna 
priznanja, podelila 3 nagrade podjetjem, 1 nagrado zavodom in 1 Slovencem v zamejstvu in 
po svetu ter 4 posebna priznanja.  
 
Razpis je v letu 2013 uspel, tako kot vsa leta doslej, zato komisija predlaga nadaljevanje 
projekta v letu 2014. 
 
 
2. Prijavljena podjetja 
 
Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2013, ki sta ga objavila 
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z 
javnostmi, v sodelovanju z 20 podpornimi in drugimi partnerji projekta, je do 15.10.2013 
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prispelo 7 prijav podjetij (2 veliki, 2 srednje veliki in 3 majhna podjetja) in 3 prijave v 
kategoriji zavodi. Za splošno posebno priznanje sta prispeli 2 prijavi in 2 prijavi za posebno 
priznanje novinarjem. Razpis za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu je bil 
podaljšan do 25.10.2013, prispela pa je 1 prijava. 
 
Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2013 so se potegovala naslednja 
podjetja: v kategoriji majhna podjetja: SAOP d.o.o.; Svetloba, podjetje za projektiranje in 
izdelavo industrijskih svetil d.o.o. in Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., v 
kategoriji srednje velikih podjetij: 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 potegovali naslednji zavodi: EIC Univerzum Minerva Maribor, 
Zavod Karo in VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji. 
 
Za posebno priznanje – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po 
svetu je bila predlagana: mag. Marina Enspieler – Siegert (Slovenska gospodarska zveza, 
Avstrija).  
 
Za posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene 
odgovornosti, so bili predlagani: mag. Franc Hočevar in Pedro Opeka, za posebno priznanje 
novinarju pa Dunja Turk (Finance) in Edita Cetinski Malnar (RTV Slovenija). 
 
 
3. Ocenjevalna komisija 
 
Ocenjevalna komisija je ocenila vse prijave in ugotovila, da vsi kandidati ustrezajo kriterijem 
za uvrstitev v ocenjevanje.  
 
Ocenjevalna komisija je prijave ocenjevala v dveh ločenih krogih, ocenjevalci so ocenjevali 
neodvisno, brez poznavanja imen in rezultatov drugih ocenjevalcev v postopku ocenjevanja. 
Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2013 so bili imenovani iz vrst organizatorjev, 
podpornih partnerjev projekta, strokovne in drugih javnosti.  
 
Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2013 so bili razdeljeni v več podskupin. Skupaj je 
ocenjevalo 32 ocenjevalcev, v prvem krogu 15  in v drugem krogu 17 ocenjevalcev.  
 
Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2013 v 1. krogu ocenjevanja, katerih naloga je bila 
izbor finalistov, 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 
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Danijel Grafenauer.  Predsednik komisije za velika podjetja in zavode v prvem krogu je bil 
doc. dr. Jernej Belak, predsednica komisije za majhna in srednje velika podjetja je bila mag. 
Alenka Marovt,  predsednik komisije za posebna priznanja pa dr. Zvone Žigon. 
 
V drugem krogu ocenjevanja so z namenom izbora nagrajencev in prejemnikov posebnih 
priznanj kandidate ocenjevali v kategoriji velika podjetja in zavodi: 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. Predsednica komisije za velika podjetja in zavode v drugem krogu je bila izr. 
prof. dr. Urša Golob Podnar, predsednik komisije za srednje velika in majhna podjetja je bil 
mag. Janko Burgar, predsednik komisije za posebna priznanja pa doc. dr. Boris Jesih.  
 
Predsednik celotne ocenjevalne komisije v obeh krogih je bil dr. Boštjan Žekš. 
 
Ocenjevanje komisije prvega kroga je potekalo od 28. oktobra do 6. novembra 2013, 
neodvisno (brez predhodnega vedenja ocenjevalcev o rezultatih drugih ocenjevalcev). Delo 
ocenjevalne komisije drugega kroga ocenjevanja je potekalo od 6.11.2013 do 22.11.2013, 
prav tako neodvisno. Zmagovalce so določile ocene ocenjevalcev iz 2. kroga ocenjevanja. 
Skupne ocene ocenjevalcev so sestavni del tega poročila in so na vpogled v elektronskem 
arhivu Inštituta IRDO. 
 
Pri zbiranju rezultatov ocenjevalne komisije sta sodelovala Sabina Kojc in Aleš Jambrek, člana 
Strokovno-organizacijskega odbora nagrade, in Anita Hrast, koordinatorica projekta,  ter 
predsednik Ocenjevalne komisije obeh krogov nagrade Horus 2013 dr. Boštjan Žekš, ki je 
nadzoroval potek ocenjevanja in pravilnost rezultatov. Skupne ocene ocenjevalcev so 
sestavni del tega poročila.  
 
 
4. Finalisti  

 
Vsa podjetja, ki so se prijavila na letošnji razpis za Slovensko nagrado za družbeno 
odgovornost HORUS, so uspešna in učinkovita, želijo storiti nekaj več na vseh področjih 
družbene odgovornosti. V svojih prijavah najbolj izpostavljajo skrb za svoje zaposlene in 
varovanje okolja.  Vsi kandidati navajajo veliko dobrih idej in zamisli, kako z razpoložljivimi 
viri odgovorno ravnati z vsemi svojimi deležniki (zaposleni, okolje, lokalna skupnost, 
odjemalci in dobavitelji, širša družba…), prav tako pa so vidni tudi že prvi precej celoviti 
pristopi k družbeni odgovornosti.  
 
Obravnavane vloge kažejo tudi na to, da se odnos do družbene odgovornosti  v slovenskih 
podjetjih seli iz področja zapostavljenosti na raven zavedanja, da brez takšne odgovornosti, 
uspeh in razvoj podjetij in (nacionalnih) gospodarstev sploh ni možen. Preseneča dejstvo, da 
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je v obravnavanih podjetjih družbeno odgovorno delovanje formalizirano in sistematizirano 
in to (pri proučevanih podjetjih) na zelo visoki ravni. Kot se pojavljajo problemi in ovire pri 
vsakodnevnem poslovanju podjetij, so seveda prisotni problemi tudi na področju 
implementacije družbene odgovornosti. 
 
Komisija ugotavlja, da so bili v 1. krogu ocenjevanja med finaliste za Slovensko nagrado za 
družbeno odgovornost Horus 2013 uvrščeni kandidati, ki so dosegli najmanj 51% vseh 
možnih točk v 1. krogu ocenjevanja. Podjetje SAOP d.o.o. je zbralo 47,21% vseh možnih točk 
(1133 od 2400 možnih točk), zato se letos med finaliste ni uvrstilo. 
 
Finalisti razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2013 v posameznih 
kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (1. krog ocenjevanja), so bili naslednji: 
 
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: 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 posebno priznanje – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po 
svetu je bila finalistka mag. Marina Enspieler – Siegert (Slovenska gospodarska zveza, 
Avstrija).  
 
Za posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene 
odgovornosti, sta bila finalista: mag. Franc Hočevar in Pedro Opeka, za posebno priznanje 
novinarju/ki pa Dunja Turk (Finance) in Edita Cetinski Malnar (RTV Slovenija). 

 
 

5. Nagrajenci 
 
Zmagovalci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2013 v 
posameznih kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja), so bili 
naslednji: 
 
1. Kategorija PODJETJA:  

 mikro-majhna: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., ki je doseglo 73,16 
% vseh možnih točk  

 srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.,  ki je doseglo 81,32 
% vseh možnih točk  

 velika podjetja: UniCredit Banka Slovenija d.d., z 87,08 % vseh možnih točk. 
 
2. Kategorija ZAVODI 
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 EIC Univerzum Minerva Maribor, ki je dosegel 64,01% vseh možnih točk. 
 
3. Kategorija POSEBNA PRIZNANJA: 
 
Za posebno priznanje se je na predlog javnosti in soorganizatorjev projekta potegovalo več 
kandidatov, v več podkategorijah. Ocenjevalna komisija 2. kroga ocenjevanja je odločila, da 
posebno priznanje prejmejo naslednji kandidati: 
 
SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU: 

 mag. Marina Enspieler – Siegert, z 72,00 % vseh možnih točk prejme posebno 
nagrado Horus 2013 v tej kategoriji. 

 
NOVINARJI: 

 Edita Cetinski Malnar (RTV Slovenija), ki je zbrala 75,32% vseh možnih točk in 
 
SPLOŠNO: 

 Pedro Opeka z 86,11 % vseh možnih točk, 

 in mag. Franc Hočevar, ki je zbral 84,44 % vseh možnih točk.  
Ocenjevalna komisija se je zaradi majhne razlike v skupno zbranem številu točk odločila, da 
splošno posebno priznanje podeli obema kandidatoma. 
 
6. Obrazložitev ocen za nagrajence 

 
3.1 Kategorija: PODJETJA 

Zmagovalec v kategoriji velikih podjetij je UniCredit Banka Slovenija d.d., z zbranimi 87,08 
% vseh možnih točk (2.508 točk od 2.880 možnih točk). Zmagovalcu sledi podjetje 
Zavarovalnica Triglav d.d., z zbranimi 2.345 točkami ali 81,42 % vseh točk.  
 
V kategoriji srednje velikih podjetij je zmagovalec Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. 
z 2.342 točkami (od 2.880 možnih točk) oz. 81,32 % vseh točk. Drugo-uvrščeno podjetje je 
Hewlett – Packard d.o.o. s  2.183 točkami oz. 75,80 %.  
 
V kategoriji majhnih podjetij je zmagovalec Saubermacher – Komunala Murska Sobota 
d.o.o. z 2.107 točkami (od 2.880 možnih točk) oz. 73,16 % točk. Drugo-uvrščeno podjetje je 
Svetloba d.o.o. z doseženimi 1.837 točkami oz. 63,78%. 
 
Vsi prvouvrščeni prejmejo nagrado za posamezno kategorijo, vsi ostali pa priznanja finalist.  
 
3.2 Kategorija: ZAVODI 

V kategoriji zavodi je zmagovalec EIC Univerzum Minerva Maribor, ki je dosegel 64,01% vseh 
možnih točk oz. 1.901 točk (od 2.970 možnih), drugo-uvrščeni je Zavod VOZIM s 57,54% oz. 
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1.709 doseženih točk, tretje-uvrščeni pa je Zavod KARO s 54,65% oz. 1.632 doseženimi 
točkami. 
 
3.3 Kategorija: POSEBNO PRIZNANJE  - PODJETNIK S SLOVENSKIMI KORENINAMI, KI DELUJE 
V ZAMEJSTVU OZ. PO SVETU 

Posebno priznanje v kategoriji Podjetnik/ca s slovenskimi koreninami, ki deluje v 
zamejstvu oz. po svetu prejme mag. Marina Enspieler – Siegert, z zbranimi  72,00 % vseh 
točk (288 točk od 360 možnih točk).  
 
3.4 Kategorija: POSEBNO PRIZNANJE - NOVINAR 

Prvo-uvrščena v kategoriji Novinar je Edita Cetinski Malnar z zbranimi 75,32% vseh točk (235 
od 360 možnih točk), drugo-uvrščena je Dunja Turk z zbranimi 62,50% vseh točk (195 točk). 
 
Komisija se je odločila, da posebno priznanje za to kategoriji prejme Edita Cetinski Malnar. 
 
3.5 Kategorija: POSEBNO PRIZNANJE - SPLOŠNO 

Prvo-uvrščeni v kategoriji posebna priznanja – splošno je Pedro Opeka, s 310 točkami (od 
360 možnih) ali 86,11 % vseh možnih točk. Drugo uvrščeni je mag. Franc Hočevar s 84,44 % 
vseh možnih točk (304 točke). 
 
Komisija je odločila, da posebno priznanje za to kategorijo prejmeta oba kandidata – Pedro 
Opeka in mag. Franc Hočevar. 
 
 
7. Predstavitev nagrajencev in prejemnikov posebnih priznanj: 
 
 
PODJETJA 
 
Nagrada Horus 2013 – majhno podjetje: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 
Podjetje Saubmacher je v Sloveniji postalo sinonim za ločeno zbiranje odpadkov, kar samo 
po sebi mnogo pove o njihovem delovanju. Podjetje svoje delo jemlje zelo resno in se pri 
tem zaveda, da največ lahko doseže prav s pozitivnim zgledom. Podjetje upošteva Etični 
kodeks koncerna in svojega lastnega podjetja, prav tako imajo dokument »Hiša«, v katerem 
opredeljujejo ključne elemente družbene odgovornosti. Izjemne pohvale je vreden projekt 
Za življenje vredno telo, ki aktivno rešuje obstoječe situacije, ki bi lahko negativno vplivale na 
zaposlene in poslovanje. Tudi sicer podjetje vključuje svoje zaposlene izven delovnega časa, 
pa tudi njihove družinske člane, v raznovrstne aktivnosti, ki bogatijo in izboljšujejo življenje 
širše skupnosti. 
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Ocenjevalna komisija je zato ocenila, da podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota 
d.o.o., z doseženimi 73,16 % vseh zbranih točk nagradi s Slovensko nagrado za družbeno 
odgovornost Horus 2013 v kategoriji majhnih podjetij.  
 
 
Nagrada Horus 2013 – srednje veliko podjetje: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.  
Mariborski vodovod  je podjetje, ki je primer dobre prakse v slovenskem prostoru.  Družbena 
odgovornost je dobro vpeta v strategijo podjetja. Vsi kazalniki, s katerimi merijo družbeno 
odgovornost, so jasno definirani in vrednoteni. Podjetje upošteva ključna področja  družbene 
odgovornosti in standarde ter razvija inovativne prakse za svoje deležnike. Neprestano  
razvijajo različne oblike družbeno odgovornega delovanja, predvsem v povezavi z 
gospodarjenjem z vodo kot strateško prvino. Izkazujejo raznolikost v podpori dejavnostim 
navzven ter vpetost v lokalno okolje, kar dokazuje tudi prejem nagrade Horus v letih 2011 in 
2012. Letos nagrado Horus v tej kategoriji prejmejo ponovno! 
 
Za njihov celovit in dobro načrtovan pristop k družbeni odgovornosti se je ocenjevalna 
komisija odločila, da podjetje Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., z doseženimi 81,32 % 
vseh točk nagradi s Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2013 v kategoriji 
srednje velikih podjetij.  
 
 
Nagrada Horus 2013 – veliko podjetje: UniCredit Banka Slovenija d.d. 
Družba UniCredit je samoiniciativna, celovita in aktivna na vseh področjih družbene 
odgovornosti. Prav družbena odgovornost je eno izmed temeljnih načel za doseganje 
trajnostnega razvoja družbe. Zavzeta je pri iskanju najboljših rešitev za vse deležnike. Ima 
kontinuiran pristop k družbeno odgovornemu ravnanju, ki je vgrajen v ostale procese 
podjetja. Je del svetovne korporacije in prenaša dobre prakse tudi v slovensko okolje. Zaradi 
njihovih prizadevanj za več družbene odgovornosti so si nagrado Horus prislužili v letih 2010, 
2012 in 2013! 
 
Za njihov konkreten prispevek v praksi k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti se je 
ocenjevalna komisija odločila, da podjetje UniCredit Banka Slovenija d.d., z doseženimi 87,08 
% vseh točk nagradi s Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2013 v kategoriji 
velikih podjetij.  
 
Člani ocenjevalne komisije nagrajencem iskreno čestitamo!  
 
 
ZAVODI 
 
Nagrada HORUS 2013 – Zavodi: EIC Univerzum Minerva Maribor 
EIC Univerzum Minerva Maribor, kot izobraževalno razvojni zavod, teži k napredku, razvoju 
in znanju, na različnih področjih, vendar vezano na splošno družbeno dobrobit. V organizaciji 
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se vsi zaposleni dobro zavedajo, da s svojim delovanjem neprestano vplivamo na naše 
življenjsko okolje in na okolje naslednjih generacij, ki bodo, če bomo tudi v prihodnje tako 
razsipno ravnali z naravnimi viri, v izredno težki situaciji. Prav tako organizacija spodbuja in 
nagrajuje sodelovanje svojih zaposlenih v dobrodelnih projektih in prireditvah. V okviru 
projekta MemoHELP želijo prispevati h kvalitetnejšemu življenju starostnikov, k ekonomski in 
socialni koheziji, k zagotavljanju, socialnega varstva ter tudi h krepitvi samega nevladnega 
sektorja. 
 
Ocenjevalna komisija je zato ocenila, da zavod EIC Univerzum Minerva Maribor, z 
doseženimi 64,01 % vseh zbranih točk nagradi s Slovensko nagrado za družbeno odgovornost 
Horus 2013 v kategoriji zavodi.  
 
Člani ocenjevalne komisije nagrajencu iskreno čestitamo!  
 
 
POSEBNA PRIZNANJA 
 
Posebno priznanje in nagrada Horus 2013 -  Podjetnica s slovenskimi koreninami, ki deluje 
v zamejstvu oz. po svetu: mag. Marina Enspieler – Siegert (Avstrija) 
Mag. Marina Einspieler sodi med tiste aktivne Slovence v zamejstvu, ki na svojem področju 
delovanja prispevajo h kreativnosti in nenehnemu izpopolnjevanju. Sodelovanje slovenskega 
gospodarstva v sosednjih državah s Slovenijo je v zadnjih letih odprlo številne možnosti, ki 
bistveno prispevajo k napredku v obmejnem prostoru, ter tako tudi bistveno prispevajo h 
kvaliteti življenja vseh, ki tam živijo, kar pomembno vpliva tudi na kvaliteto odnosov med 
večino in manjšino. Marina Einspieler je ena najbolj zaslužnih na tem področju, tudi zaradi 
tega, ker s svojim delovanjem premaguje tudi iracionalne meje, ki so se skozi zgodovino 
oblikovale tako znotraj slovenskih skupnosti kot med narodi in državami.  
 
Zato ocenjevalna komisija mag. Marini Enspieler – Siegert, z zbranimi  72,00 % vseh točk v 
kategoriji Podjetnik/podjetnica s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu, 
podeljuje posebno priznanje in nagrado Horus 2013 v tej kategoriji. 
 
 
Posebno priznanje Horus 2013 – Splošno  
Ocenjevalna komisija podeli posebno priznanje Horus 2013 naslednjim prejemnikom: 
 
Posebno priznanje Horus 2013 - Pedro Opeka 
Gospod Pedro Opeka je več kot zaslužen prejemnik posebnega priznanja v okviru nagrade 
HORUS. Njegovo delo pušča sledi na vseh kontinentih, v vseh državah in na vseh področjih 
družbenega življenja. S svojim zglednim delom skrbi za razvoj lokalnega okolja na 
Madagaskarju, kjer skuša iz "primeža revščine" pomagati najbolj socialno ogroženemu sloju 
prebivalstva in je na tem področju dosegel vidne rezultate (okrog 20.000 ljudem je pomagal 
direktno preko svojih organizacij). S svojim delom širi pomen družbene odgovornosti tudi v 
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javnosti med vsemi družbenimi generacijami in krepi njen "pomen". Posebno skrb namenja 
otrokom. Ljudi povezuje in jim pomaga na poti samozaupanja. Zanje išče delo in jim pomaga 
sprejeti delovne navade. Skupaj z njimi je začel graditi stanovanja, vasi, šole, športne 
dvorane in cerkve. K vidnim in pomembnim rezultatom njegovega dela je pripomogel splet 
več dejavnikov: Opekova inkulturacija v malgaško okolje, izostren čut za pravičnost in 
metoda dela, ki temelji na neposrednem, spoštljivem in globoko etičnem odnosu do ljudi. 
 
 
Posebno priznanje Horus 2013 - mag. Franc Hočevar 
Mag. Franc Hočevar  je s svojim zglednim delom prispeval k širjenju in ohranjanju družbene 
odgovornosti v Sloveniji ter s tem posredno pomagal osveščati slovensko javnost. V svojem 
življenjskem delu je zbral bogat opus pomembnih strokovnih in poklicnih dosežkov. Mag. 
Hočevar je prav tako od začetka projekta deloval kot predsednik Ocenjevalne komisije za 
podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS, s čimer je znatno pripomogel 
h krepitvi strokovnosti in javne podobe nagrade in s tem k njeni uveljavitvi v slovenskem 
prostoru. V svojem dolgoletnem strokovnem delu si je vseskozi prizadeval za družbeno 
odgovorno delovanje na vseh področjih, zlasti pri razvoju mladih (Zveza prijateljev mladine 
Slovenije, Z glavo na zabavo ipd.). Vseskozi spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in z 
velikim zavedanjem o pomenu družbene odgovornosti širi duh le-te na vsa področja, kjer 
deluje. Najbolj aktiven je  pri projektih, ki delujejo po načelu botrstva in prav na tem 
področju ostaja aktiven tudi po upokojitvi.   
 
 
Posebno priznanje Horus 2013 – Novinar  
Ocenjevalna komisija podeli posebno priznanje Horus 2013 - novinar naslednji prejemnici: 
 
Posebno priznanje Horus 2013 – Novinarka Edita Cetinski Malnar 
Edita Cetinski Malnar s konceptom oddaje Prava ideja sistematično predstavlja dobre 
podjetniške prakse, ki govorijo o pomenu podjetništva na splošno. Oddaja je v javni 
informativni servis vnesla svežino, ki smo jo pogrešali že dolga leta. Dokazala je, da so 
tovrstne oddaje lahko tudi privlačne za širši krog gledalcev, kar je nenazadnje osnovna 
naloga kritičnega, informativnega in predvsem odgovornega dela vsakega novinarja. Prav v 
spremenjenih gospodarskih razmerah se je koncept oddaje pokazal kot odličen primer 
soustvarjanja pozitivne podjetniške klime in krepitve družbene odgovornosti v gospodarstvu.   
 
 
Člani ocenjevalne komisije prejemnikom posebnih priznanj in nagrajencem iskreno 
čestitamo!  
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8. Nagrade in priznanja 
 
Nagrajenci za nagrado v kategorijah podjetja, zavodi ter Podjetnik s slovenskimi koreninami, 
ki deluje v zamejstvu in po svetu, prejmejo umetnine - kiparsko delo s kozmogramom - 
avtorjev Marka in Marike Pogačnik.  
 
Vsi finalisti prejmejo priznanja za uvrstitev v finalni izbor, priznanje prejmejo tudi prejemniki 
posebnih priznanj Horus 2013. 
 
Do podelitve ostajajo nagrajenci in prejemniki priznanj poslovna skrivnost, ki jo spoštujejo vsi 
člani ocenjevalne komisije, organizatorji in podporni ter drugi partnerji.  
 
Razglasitev nagrajencev bo 27. novembra 2013 v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega 
gledališča Maribor v Mariboru. 
 
 
9. Zaključne ugotovitve ocenjevalne komisije 

 
Člani Ocenjevalne komisije menimo, da je bilo letošnje ocenjevanje zahtevno, a tudi jasno, 
konkretno in pravično. Nismo dovolili možnosti medsebojnega vpliva ocenjevalcev, odločitve 
smo prepustili statističnim ocenam, ki pa so na koncu pokazale, da so zmagali tisti, ki so si 
zmago resnično zaslužili. Po pravilnikih nagrade Horus jo je v naslednjih dveh letih tudi 
mogoče odvzeti, če se pravno-formalno izkaže, da bi prejemnik ravnal v nasprotju z 
zakonodajo ali drugače kršil načela družbene odgovornosti. Zato v tem primeru prosimo za  
pozorno oko javnosti in njeno opozorilo, če nagrajenci na tem področju ne bi delovali 
odgovorno. 
 
Tekmovanje za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost je v petih letih svojega obstoja 
doseglo konkretne rezultate. Da lahko uspešno deluje na družbeno odgovornem področju, 
mora organizacija v okviru te nagrade uravnoteženo usmerjati svojo pozornost na štiri 
ključna področja družbene odgovornosti (okolje, zaposleni, kupci in dobavitelji ter skupnost), 
pa tudi na vodenje. Njeno delovanje naj bi bilo usklajeno s standardom za družbeno 
odgovornost ISO26000:2010. 
 
Kot doslej tudi letošnje tekmovanje za nagrado Horus kaže, da so družbeno odgovorne  
prakse podjetij, zavodov in posameznikov izredno zanimive in poučne, z izmenjavo mnenj in 
predlogov v okviru nagrade Horus pa jih lahko še učinkoviteje nadgradijo. S pomočjo 32 
neodvisnih ocenjevalcev so kandidati pridobili dragocena mnenja, kaj lahko pri sebi še 
izboljšajo, kaj je morda slabše, pa bi potrebovalo nadgradnjo, in seveda, kaj si zasluži vso 
pohvalo. Ta obvestila bodo v naslednjem mesecu prejela vsa podjetja in zavodi, ki so 
sodelovali na tem razpisu, in upamo, da jih bodo lahko kmalu uporabili v svoji poslovni 
praksi. 
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Pridobiti nagrado Horus ni lahka naloga. Organizacija mora imeti izoblikovano jasno 
strategijo razvoja družbene odgovornosti, nekaj let jo mora že aktivno udejanjati v svojem 
poslovanju, v delo mora vključevati različne deležnike – od zaposlenih, do kupcev in 
dobaviteljev, širše skupnosti in upoštevati zahteve naravnega okolja. Da to organizacija lahko 
počne, se mora k družbeni odgovornosti zavezati predvsem vodstvo, nato pa vsi zaposleni in 
drugi sodelujoči v procesu ustvarjanja izdelkov, storitev. Upoštevati morajo različne 
standarde (npr. standard za družbeno odgovornost ISO 26000), inovirati, prejeti nekaj 
nagrad na tem področju ter delovati z zgledom. Organizacija ne sme biti kaznovana in 
nepošteno poslovati. Vedno je na očeh javnosti, saj lahko nagrado prejemniku javno tudi 
odvzamemo. V boj za to nagrado torej ni lahko vstopiti, ko pa si v tekmi zanjo, svojo 
družbeno odgovornost zlahka izpopolnjuješ. To dokazuje kar nekaj dosedanjih Horus 
nagrajencev – povratnikov, med katere lahko zagotovo štejemo tudi dva letošnja nagrajenca, 
Mariborski vodovod in UniCredit Banko Slovenije.  
 
Vsem nagrajencem, prejemnikom posebnih priznanj in finalistom Horus 2013 za njihova 
prizadevanja in zgledno ravnanje na področju družbene odgovornosti iskreno čestitamo.  
 
Verjamemo, da bodo svojo moralno obvezo, širiti dobre prakse na tem področju, prevzeli 
tako nagrajenci, kot finalisti in da se jim bodo v prihodnjih letih pridružili še mnogi drugi. 
Namreč, nagrada Horus ni le analiza stanja družbene odgovornosti, ki organizaciji omogoča 
pripravo lastne strategije za razvoj družbene odgovornosti. Je mnogo več: je nagrada za 
vložen trud vseh deležnikov organizacije, je nagrada za zdravo organizacijo, pa najsi bo to 
podjetje, društvo, zavod, posameznik ali država. To dokazujejo številne pobude zaposlenih v 
nagrajenih podjetjih, ki po prejemu nagrade Horus pospešeno inovirajo in prispevajo k 
razvoju podjetij, kjer so zaposleni. Skupaj z lastniki so ponosni na delo v teh organizacijah in 
na njihovo družbeno odgovornost. Zavedanje o tem širijo na svoje poslovne partnerje, od 
dobaviteljev, do kupcev, to pa seveda opazijo tudi mediji, ki o takšnih podjetjih z veseljem 
poročajo in širijo zglede dobrih praks. Veseli nas, da so med letošnjimi nagrajenci ponovno 
zavodi in med prejemniki posebnih priznanj novinarke ter podjetnica iz zamejstva. 
 
Ocenjevalna komisija po podelitvi letošnjih nagrad Horus predlaga pripravo evalvacijskega 
vprašalnika za vse doslej sodelujoče v projektu Horus, s čimer bodo pripravljene osnove za 
inoviranje nagrade v prihodnjih letih. Ocenjevalna komisija ugotavlja, da je projekt letos 
uspel, zato predlaga nadaljevanje projekta v prihodnjih letih, z ustreznimi nadgradnjami.  
 
Hkrati pa vabi vsa slovenska podjetja, zavode, posameznike, da po svojih močeh čim več 
vlagajo v družbeno odgovorno delovanje in s tem krepijo slovensko in mednarodno 
družbeno odgovornost. Eden izmed korakov je lahko tudi ta, da že v prihodnjem letu 
sodelujejo na razpisu za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2014! 
 
V Mariboru, 27.11.2013 
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Poročilo pripravili:  
 
Sabina Kojc in Lidija Novak,  
članici Strokovno – organizacijskega odbora nagrade Horus 2013, 
 l.r. 
 
Poročilo potrdili v imenu ocenjevalne komisije nagrade Horus 2013: 
 
akad. dr. Boštjan Žekš, predsednik celotne Ocenjevalne komisije nagrade Horus 2013 in 
svetovalec predsednika RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,  
l.r. 
 
zasl.prof. ddr. Matjaž Mulej,  predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus 
2013 in član ocenjevalne komisije za področje podjetij,  
l.r. 
 
ter predsedniki posameznih Ocenjevalnih podskupin obeh krogov. 


