
HORUS 2016 – SEZNAM NAGRAJENCEV IN FINALISTOV 
 
Nagrajenci 
 
Zmagovalci 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 
 

 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) 

 kategorija mikro podjetja: IDentiks kartični sistemi d.o.o.: 65,67 % vseh možnih točk 
(1.188 od 1.809 točk) 

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

 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) 

 
2. PRIZNANJE PRESS 
 Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.: 92,18 % vseh možnih točk (271 od 294 točk) 

 
3. PRIZNANJE ZA PROJEKT  
 3.1 kategorija  mikro podjetja: Contall d.o.o.: 88,89 % vseh možnih točk (752 od 846 

točk) 
 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)  
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: 
 

4. POSEBNA PRIZNANJA – SPLOŠNO 
 Jurček Nowakk: 90,38 % vseh možnih točk (263 od 291 točk) 
 dr. Danica Purg: 89,69 % vseh možnih točk (261 od 291 točk) 
 dr. Tanja Bagar: 84,54 % vseh možnih točk (246 od 291 točk) 
 

Ocenjevalna komisija se je odločila, da splošno posebno priznanje podeli vsem kandidatom - 
zaradi majhne razlike v skupno zbranem številu točk in ker so vsi kandidati zbrali več kot 80 
% možnih točk. 
 

5. PODJETNIK S SLOVENSKIMI KORENINAMI, KI DELUJE V ZAMEJSTVU OZ. PO SVETU 
 John Doma (Kanada): 87,13 % vseh možnih točk (352 od 404 točk) 
 dr. Jure Leskovec (ZDA): 82,18 % vseh možnih točk (332 od 404 točk) 
 Andreja Valtanen (Finska): 73,27 % vseh možnih točk (296 od 404 točk) 
 Darijo Križ (Švedska): 69,80 % vseh možnih točk (282 od 404 točk) 

 
6. PLATINASTA NAGRADA  HORUS 2016 ZA POSEBNE ZASLUGE 



 zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej 
 
Ocenjevalna komisija se je odločila, da na predlog Marka Pogačnika in Anite Hrast za 
posebne zasluge pri nastanku in razvoju te nagrade ter dolgoletnem družbeno 
odgovornem delu podeli Platinasto nagrado Horus 2016 zasl. prof. ddr. Matjažu Muleju. 
Člani ocenjevalne komisije so se za to odločili brez vednosti zasl. prof. ddr. Matjaža 
Muleja o prejetju te nagrade, ki je bil v tem primeru izločen iz procesa odločitve za to 
nagrado. 

 
 
Finalisti  

 
Komisija ugotavlja, da so bili v 1. krogu ocenjevanja med finaliste za Slovensko nagrado za 
družbeno odgovornost Horus 2016 uvrščeni kandidati, ki so dosegli najmanj 51 % vseh 
možnih točk v 1. krogu ocenjevanja.  
 
Finalisti razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016 v posameznih 
kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (1. krog ocenjevanja) so naslednji: 
 
Za nagrado Horus 2016 za strateško celovitost se je v kategoriji zavodi in druge organizacije 
med finaliste uvrstil AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve. V kategoriji mikro podjetja je finalist postal IDentiks kartični sistemi d.o.o., v 
kategoriji majhna podjetja pa so postali finalisti vsi prijavljeni: Saubermacher - Komunala 
Murska Sobota d.o.o., DATA, poslovne storitve, d.o.o., in Javno podjetje Komunala Brežice 
d.o.o.. V kategoriji srednje velika podjetja sta finalista SNAGA, družba za ravnanje z 
odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., ter DOSOR dom starejših občanov d.o.o..  
 
Za priznanje Press je finalist postal edini prijavljeni kandidat - Javno podjetje Komunala 
Brežice d.o.o.. Za priznanja za Projekt so se v tej kategoriji uvrstili med finaliste naslednji 
kandidati: v kategoriji  mikro podjetja podjetji BNI Adria d.o.o. in Contall d.o.o., v kategoriji 
velika podjetja pa Adriatic Slovenica d.d. in Lidl Slovenija d.o.o. k.d. s prijavo za projekt s 
paraolimpijci. Dve vlogi v tej kategoriji nista dosegli 51 % točk, in sicer vlogi  Lidl Slovenija 
d.o.o. k.d. za projekt Trainee in Nova KBM d.d..  V kategoriji posebna priznanja - splošno so 
finalisti postali vsi kandidati: dr. Danica Purg, Jurček Nowakk in dr. Tanja Bagar.  
 
V kategoriji Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu, so 
finalisti postali naslednji kandidati: Andreja Valtanen (Finska), Darijo Križ (Švedska), John 
Doma (Kanada), dr. Jure Leskovec (ZDA). Med finaliste se niso uvrstili kandidati iz kategorije 
Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki so zbrali manj kot 51 % vseh točk: Marko Benda, 
Bolgarija, Pavel Košir, ZDA, in Ivan Štraus, BiH. Razlog za neuvrstitev teh kandidatov med 
finaliste je slabo napisana utemeljitev zanje, čeprav ti trije posamezniki opravljajo veliko 
delo. Zaradi te utemeljitve jih letos ne obravnavamo kot finaliste, ampak predlagamo, da 
utemeljitve njihovi predlagatelji dopolnijo in jih ponovno kandidirajo v prihodnosti. 
 
Med finaliste se je po tako 1. krogu ocenjevanja uvrstilo 19 prijavljenih kandidatov, katerih 
vloge so ocenjevali ocenjevalci v 2. krogu ocenjevanja. Zmagovalce so določile ocene 
ocenjevalcev iz 2. kroga ocenjevanja.  


