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Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2011
Nagrada HORUS je bila letos podeljena tretjič. Ob podjetjih je bila prvič podeljena nagrada tudi zavodom ter posebno priznanje
podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu; novinarju in splošno posebno priznanje.

(Maribor, 24. november 2011) - 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, 24. novembra 2011, ob 20h v
Kazinski dvorani SNG Maribor, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS
2011. V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2011 prejeli: mikro-majhna podjetja: Lotrič laboratorij za
meroslovje, d.o.o., srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: BTC d.d. V
kategoriji zavodi je nagrado HORUS 2011 prejel Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto
življenja po poškodbi glave. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja.
Prejemnikov posebnega priznanja – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je
več, Marko Dolžan (Polfa Lodz SA, Poljska), pa je prejel nagrado Horus 2011 za to kategorijo. Posebno priznanje
sta prejeli novinarki Jana Petkovšek Štakul in Barbara Pavlin, splošno posebno priznanje pa Društvo Ekologi
brez meja in Tomo Križnar. Nagrada HORUS je bila letos podeljena tretjič, z razpisom pa želijo partnerji poiskati
in nagraditi celovite pristope podjetij k družbeni odgovornosti.
Ocenjevanje prispelih obrazloţitev kandidatov za nagrado HORUS je iz leta v leto zahtevnejše. »Kandidirajo
organizacije, ki so same po sebi ţe druţbeno odgovorne. Njihov poslovni svet je uravnan. Te organizacije se zavedajo,
da je njihova prihodnost in zanesljivost poslovanja tesno povezana z vsemi vidiki druţbene odgovornosti. Kandidati se
med seboj razlikujejo v podrobnostih, ki zahtevajo od ocenjevalne komisije vedno večjo pozornost in prepoznavanje
posamičnih prednosti, ki jih razlikujejo. Kandidati se razlikujejo predvsem v načinu implementacije in v preverjanju te
učinkovitosti. Pri vseh pa je opaziti vedno večjo skrb za posameznika, tako delavca, kupca, kakor tudi za ljudi iz okolja,
kamor sega ta odgovornost,« je o prijavljenih povedal mag. Franc Hočevar, predsednik ocenjevalne komisije za nagrado
Horus 2011. Ocenjevanje je potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek je bil dan celovitim pristopom k druţbeni
odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov.
Med finaliste nagrade HORUS 2011 so se uvrstila vsa podjetja in zavodi, ki so dosegla vsaj 51% vseh moţnih točk v
prvem krogu ocenjevanja. 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 srednje velikih 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 majhnih
podjetij: Etika d.o.o. in Lotrič, laboratorij za meroslovje, d.o.o. V kategoriji zavodi pa so se za nagrado HORUS 2011
potegovali: 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 bili finalisti: Matjaž Brezigar (Iskra
Avtoelektrika d.d., direktor odvisne druţbe Iskra Suzhou Kitajska), Janez Gladek (Gladek Technik GmbH, Švica), Marko
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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 Artač (ACV Ventures d.o.o., Srbija). Za posebno priznanje novinarju so bili finalisti: 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. Ocenjevanje komisije prvega kroga je v oktobru
potekalo neodvisno (brez predhodnega vedenja ocenjevalcev o rezultatih drugih ocenjevalcev), prav tako ocenjevanje
drugega kroga v novembru 2011.
Letošnje ocenjevanje poteka v dveh krogih ocenjevanja, ocenjevalci so bili razdeljeni v več podskupin.

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 mag. Petra Lesjak Tušek. V drugem krogu ocenjevanja kandidate ocenjujejo v
kategoriji podjetja: mag. Janko Burgar, dr. Joţica Knez-Riedl, mag. Franc Hočevar, zasl. prof. ddr. Matjaţ Mulej, Drago
Kos, doc. dr. Urša Golob ter v kategoriji posebna priznanja in zavodi dr. Boris Jesih, mag. Natalija Postruţnik, Tanja
Kavran, dr. Breda Mulec, dr. Zvone Ţigon.
Zasluţni profesor ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO in predsednik Strokovnoorganizacijskega odbora nagrade Horus, je o projektu povedal: »Slovenska nagrada za druţbeno odgovornost HORUS
je zahteven zgodnji petelin v slovenski druţbeni, ekonomski, poslovni in osebni praksi. Poskuša uveljaviti druţbeno
odgovornost kot primerno celovit druţbeno-ekonomski odnos, poslovno politiko, strategijo, taktiko in prakso ter osebno
bistveno vrednoto ljudi, vse do preraščanja od vrednote nekaj posameznikov in kulture manjših skupin naprednih široko
razmišljajočih oseb in njihovih organizacij v prevladujočo etiko in normo, ker se poštenost poslovno in druţbenoekonomsko ter osebno splača. Kolegi, ki se ukvarjamo z odnosi z javnostmi, in kolegi, ki se trudimo za razvoj druţbene
odgovornosti, to delamo ţe kar dosti let in smo svojemu trudu pred tremi leti dodali nagrado HORUS. V vprašalniku, s
katerim kandidati za nagrado HORUS preverjajo svojo prakso, smo tedaj ob skrbi za zaposlene, okolje, skupnost in
odnose na trgu vnesli še (1) soodvisnost in (2) celovit pristop. To je dve leti prej, kot se je mednarodna skupnost odločila,
da dopolni ţe obstoječe mednarodne dokumente o druţbeni odgovornosti s tema revolucionarnima novostma,
zapisanima v smernicah za druţbeno odgovornost ISO26000. Brez njiju ni poti iz sedanje globalne krize, ki je posledica
enostranskosti v neoliberalnem pojmovanju trga in demokracije.«
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 17 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
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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., Revija Kapital. Partner klipinga je Press
Clipping d.o.o. Partnerji podelitve so bili: Slovensko narodno gledališče Maribor, Zavod Ars Viva, Ustanova Imago
Sloveniae, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, televizija RTS, Pivovarni Laško. Častni pokrovitelj
nagrade Horus je dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije.

Dodatne informacije:
IRDO - Inštitut za razvoj druţbene odgovornosti
Anita Hrast, direktorica
gsm: 031 344 883
e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

Sekcija za spodbujanje druţbene 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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