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HORUS 2011

Znani so finalisti Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2011
Prejemniki nagrade HORUS bodo znani na slavnosti razglasitvi, ki bo v drugi polovici novembra v Mariboru.

(Maribor, 27. oktober 2011) – Komisija prvega ocenjevalnega kroga je razglasila finaliste Slovenske nagrade za
družbeno odgovornost HORUS 2011, ki jo podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS –
Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta. Med
finaliste nagrade HORUS 2011 so se uvrstila vsa podjetja in zavodi, ki so dosegla vsaj 51% vseh možnih točk v
prvem krogu ocenjevanja. Prejemniki nagrade HORUS 2011 in 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.
V kategoriji velikih podjetij so se v drugi krog ocenjevanja uvrstili: BTC d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d. in S&T
Slovenija d.d., v kategoriji srednjih podjetij: Microsoft d.o.o., Butan plin d.d., Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.,
Abbott Laboratories, druţba za farmacijo in diagnostiko d.o.o. in v kategoriji malih podjetij: Etika d.o.o. in Lotrič,
laboratorij za meroslovje, d.o.o. 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 finalisti: Matjaž
Brezigar (Iskra Avtoelektrika d.d., direktor odvisne druţbe Iskra Suzhou Kitajska), Janez Gladek (Gladek Technik
GmbH, Švica), Marko Dolžan (Polfa Lodz SA, Poljska), 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) in Primož Artača (ACV Ventures d.o.o., Srbija). za posebno priznanje novinarju: Iva
Gruden, Marko Miklavc, Barbara Pavlin in Jana Petkovšek Štakul in za posebno priznanje osebi, ki deluje v
kontekstu druţbene odgovornosti Tomo Križnar in Društvo Ekologi brez meja.
Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2011 v 1. krogu ocenjevanja (iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev
projekta, strokovne in drugih javnosti) so bili: velika podjetja – Tonja Blatnik, dr. Mirjam Galičič, Joţe Smole in Lidija
Novak; srednje velika podjetja: Polona Briški, doc.dr. Jernej Belak, Joţe Gornik, Maja Rečnik in Barbara Pavlin; majhna
podjetja in zavodi: mag. Aleksandra Podgornik, Tatjana Novak, Lidija Kramar, Robert Hernec in Karidia Toure Zagrajšek;
Slovenci v zamejstvu in po svetu, novinarji in splošna priznanja: mag. Ajša Vodnik, dr. Breda Mulec, mag Vinko Kurent,
dr. Andrej Fištravec, dr. Zvone Ţigon in Petra Lesjak.
Ocenjevanje komisije prvega kroga je potekalo od 11. do 24. oktobra 2011, neodvisno (brez predhodnega vedenja
ocenjevalcev o rezultatih drugih ocenjevalcev). Delo ocenjevalne komisije druge kroga ocenjevanja pa bo potekalo vse
do slavnostne razglasitve nagrajencev, ki bo predvidoma v drugi polovici novembra 2011 v Mariboru.
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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.
Častni pokrovitelj nagrade Horus je dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije.
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