Sporočilo za medije!

Za takojšnjo objavo!

Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2010 prejmeta UniCredit
Banka Slovenija, d.d. in Abbott Laboratories, d.o.o.
Posebno priznanje HORUS 2010 prejmeta Jernej Zavrl in Vida Ogorelec Wagner.

(Ljubljana, 23. november 2010) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko
društvo za odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v
partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, sta danes, 23. novembra, v
okviru slavnostne prireditve ob 20. obletnici delovanja PRSS, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za
družbeno odgovornost HORUS 2010. Strokovna komisija, pod vodstvom mag. Franca Hočevarja,
svetovalca Predsednika Republike Slovenije za socialno in zdravstveno varstvo ter humanitarna
vprašanja, je letos podelila nagrado v dveh kategorijah. Nagrado HORUS 2010 sta tako prejela UniCredit
Banka Slovenija, d.d., v kategoriji velika podjetja in Abbott Laboratories, d.o.o., v kategoriji majhna
podjetja. Nagrajenca za nagrado prejmeta umetnino - kiparsko delo s kozmogramom - avtorjev Marka in
Marike Pogačnika. Posebno priznanje HORUS 2010 pa sta prejela Jernej Zavrl in Vida Ogorelec Wagner.

Poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v
razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Z razpisom za
nagrado HORUS želijo partnerji poiskati in nagraditi najbolj celovite pristope podjetij k družbeni odgovornosti.
Letos je na razpis prispelo 8 prijav: 5 prijav malih podjetij in 3 prijave velikih podjetij, ki se zavedajo družbene
odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje. Prijave so bile na podlagi podatkov o številu zaposlenih in višini
skupnih prihodkov razdeljene v dve razpisani kategoriji (majhna in velika podjetja), prijav za kategorijo srednje
velikih podjetij ni bilo. Ocenjevalna komisija je ocenila vse prijave in ugotovila, da vsa podjetja ustrezajo kriterijem
za uvrstitev v ocenjevanje.
Ocenjevanje je potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek je bil dan celovitim pristopom k družbeni
odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Med finaliste za Slovensko nagrado za
družbeno odgovornost Horus 2010 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla najmanj 60% vseh možnih točk v
prvem krogu ocenjevanja. Ta podjetja so: v kategoriji majhnih podjetij: Xlab, d. o. o., Abbott Laboratories, d. o. o.,
Lotrič, d. o. o.; v kategoriji velikih podjetij: Premogovnik Velenje, d.d., Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., UniCredit
Banka Slovenija, d.d.. Zmagovalca razpisa HORUS 2010 sta tako postala UniCredit Banka Slovenija, d.d., (z
zbranimi 79,97% vseh točk) v kategoriji velika podjetja in Abbott Laboratories, d.o.o., (z zbranimi 68,66% vseh
točk) v kategoriji majhna podjetja. V kategoriji velikih podjetij so bili letos rezultati med prvima dvema uvrščenima
podjetjema (UniCredit Banka Slovenija d.d. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.) zelo izenačeni, saj ju ločuje le 6
točk razlike oz. 0,34% vseh zbranih točk.
Posebno priznanje Horus 2010 prejmeta Jernej Zavrl, ki je kot prostovoljec vzpostavil www.nfrcsr.org,
mednarodni informacijski portal za družbeno odgovornost podjetij, z obsežno zbirko informacij, koristnih za razvoj
in osveščanje o družbeni odgovornosti podjetij in Vida Ogorelec Wagner, ustanoviteljica in direktorica
Organizatorja:

Podporni partnerji:
• Ameriška gospodarska zbornica,
• časopis Dnevnik,
• Delo, časopisno založniško podjetje, d.d.,
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Društvo za marketing Slovenije,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
revija Kapital,
Slovenska fundacija za poslovno odličnost,
Slovensko združenje managerk in managerjev nevladnih organizacij,
Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj,
Štajerska gospodarska zbornica,
Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje Manager.

Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, ki že 15 let z različnimi akcijami in pristopi opozarja na
nujnost skrbi za naše okolje (www.umanotera.org).
Ob podelitvi nagrad je predsednik ocenjevalne komisije mag. Franc Hočevar povedal: »Nagrada
Horus se v slovenskem prostoru po lanskoletni pilotni podelitvi uveljavlja postopoma, a zanesljivo. Nudi
verodostojno pozornost podjetjem, ki izstopajo s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi in spodbuja druge, da
pričnejo ravnati čim bolj odgovorno v odnosu do okolja, zaposlenih, skupnosti, kupcev in dobaviteljev. V obdobju
že nekajletnega razkrajanja etičnih in moralnih vrednot v poslovnem svetu, ki naj bi predstavljale osnovo v
poslovanju, je naša nagrada vsaj nekakšen obliž in priložnost, da pokažemo in povemo, da so poleg
kontaminiranih podjetij tudi takšna, ki so odgovorna in ravnajo pošteno in pravično. Veseli me, da obstajajo in
prepričan sem, da je takšnih tudi pri nas še več in da bodo svoja vlaganja v družbeno odgovornost predstavila že
na naslednjem razpisu za nagrado Horus ali kje drugje.«
Podjetja je ocenjevalo 17 priznanih slovenskih strokovnjakov z različnih področij: red. prof. dr. Jožica Knez
Riedl, doc. dr. Urša Golob, Metka Štoka Debevec, Drago Kos, Jože Gornik, mag. Natalija Postružnik, Jože Smole,
Karidia Toure Zagrajšek, Lidija Novak, Davor Jakulin, Barbara Pavlin, doc.dr. Jernej Belak, mag. Aleksandra
Podgornik, Lidija Kramar, Tanja Kavran, Ajša Vodnik in zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,predsednik Strokovno organizacijskega odbora nagrade Horus 2010.
Na podelitvi so lahko udeleženci prejeli zbornik finalistov nagrade Horus 2010. V uvodniku je ddr. Mulej
zapisal: »Vsi trije bistveni problemi človeštva, ki veljajo za osrednje – pomanjkanje naravnih virov, uničeno
naravno okolje in preveč ljudi na planetu Zemlji glede na njegove vire – je le delno posledica naravnih procesov,
ampak predvsem posledica enostranskosti namesto zadostne in potrebne celovitosti človeškega obnašanja, zlasti
razmišljanja. Inovacija človeškega obnašanja je nujna – tu je bistvo nagrade Horus, a ne zgolj nje, seveda. Potem
ko je bila rast družbenega bruto produkta do časov, ko je prevladala industrializacija, tri odstotke na tisočletje, ne
na leto, je v zadnjih slabih dveh stoletjih dosegla 5.500 odstotkov. Ljudi je šest krat več, poraba energije je 30 krat
večja, bogastva je 17 krat več, planet Zemlja pa ni nič večji, ampak vse bolj izčrpan. Dosegli smo izobilje,
kakršnega še ni bilo nikoli, a vendarle živi samo 15% ljudi z več kot šest dolarji ali štirimi evri na dan na osebo.
Niso vsi nesrečni zaradi tega, ker pač nimajo ambicij živeti veliko drugače, a perspektive niso dobre: preveč ljudi
ravna, kot da sovražijo svoje otroke ali vsaj vnuke, morda pa že tudi same sebe, namesto z družbeno
odgovornostjo.« In nato dodaja: »Zato vas vse vabimo: če ne sovražite sebe in naslednjih generacij, pridružite se
nam v trudu za več družbene odgovornosti, vključno z uveljavljanjem načel, zbranih v merilih za Horus kot
nagrado za družbeno odgovornost ravnanja, tudi v prihodnjih letih.«

Dodatne informacije:
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Anita Hrast, direktorica
gsm: 031 344 883
e-pošta: nagrada.horus@irdo.si
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Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti
Slovenskem društvu za odnose z javnostmi
Lidija Novak, predsednica sekcije
gsm: 031 522 240, e-pošta: lidija.novak@piar.si
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