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Sporočilo za medije!

Za objavo!

HORUS 2011

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2011 se poteguje 10
podjetij in 3 zavodi
Za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu je prispelo 10 prijav, 3 prijave za posebno priznanje novinarju in 2 prijavi za
posebno priznanje osebi, ki deluje v kontekstu druţbene odgovornosti. Nagrade HORUS bodo podeljene predvidoma v drugi polovic i
novembra.

(Maribor, 28. september 2011) – Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS
2011, ki sta ga objavila IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo
za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta, je prispelo 10 prijav
podjetij (4 velika, 4 srednje velika, 2 majhni) in 3 prijave zavodov. Za posebno priznanje Slovencem v
zamejstvu in po svetu je prispelo 10 prijav, 3 prijave za posebno nagrado novinarjem in 2 prijavi za
posebno priznanje osebi, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti. Nagrajenci in prejemniki
posebnih priznanj bodo znani predvidoma v drugi polovici novembra 2011. Nagrada HORUS bo letos
podeljena tretjič, z razpisom pa želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij k
družbeni odgovornosti.
Za Slovensko nagrado za druţbeno odgovornost HORUS 2011 se potegujejo naslednja podjetja: v kategoriji majhna
podjetja: Etika d.o.o. in Lotrič, laboratorij za meroslovje, d.o.o.; v kategoriji srednje velika podjetja: Microsoft d.o.o.,
Butan plin d.d., Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Abbott Laboratories, druţba za farmacijo in diagnostiko
d.o.o.; v kategoriji velika podjetja: BTC d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d., S&T Slovenija d.d. in Elektro Maribor,
d.d. V kategoriji Zavodi pa se za nagrado HORUS 2011 potegujejo: Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Ypsilon,
Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto ţivljenja po poškodbi glave in Vozim – Zavod za inovativno
izobraţevanje o varni voţnji.
Za posebno priznanje – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu so predlagani:
Matjaž Brezigar (Iskra Avtoelektrika d.d., direktor odvisne druţbe Iskra Suzhou Kitajska), mag. Miroslav Miha Piljušič
(Srbija), Janez Gladek (Gladek Technik GmbH, Švica), Marko Dolžan (Polfa Lodz SA, Poljska), Vladimir Puklavec
(Puklavec & Friends wineries GmbH, Zvezna republika Nemčija), Dr. Albin Doberšek (Engineering Dobersek GmbH,
Zvezna republika Nemčija), Andrej Kosič (Kosic Calzature 'Kosic Benedetto' di Kosic Andrea & Figli S.a.s., Italija),
Herman Zupan (HZ Group, Argentina), Primož Artača (ACV Ventures d.o.o., Srbija) in Jože Kastelic (J. Kastelic
Limited, Kanada). Slednji je ţal pred dvema tednoma umrl, zato obstaja moţnost, da mu organizatorji podelijo posmrtno
priznanje.
Za posebno priznanje novinarju so predlagani: Iva Gruden, Marko Miklavc, Barbara Pavlin in Jana Petkovšek Štakul.
Za posebno priznanje osebi, ki deluje v kontekstu druţbene odgovornosti pa so predlagani: Tomo Križnar in Društvo
Ekologi brez meja.
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Nagrada Horus je del nacionalne strategije osveščanja za več druţbene odgovornosti, ki jo na ta način izvajajo številna
strokovno-interesna zdruţenja v sodelovanju z Inštitutom za razvoj druţbene odgovornosti - IRDO in PRSS - Slovenskim
društvom za odnose z javnostmi. Skupaj s tema organizatorjema, letos nagrado Horus podpira kar 16 partnerskih
organizacij in pokroviteljev: Ameriška gospodarska zbornica, Društvo za marketing Slovenije, Slovenska fundacija za
poslovno odličnost, Slovensko zdruţenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko zdruţenje managerk in managerjev
nevladnih organizacij, Štajerska gospodarska zbornica, Zdruţenje delodajalcev Slovenije, Zdruţenje Manager, Urad
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Društvo novinarjev Slovenije, LSPR - Londonska šola za odnose z
javnostmi. Medijski partnerji nagrade Horus 2011 so: Dnevnik, druţba medijskih vsebin, d.d., Delo, časopisno zaloţniško
podjetje, d.d., Večer, časopisno zaloţniško podjetje, d.d., Ţurnal media, d. o. o.. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o.
Vloge bo ocenjevalo več kot dvajset neodvisnih strokovnjakov. Finalisti bodo znani 17.10.2011, nagrajenci pa sredi
novembra 2011, ko bo predvidoma v Mariboru tudi podelitev nagrad in posebnih priznanj Horus 2011. Častni pokrovitelj
nagrade Horus je dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije.
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gsm: 031 522 240, e-pošta: lidija.novak@piar.si

pri

