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HORUS 2016 - OPISI NAGRAJENCEV 

 
Nagrajenci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016 v posameznih 
kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja) so naslednji: 
 
 

1. NAGRADA HORUS 2016 ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE 
 
1.1 kategorija zavodi in druge organizacije 

 AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve: 65,67 % vseh 
možnih točk (1.188 od 1.809 točk) 

AJPES ima odlično razdelan informacijski sistem in daje velik poudarek zadovoljevanju potreb 
uporabnikov storitev. Ankete so pokazale, da je le 1% uporabnikov nezadovoljen z njihovimi 
storitvami, kar je več kot odlično. Pohvalno je, da je tudi institucija javnega prava in proračunski 
uporabnik pristopil k resnejši izvedbi družbeno odgovornih praks. Izobraževanja za in usposabljanja 
zaposlenih o etiki, integriteti so pomemben del njihove družbene odgovornosti, prav tako zdravje na 
delovnem mestu, okoljski cilji in trajnostna naravnanost. AJPES prepoznava okolje v vsej svoji 
razsežnosti vključno z digitalnim okoljem in namenja temu veliko pozornosti ter sredstev. Viden je 
izredno dober odnos do zaposlenih in do uporabnikov storitev. Iskrene čestitke! 
 
1.2 kategorija mikro podjetja 

 IDentiks kartični sistemi d.o.o.: 65,67 % vseh možnih točk (1.188 od 1.809 točk) 
Izjemno pohvalno je, da se tudi mikro podjetja, za katere bi sklepali, da se v glavnem ukvarjajo s 
"preživetjem" na trgu, intenzivno in tvorno posvečajo področju družbene odgovornosti. Vodstvo 
podjetja zelo dobro prepoznava družbeno odgovornost in jo kot nujno komponento uspešno širi med 
zaposlene. Vključena je med vrednote podjetja.  Promocija družbene odgovornosti preko vključevanja 
v različne dogodke, konference in združenja je zato eno izmed njihovih pomembnih del. Iskrene 
čestitke! 
 
1.3 kategorija majhna podjetja 

 Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.: 77,61 % vseh možnih točk (1.404 od 1.809 
točk) 

Podjetje ima družbeno odgovornost globoko zasidrano v svojo organizacijsko kulturo, kar potrjuje tudi 
dolgoletna tradicija razvoja družbene odgovornosti tega podjetja. Pohvalno je povezovanje z drugimi 
podjetji v ožjem in širšem okolju in ponudba ugodnejših storitev skozi to sodelovanje (koriščenje 
ugodnosti pri drugih ponudnikih z identifikacijsko kartico). Med pomembnejšimi aktivnostmi podjetja 
so še lokalno in širše ozaveščanje o zmanjševanju okoljskega vpliva, promocija  dobre poslovne 
prakse, ki priča o družbeno odgovornem delovanju podjetja, družbeni in poslovni zgled podjetja ter 
sinergijska vključenost v lokalno skupnost. Iskrene čestitke! 
 
1.4 kategorija srednje velika podjetja 

 SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.: 85,79 % vseh 
možnih točk (1.552 od 1.809 točk) 

Podjetje SNAGA je jasno pokazalo, da razume družbeno odgovornost in da tako tudi posluje.  Sledi 
trendom EU (krožno gospodarstvo), komunicira z različnimi javnostmi in skrbi za dobrobit svojih 
zaposlenih. Ima zelo privlačno in pregledno oblikovan kodeks delovanja ter izvaja veliko aktivnosti, ki 
koristijo uporabnikom in skupnosti. Podjetje ima odlično izdelano strategijo družbene odgovornosti in 
aktivnosti, povezane s tem. S področja družbene odgovornosti se usposabljajo vodilni in tudi drugi 
zaposleni ter skrbijo za prenos znanja na vse zaposlene na vseh področjih. Velik poudarek dajejo 
človekovim pravicam in zaposlenim ter predvsem skrbi za okolje. Uveden imajo poseben e-naslov, 
kodeks, itd., kar kaže na razvoj podjetja na tem področju. Sodelujejo tudi v različnih projektih (npr. 
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KOC Eko profili), kar daje dodatno spodbudo za družbeno odgovorno ravnanje. Za številne družbeno 
odgovorne aktivnosti podjetju iskreno čestitamo! 

 
 

2. PRIZNANJE PRESS 
 

 Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.: 92,18 % vseh možnih točk (271 od 294 točk) 
Podjetje ima razvito celovito in inovativno komunikacijsko strategijo na področju družbene 
odgovornosti, ki je obenem vgrajena v strateške cilje podjetja kot njen sestavni del, je del poslovnega 
načrta podjetja, letnega poslovnega poročila ter ima merljive rezultate in učinke tako za podjetje 
samo kot tudi za okolje in deležnike podjetja. Ti se kažejo na eni strani v izboljšani informiranosti o 
družbeni odgovornosti podjetja, na drugi pa v večji povezanosti in skladnosti ciljev organizacije s 
potrebami lokalnega okolja in cilji njegovega razvoja. Še posebej je potrebno pohvaliti inovativnost 
podjetja na področju komuniciranja o družbeni odgovornosti. Potrditev za slednje je podjetje prejelo s 
podelitvijo bronastega priznanja Inovacije Posavja 2016 za Inovativno informiranje in ozaveščanje 
uporabnikov Komunale Brežice, kar nedvomno priča o uspešnosti podjetja pri negovanju odnosov z 
deležniki in javnostjo. Pohvalna je komunikacija  z deležniki v okolju - ki so tudi njihove stranke. 
Iskrene čestitke! 
 

3. PRIZNANJE ZA PROJEKT  
 
3.1 kategorija  mikro podjetja  

 Contall d.o.o.: 88,89 % vseh možnih točk (752 od 846 točk) 
Podjetje Contall d.o.o. skupaj s partnerjem, Fundacijo Vrabček upanja, od leta 2009 izvaja projekt 
"Fundacija Vrabček upanja, fundacija za Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora", v 
okviru katerega so bili nabavljeni potrebna medicinska oprema in pripomočki ter izvedena 
usposabljanja zaposlenih; preostali del zbranih sredstev, teh je približno 200.000 EUR, pa bo 
namenjenih za opremo novega rehabilitacijskega centra za otroke z najtežjimi motnjami v razvoju, ki 
so posledica cerebralne paralize, ter za rehabilitacijo odraslih, ki se na oddelku zdravijo po 
zaključenem akutnem zdravljenju v bolnišnici. Partnerja sta od leta 2009, ko je projekt zaživel, izvedla 
vrsto družbeno odgovornih akcij in pobud, poudarek na njunem delovanju pa je v izgrajevanju zavesti 
po družbeno odgovornem ravnanju tako obeh partnerskih organizacij kot njunih zaposlenih, poslovnih 
partnerjev, lokalne skupnosti, predšolskih ustanov, dobaviteljev, sponzorjev in donatorjev, vse s ciljem 
nuditi primerne pogoje zdravljenja pacientom na Oddelku za rehabilitacijo invalidne mladine ter 
obenem ozaveščati javnost in deležnike o potrebah oddelka in sprejemanju drugačnosti. Izjemen 
humanitarni projekt, ki traja že dolgo. Le tako naprej in iskrene čestitke! 
 
3.2 kategorija velika podjetja  

 Lidl Slovenija d.o.o. k.d. s prijavo za projekt Sponzorstvo z navdihom: 68,20 % vseh možnih 
točk (577 od 846 točk)  

Pri prijavljenem projektu Lidl Slovenija d.o.o. k.d. je pohvalno predvsem spodbujanje mladih invalidov 
(kot tudi njihovih družin in okolice), da si s krepitvijo raznih aktivnosti povečajo možnosti za zaposlitev. 
Ozaveščanje širše družbe, ki so jo dosegli z navdihom mladih invalidov pripomore k optimizmu v 
družbi in k še večjemu vključevanju ranljivih skupin v skupnost. Podjetje je potrebno pohvaliti 
predvsem zaradi tega, ker se je samo najprej soočilo z dilemo, ali priskočiti na pomoč invalidom in jih 
tako izpostaviti, in potem sprejelo pravo odločitev. S projektom so se v Sloveniji res premikale meje in 
se spreminjalo javno mnenje o invalidih, kar dokazujejo številne medijske objave v tem letu. Še 
posebej moramo pohvaliti vzgled, ki ga daje akcija tudi za vse nas: ni omejitev, zmoremo. "Stranski" 
učinek celotnega projekte je dejstvo, da je ta spodbudil organizacijo, da tudi svoje prostore bolj 
prilagodi invalidom.  To je zelo drzna in prebojna zgodba, zaznan velik napredek pri sprejemanju 
invalidov v družbi ter odlično in odločno ter jasno komuniciranje. Vidna je izjemna aktivacija različnih 
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deležnikov v projektu (zaposleni, javnost, mediji, aktivnosti…) in toliko pripadnosti projektu, da si 
človek želi, da bi bil zraven. Iskrene čestitke! 
 

4. POSEBNA PRIZNANJA – SPLOŠNO 
 

 Jurček Nowakk: 90,38 % vseh možnih točk (263 od 291 točk) 
S svojim širokim spektrom delovanja in aktivnosti, ki so večinoma prostovoljne narave in izražajo 
veliko mero čuta za sočloveka in za odgovornost do pomoči šibkejšim in ranljivejšim skupinam, si 
Jurček Nowakk prav gotovo zasluži posebno pohvalo in čast. Poleg tega njegove dejavnosti v veliki 
meri zaobjemajo osebe s posebnimi potrebami in prizadevanja tako za njihovo osebno rast kot za 
njihovo uveljavljanje v družbi, po drugi strani pa tudi za povečevanje razumevanja družbe za tako 
ranljivo skupino. Pri odločitvi za dodelitev najvišje ocene je bila odločilna kandidatova vsestranskost in 
prostovoljstvo. Iskrene čestitke! 
 

 dr. Danica Purg: 89,69 % vseh možnih točk (261 od 291 točk) 
Dr. Danica Purg s strokovnim udejstvovanjem ter aktivnostmi, usmerjenimi v družbeno dobro, izraža 
veliko družbeno odgovornost, ki je usmerjena v različna polja ciljnih skupin in dejavnosti - od 
izobraževanja, do kulture. Prav gotovo z vsem tem močno vpliva in pušča znaten pečat v smislu 
družbenega dobra tako znotraj meja Slovenije, kakor tudi širše po Evropi in v svetu. Številne častne 
funkcije, priznanja.. so plod prizadevanja osebe, ki je kariero posvetila pridobivanju in povezovanju 
znanj. Svojo držo in pozicijo je obdržala v vseh politikah vodenja Slovenije. Iskrene čestitke! 
 

 dr. Tanja Bagar: 84,54 % vseh možnih točk (246 od 291 točk) 
Dr. Tanja Bagar je po opisu predlagatelja sodeč, izjemno uspešna, predana in zavzeta mlada 
znanstvenica, ki svoje strokovno in znanstveno polje znanja razširja v polje družbeno odgovorne in 
sočutne smeri, s katero želi pomagati in prispevati različnim posameznikom in skupinam, ki jim je 
njena strokovna usposobljenost, skupaj z visoko mero empatije in želje po sodelovanju, v dragoceno 
pomoč. Navdušuje pionirsko poslanstvo dr. Bagarjeve pri uveljavljanju alternativnega načina 
zdravljenja, pa tudi njena odprtost in pripravljenost za pomoč in kljubovanje zbirokratiziranemu 
sistemu. Iskrene čestitke! 
 

5. PODJETNIK S SLOVENSKIMI KORENINAMI, KI DELUJE V ZAMEJSTVU OZ. PO SVETU 
 

 John Doma (Kanada): 87,13 % vseh možnih točk (352 od 404 točk) 
Gospod Doma s svojim delovanjem in aktivnostmi posega na vsa področja, s katerimi lahko vpliva ali 
angažira slovensko narodno skupnost v Kanadi. Njegove aktivnosti so usmerjene v konkretne cilje in 
vanje vlaga veliko več napora, kot to zahtevajo njegove obveznosti in zadolžitve. V vseh njegovih 
dejanjih sta vidna izjemna energija in čut za pomoč Slovencem v Kanadi ter prav tako Slovencem iz 
matične domovine, ki potrebujejo pomoč pri vstopu na Kanadski trg. Njegovo delo priča o njegovi 
vsestranski angažiranosti in vpetosti v povezovanje njegovih dveh domovin, o njem pričajo tudi 
številni iz slovenske skupnosti v Torontu in širše, njegova dejavnost pa je znana tudi Uradu za Slovence 
v zamejstvu in po svetu. g. Doma  je za slovensko skupnost žrtvoval ne le ogromno svojega časa, 
ampak tudi premoženja in organizacijskega dela, zato si zasluži posebno priznanje za svoje 
podjetniške in častne konzulske aktivnosti, s katerimi pušča viden pečat.  Iskrene čestitke za vašo 
plemenitost, g. Doma! 
 

 dr. Jure Leskovec (ZDA): 82,18 % vseh možnih točk (332 od 404 točk) 
dr. Jure Leskovec je izjemen mlad znanstvenik, ki poleg svojega znanstveno-raziskovalnega ter 
izobraževalnega dela in aktivnosti, svojo energijo usmerja v nesebično pomoč številnim mladim 
slovenskim študentom in poslovnežem, ki tovrstno pomoč v ZDA potrebujejo in je zanje prav gotovo 
posebnega pomena. S svojim dosedanjim delom je že pustil izjemen pečat in vidne rezultate. V 
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Kaliforniji dejansko predstavlja enega stebrov "mladega slovenstva" - okrog njega se namreč "vrti" 
vse oziroma vsi, ki prihajajo iz Slovenije v Silikonsko dolino na študij ali tam začenjajo novo 
profesionalno pot. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da preko častnega konzula Brandija ohranja tudi 
povezavo s slovenskimi izseljenci starejše generacije in s tem zagotavlja kontinuiteto navzočnosti 
slovenstva v tem delu ZDA. Iskrene čestitke! 
 

 Andreja Valtanen (Finska): 73,27 % vseh možnih točk (296 od 404 točk) 
Velika pohvala ge. Andreji Valtanen, ki poleg svojega uspešnega podjetniškega udejstvovanja, veliko 
časa in energije ter prav tako svojih strokovnih kompetenc usmerja v pomoč najrazličnejšim 
interesnim skupinam in združenjem, ki delujejo na Finskem. Prav posebna pohvala gre njenemu 
udejstvovanju pri skrbi za povezovanje in vzpodbujanje aktivnosti tam živečih slovenskih rojakov. 
Iskrene čestitke! 
 

 Darijo Križ (Švedska): 69,80 % vseh možnih točk (282 od 404 točk) 
Dr. Križ je izjemen znanstvenik, uspešen podjetnik ter poleg svojih profesionalnih dolžnosti in 
aktivnosti pripravljen še veliko svojega znanja, kompetenc in čuta za družbeno odgovorna dela vložiti 
v dobro širše skupnosti, v kateri živi in biva. Prav posebna pohvala gre njegovemu udejstvovanju v 
pomoči različnim posameznikom in skupinam na Švedskem živečih Slovencev. V zadnjih mesecih je 
spodbudna njegova povečana dejavnost na področju  strokovnega sodelovanja z domovino njegovih 
staršev. Glede na njegovo mladost se nadejamo nadaljnjih tesnih stikov in sodelovanja. Iskrene 
čestitke! 
 

6. PLATINASTA NAGRADA  HORUS 2016 ZA POSEBNE ZASLUGE 
 

 zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej 
Zasl prof. ddr. Matjaž Mulej je znanstveni svetnik, raziskovalec, pedagog, mož, oče, dedek in mentor. 
S svojim delom na področju sistemske teorije, inovativnosti in družbene odgovornosti je izkazal 
izjemen posluh za sodobne težave posameznika, skupin ljudi, družbe in narave. S posebnim občutkom 
za razvoj navdihuje mlade ljudi v njihovem raziskovalnem, znanstvenem, pedagoškem, ekonomskem 
in drugem delu. Vseskozi jih opozarja, kako soodvisni smo in kako pomemben del našega obstoja in 
razvoja je družbena odgovornost. Že več kot deset let je največji prostovoljec IRDO – Inštituta za 
razvoj družbene odgovornosti, ki se je prav z njegovo pomočjo, pa tudi s pomočjo mnogih drugih, 
prebil med vodilne na tem področju v Sloveniji in v mednarodnem merilu. Izjemno je njegovo 
znanstveno delo na področju družbene odgovornosti in sistemske teorije ter inovativnosti. Najbolj 
dragocen pa je njegov posluh za človeka in neutrudna pomoč vsem, ki bijejo svoj boj s samim sabo ali 
z različnimi deležniki te družbe. Zato mu Ocenjevalna komisija podeljuje posebno, platinasto nagrado 
Horus, tokrat prvič v osmih letih podeljevanja te nagrade. Iskrene čestitke! 


