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POROČILO O DELU OCENJEVALNE KOMISIJE 

ZA SLOVENSKO NAGRADO ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST HORUS 2011 

24.11.2011 

 
 

1. Namen nagrade Horus in splošna ocena rezultatov razpisa  

 
Lahko rečemo, da je Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus postala tradicionalna. 
Podeljujemo jo že tretje leto zapored, ob kategoriji podjetja pa smo jo letos razširili še na kategorijo 
zavodi in dve novi kategoriji pri posebnih priznanjih (novinarji in Slovenci v zamejstvu in po svetu). 
 
Z razpisom za nagrado HORUS 2011 želimo organizatorji in partnerji poiskati in nagraditi najbolj 
celovite pristope organizacij (podjetij, zavodov) in posameznikov k družbeni odgovornosti. Zanimanja 
za nagrado Horus 2011 je v slovenskem prostoru vedno več, kar dokazuje tudi večje število 
prijavljenih kandidatov v primerjavi s preteklim letom. 
 
Mnoge pravne osebe, ki se letos niso prijavile na razpis, so se pa odločile sodelovati le na seminarju 
za prijavitelje, ki je bil v Ljubljani 6.9.2011, so s pridobljenim znanjem zagotovo že izboljšale svoje 
poslovanje, verjamemo pa, da se bodo z dodatnim znanjem in dobro pripravljene potegovale za 
nagrado v prihodnjih letih. Tudi s pomočjo vprašalnika za nagrado Horus, ki je brezplačno dosegljiv 
skozi vse leto na spletnem mestu www.horus.si, se da izboljšati poslovno strategijo z družbeno 
odgovorni aktivnostmi in seveda kandidirati za nagrado. 
 
Letošnje ocenjevanje je potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek je bil dan celovitim pristopom k 
družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Ocenjevalna 
komisija je razglasila 6 finalistov med podjetji, 2 finalista med zavodi, 8 finalistov za posebna 
priznanja, podelila 4 nagrade podjetjem in zavodom ter 2 posebni priznanji splošno, 2 posebni 
priznanji novinarjem in 1 nagrado ter 6 posebnih priznanj Slovencem v zamejstvu in po svetu. Razpis 
je v letu 2011 uspel, tako kot vsa leta doslej, zato komisija predlaga nadaljevanje projekta v letu 2012. 
 
 

2. Prijavljena podjetja 

 
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. 
 
Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2011 so bila prijavljena 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 
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Laboratories, družba 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 življenja po poškodbi glave in Vozim – Zavod za inovativno 
izobraževanje o varni vožnji. 
 
Za posebno priznanje – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu so 
bili predlagani: Matjaž Brezigar (Iskra Avtoelektrika d.d., direktor odvisne družbe Iskra Suzhou 
Kitajska), mag. Miroslav Miha Piljušič (Srbija), 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), Primož Artač (ACV Ventures d.o.o., Srbija). 
 
Med kandidati sta bila prijavljena še dva, ki pa nista bila vključena v proces ocenjevanja:  Vladimir 
Puklavec (Puklavec & Friends wineries GmbH, Zvezna republika Nemčija) je odstopil od kandidature,  
Jože Kastelic (J. Kastelic Limited, Kanada) pa je žal v času prijave umrl. 
 
Za posebno priznanje novinarju so bili predlagani: Iva Gruden, Marko Miklavc, Barbara Pavlin in Jana 
Petkovšek Štakul. Za posebno priznanje osebi, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, pa so bili 
predlagani: Tomo Križnar in Društvo Ekologi brez meja.   
 
 

3. Ocenjevalna komisija 

 
Ocenjevalna komisija je ocenila vse prijave in ugotovila, da vsi kandidati ustrezajo kriterijem za 
uvrstitev v ocenjevanje. V postopku ocenjevanja komisija ni upoštevala kandidatur za dva kandidata s 
področja posebnih priznanj za Slovence v zamejstvu in po svetu (Vladimir Puklavec, ki je odstopil od 
kandidature; Jože Kastelic, ki je umrl).  
 
Ocenjevalna komisija je prijave ocenjevala v dveh ločenih krogih, ocenjevalci so ocenjevali neodvisno, 
brez poznavanja rezultatov drugih ocenjevalcev v postopku ocenjevanja. Člani ocenjevalne komisije 
nagrade Horus 2011 so bili imenovani iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev projekta, 
strokovne in drugih javnosti.  
 
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), katerih naloga je bila izbor finalistov, so bili: velika podjetja – Tonja Blatnik, dr. Mirjam 
Galičič, Jože Smole in Lidija Novak; srednje velika podjetja: Polona Briški, doc.dr. Jernej Belak, Jože 
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 Žigon in mag. Petra Lesjak Tušek.   
 
V drugem krogu ocenjevanja so z namenom izbora nagrajencev in prejemnikov posebnih priznanj 
kandidate ocenjevali v kategoriji podjetja: mag. Janko Burgar, dr. Jožica Knez-Riedl, mag. Franc 
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Hočevar, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Drago Kos in doc. dr. Urša Golob ter v kategoriji posebna 
priznanja in zavodi dr. Boris Jesih, mag. Natalija Postružnik, Tanja Kavran, dr. Breda Mulec, dr. Zvone 
Žigon. Predsednik komisije za podjetja v drugem krogu je bil ddr. Matjaž Mulej, predsednik komisije 
za posebna priznanja in zavode pa dr. Boris Jesih. Predsednik celotne Ocenjevalne komisije v obeh 
krogih je bil mag. Franc Hočevar. 
 
Ocenjevanje komisije prvega kroga je potekalo od 11. do 24. oktobra 2011, neodvisno (brez 
predhodnega vedenja ocenjevalcev o rezultatih drugih ocenjevalcev). Delo ocenjevalne komisije 
drugega kroga ocenjevanja je potekalo do 24.11.2011, prav tako neodvisno.  
 
Od 29 ocenjevalcev je prijavnice v roku ocenilo vseh 29 ocenjevalcev, kar potrjuje veljavnost ocen. 
Skupne ocene ocenjevalcev so sestavni del tega poročila.  
 
 

4. Finalisti  

 
Vsa podjetja, ki so se prijavila na letošnji razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost 
HORUS, so uspešna in učinkovita, želijo storiti nekaj več na vseh področjih družbene odgovornosti, 
prav tako zavodi. V svojih prijavah najbolj izpostavljajo skrb za svoje zaposlene in varovanje okolja.  
Vsi kandidati navajajo veliko dobrih idej in zamisli, kako z razpoložljivimi viri odgovorno ravnati z 
vsemi svojimi deležniki (zaposleni, okolje, lokalna skupnost, odjemalci in dobavitelji, širša družba…), 
prav tako pa so vidni tudi že prvi precej celoviti pristopi k družbeni odgovornosti.  
 
Med letošnje finaliste (to so vsa podjetja in zavodi, ki so v 1. krogu ocenjevanja zbrala najmanj 51% 
točk) za nagrado HORUS se je uvrstilo 9 podjetij (3 velika, 4 srednja in 2 majhni) in 3 zavodi (majhni, 
zasebni), ter 4 novinarji, 2 kandidata za splošna priznanja in 7 kandidatov – Slovencev iz zamejstva in 
tujine. 
 
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, družba 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 so se za nagrado HORUS 2011 potegovali: Zavod za medgeneracijsko 
sodelovanje Ypsilon, Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi 
glave in Vozim – Zavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji. 
 
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 družbe 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 Artač (ACV Ventures d.o.o., Srbija).  
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Za posebno priznanje novinarju so bili finalisti: Iva Gruden, Marko Miklavc, Barbara Pavlin in Jana 
Petkovšek Štakul, za posebno priznanje osebi, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti pa Tomo 
Križnar in Društvo Ekologi brez meja.   

 
 

5. Nagrajenci 

 
Zmagovalci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2011 v posameznih 
kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja) so naslednji: 
 
1. Kategorija PODJETJA:  

• mikro-majhna: Lotrič laboratorij za meroslovje, d.o.o., ki je doseglo 71,36 % vseh možnih 
točk  

• srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.,  ki je doseglo 75,09 % vseh 
možnih točk  

• velika podjetja: BTC d.d., z 81,89 % vseh možnih točk. 
 
2. Kategorija ZAVODI:  

• Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave, ki je 
doseglo 67,80 % vseh možnih točk  

 
3. Kategorija POSEBNA PRIZNANJA: 
 
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: 
 
SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU: 

• Marko Dolžan (Polfa Lodz SA, Poljska), z 80,31 % vseh možnih točk prejme posebno nagrado 
Horus 2011 v tej kategoriji 

• Posebna priznanja v tej kategoriji prejmejo vsi finalisti v tej kategoriji. 
 
NOVINARJI: 

• Jana Petkovšek Štakul, ki je zbrala 89,23 % vseh možnih točk  

•  in Barbara Pavlin, z 87,18 % vseh možnih točk. 
 
SPLOŠNO: 

• Društvo Ekologi brez meja, ki je zbralo 74,33 % vseh možnih točk 

• in Tomo Križnar, z 74,00 % vseh možnih točk.  
 
 

6. Obrazložitev ocen za nagrajence 

 
 
3.1 Kategorija: PODJETJA 
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Zmagovalec v kategoriji velikih podjetij je BTC d.d., z zbranimi 81,89 % vseh točk (2.216 točk od 
2.706 možnih točk). Zmagovalcu sledi podjetje UniCredit Banka Slovenija d.d.,  z zbranimi 2.114 
točkami ali 78,12 % vseh točk. Tretje uvrščeno podjetje v kategoriji velikih podjetij je S&T Slovenija 
d.d. z 1.865,5 točkami ali 68,94 % vseh možnih točk.  
 
V kategoriji srednje velikih podjetij je zmagovalec Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. z 2.032 
točkami oz. 75,09 % vseh točk. Drugo-uvrščeno podjetje je Butan plin d.d. s  1.920 točkami oz. 70,95 
%. Tretje-uvrščeno podjetje je Abbott Laboratories družba za farmacijo in diagnostiko d.o.o. s 
1.884,5 točkami oz. 69,64 % vseh točk. Četrto uvrščeno podjetje pa je Microsoft d.o.o., Ljubljana s  
1.579 točkami oz. 58,35 % vseh možnih točk. 
 
V kategoriji majhnih podjetij je zmagovalec Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. z 1.931 točkami 
oz. 71,36 % točk. Drugo-uvrščeno podjetje je Etika d.o.o. z 1.241 točkami oz. 45,86 %.  
 
Vsi prvouvrščeni prejmejo nagrado za posamezno kategorijo, vsi ostali pa priznanja finalist. 

 
3.2 Kategorija: ZAVODI 

Zmagovalec v kategoriji zavodi je Zavod Naprej, zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja 
po poškodbi glave z zbranimi 67,80 % vseh točk (1.529 točk od 2.255 možnih točk). Zmagovalcu sledi 
zavod Vozim, zavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji z zbranimi 1.383 točkami ali 61,33 % 
vseh točk. Tretje uvrščen zavod v tej kategoriji pa je Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon 
z 1.210 točkami ali 53,66 % vseh možnih točk.  
Prvouvrščeni Zavod Naprej, zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave 

zato prejme nagrado za to kategorijo, vsi ostali pa priznanja finalist. 

 
3.3 Kategorija: POSEBNO PRIZNANJE  - PODJETNIK S SLOVENSKIMI KORENINAMI, KI DELUJE V 
ZAMEJSTVU OZ. PO SVETU 

Zmagovalec v kategoriji Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je 
Marko Dolžan, Poljska, z zbranimi  80,31 % vseh točk (261 točk od 325 možnih točk). Zmagovalcu 
sledi Herman Zupan iz Argentine  z zbranimi 254 točkami ali 78,15 % vseh točk. Tretje uvrščen je dr. 
Albin Doberšek iz Nemčije z zbranimi 240 točkami ali 73,85 % vseh možnih točk. Prvim trem sledijo 
Matjaž Brezigar, Kitajska z 64,00 % točk (208), Janez Gladek, Švica z 63,38 % točk (206) ter Primož 
Artač, Srbija z 63,08 % točk (205) in Andrej Kosič, Italija  z 62,15 % vseh točk (oz. z 202 točkama). 
Prvouvrščeni Marko Dolžan, Poljska prejme tudi posebno nagrado za to kategorijo, vsi ostali pa 

posebna priznanja. 

 
3.4 Kategorija: POSEBNO PRIZNANJE - NOVINAR 

Prvouvrščena v kategoriji posebna priznanja – novinar je Jana Petkovšek Štakul z 348 točkami ali 
89,23% vseh točk (od 390 možnih točk), drugo uvrščena je Barbara Pavlin z 87,18 % vseh točk (340 
točk). Sledita jima Iva Gruden z 261 točkami (66,92%) in Marko Miklavc z 189 točkami (48,46 %). 
Komisija je odločila, da posebno priznanje za kategorijo novinar prejmeta Jana Petkovšek Štakul in 

Barbara Pavlin, ostali finalisti prejmejo priznanja za finaliste. 

 
3.5 Kategorija: POSEBNO PRIZNANJE - SPLOŠNO 
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Prvouvrščeni v kategoriji posebna priznanja – splošno je Društvo Ekologi brez meja z 223 točkami ali 
74,33 % vseh točk (od 300 možnih točk); drugo uvrščen je Tomo Križnar z 74,00 % vseh točk (222 
točk).  
Komisija je odločila, da posebno priznanje za to kategorijo prejmeta oba kandidata – Društvo Ekologi 
brez meja in Tomo Križnar, saj je med njima le za 1 točko razlike oz. manj kot 1%. 

 
 

7. Predstavitev nagrajencev in prejemnikov posebnih priznanj: 

 
PODJETJA 
 
Nagrada Horus 2011 – majhno podjetje: Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o.  
Podjetje ima dobro urejen sistem družbene odgovornosti, ki ga iz leto v leto osredotočeno 
nadgrajuje. Njihova konsistentnost in usmerjenost v več področij družbene odgovornosti je vredna 
pohvale, prav tako njihova zavzetost za odlično spremljanje, vrednotenje in izboljševanje delovanja 
podjetja (sistem kakovosti). So natančni, temeljiti, uspešni in zelo družbeno odgovorni, aktivno 
vključeni v lokalno skupnost. Imajo izredno pozitiven odnos do zaposlenih, ki vključuje mesečne oz. 
letne nagrade za etično poslovanje in odgovoren odnos do okolja. Za majhno podjetje so pokazali 
izjemno delo na področju družbene odgovornosti, zato člane ocenjevalne komisije veseli, da so 
kandidirali ponovno. Lani so namreč za las izgubili prvo mesto v tej kategoriji, letos pa je nagrada 
Horus v kategoriji majhnih podjetij zasluženo njihova!  
 

Ocenjevalna komisija je zato ocenila, da podjetje Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o., z doseženimi 

71,36 % vseh zbranih točk nagradi s Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2011 v 

kategoriji majhnih podjetij.  

 
Nagrada Horus 2011 – srednje veliko podjetje: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.  
Podjetje v svoji skupini izstopa po osveščanju na področju pitne vode ter dobrodelnih in 
izobraževalnih projektih. Veliko jim pomeni čisto okolje, prav tako pa primeren odnos do zaposlenih 
in kupcev. Zato v organizaciji izvajajo anketo zadovoljstva zaposlenih od leta 2005 vsaki dve leti, od 
leta 2002 pa merijo zadovoljstvo kupcev. Redko videna odločitev, da se ocenjujejo ne samo 
zaposleni, ampak tudi dobavitelji, ki s tem dobijo možnost izboljšav, zasluži vso pohvalo. Na strehi 
stavbe podjetja je vgrajena sončna elektrarna, za slepe in slabovidne so razvili internetno stran.  
Organizacija deluje v skladu s smernicami ISO26000 in sodeluje v projektu za ločevanje odpadkov 
Ekoprofit International. Pomemben je njihov sistematičen pristop k družbeni odgovornosti in odnosu 
do vseh deležnikov podjetja. Je edino podjetje v kategoriji srednje velikih podjetij, ki je družini 
prijazno podjetje. V družbeno odgovornem delovanju podjetja je vidna skrb za družino v splošnem 
smislu in ne le za družine zaposlenih. Skrbijo za OVE (fotovoltaična elektrarna), izvajajo akcijo čiščenja 
nabrežij in zajetij, propagirajo vodo iz pipe in stežka bi napravili dosti več, saj gre za javno podjetje. 
Zasluga za tako dobro delovanje na področju družbene odgovornosti gre zagotovo vodstvu in 
njihovemu odličnemu načrtovanju  prihodnjih aktivnosti, zato si v kategoriji srednje velikih podjetij 
zagotovo zaslužijo nagrado Horus 2011.  
 

Za njihov celovit in dobro načrtovan pristop k družbeni odgovornosti se je ocenjevalna komisija 

odločila, da podjetje Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., z doseženimi 75,09 % vseh točk 
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nagradi s Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2011 v kategoriji srednje velikih 

podjetij.  

 
Nagrada Horus 2011 – veliko podjetje: BTC d.d 
Družbena odgovornost v tem podjetju je vpeta v samo strategijo podjetja. Podobno ravnanje 
pričakujejo od svojih poslovnih partnerjev. V podjetju imajo dosti dobrih idej, ISO standardov in so 
energetsko učinkoviti. Pohvalen je notranji sistem nagrajevanja Ideja z vizijo, še posebej aktivni so na 
področju odnosa do ekologije. Izpostaviti velja sistem za spremljanje trajnostnega razvoja Ekoindeks, 
ki poleg ekologije vključuje tudi nekatera ostala področja družbene odgovornosti. Gre za inovativen 
sistem, ki je dobro spletno podprt s spletno stranjo www.eko-btc.si. Stran je pregledna, uporabniku 
prijazna in ažurna. Sistemi, kot so "Ideja z vizijo" in "Ekoindeks", bi lahko brez nadaljnjega postali vzor 
za vsa slovenska podjetja in bili še nadgrajeni tudi s splošnimi družbeno odgovornimi temami. Za 
podjetje BTC d.d. je značilno izredno prelivanje v okolje, ki je pomembno tudi zaradi poslovnih 
rezultatov. Vidna je izredna simbioza družbene odgovornosti in poslovanja podjetja - prodajajo 
zadovoljstvo. Na voljo je veliko kapitala, zato je mogoča izredna aktivnost v lokalnem in 
mednarodnem okolju. Podjetje ima stabilno vodstvo in deluje najbolj celovito na vseh petih 
področjih, ki jih vključuje nagrada Horus, zato si jo v kategoriji velika podjetja v letu 2011 prav gotovo 
zaslužijo.  
 

Za njihov konkreten prispevek v praksi k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti se je 

ocenjevalna komisija odločila, da podjetje BTC d.d., z doseženimi 81,89 % vseh točk nagradi s 

Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2011 v kategoriji velikih podjetij.  

 
Člani ocenjevalne komisije nagrajencem iskreno čestitamo!  
 
ZAVODI 
 
Nagrada Horus 2011 – zavodi: Zavod Naprej, zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja 
po poškodbi glave 
Zavod Naprej izvaja celostne rehabilitacijske programe, ki so namenjeni osebam s pridobljenimi 
možganskimi poškodbami in njihovim sorodnikom, hkrati pa poskuša z različnimi predavanji in 
delavnicami širiti zavest o tovrstnih poškodbah v širšem družbenem okolju. V svoje delovanje 
vključuje v najširšem možnem obsegu tudi druga področja družbene odgovornosti (trajnostni razvoj, 
odnos do zaposlenih) in podobno. Med njihove cilje sodijo: doseganje najvišje možne stopnje 
samostojnosti oseb s pridobljenimi možganskimi poškodbami, njihovo aktivno vključevanje v 
življenjsko in delovno okolje, razbremenitev njihovih družin, pomoč pri vključevanju v skupnost in 
družbeno življenje. Vidno je precej dobro poznavanje teoretičnih opredelitev in obsega družbene 
odgovornosti ter dobra povezanost in sodelovanje z deležniki. Kljub majhnemu številu uporabnikov in 
drugih primarnih deležnikov se vodstvo zavoda zaveda razsežnosti družbene odgovornosti. Vidna je 
usmeritev zavoda tudi na druga področja družbene odgovornosti, predvsem ekologije. V kategoriji 
zavodov so imeli najbolj celovito predstavitev. Zastavljene imajo odlične in celovite cilje, vidno je 
sledenje začrtani poti. Njihova dejavnost, ki v širši slovenski javnosti ni poznana, je izjemno zahtevna, 
občutljiva in za tiste, ki so vanjo "vpleteni" kot pacienti oziroma uporabniki, nujno potrebna in 
odrešujoča. Dejavnost bi si zaslužila večje medijske pozornosti, tudi zato, ker izvajajo odlične projekte 
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in dajejo velik doprinos k družbeni odgovornosti. In tudi zato si zaslužijo letošnjo nagrado Horus v 
kategoriji zavodi.  
 
Zavodu Naprej, zavodu za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave se z 

zbranimi 67,80 % vseh točk kot najvišje uvrščenemu v kategoriji zavodi podeli nagrada Horus 2011 v 

tej kategoriji.  

 

 
POSEBNA PRIZNANJA 
 
Posebno priznanje Horus 2011 -  Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po 
svetu: Marko Dolžan, Poljska 
Marko Dolžan je že več kot dvajset let aktivno prisoten na poljskem gospodarskem tržišču. Sprva kot 
direktor podjetja Lek Polska, od leta 2005 pa kot lastnik in direktor podjetja Polfo Lodž, ki se poskuša 
prebiti v skupino petdesetih najuspešnejših farmacevtskih podjetij na Poljskem. Njegove poslovne 
usmeritve so vlaganje v razvoj družbe, povečevanje števila zaposlenih in povečevanje deleža izvoza. 
G. Dolžan si že vrsto let prizadeva za krepitev gospodarskega in kulturnega sodelovanja med Slovenijo 
in Poljsko. Je ustanovitelj in predsednik Društva slovensko - poljskega prijateljstva Triglav – Rysy. 
Aktivno prispeva h poglobitvi sodelovanja med državama in ljudmi na gospodarskem, kulturnem in 
družbenem področju. Pomembna je krepitev slovenske identitete na vseh družbenih področjih 
delovanja, širše od gospodarske dejavnosti, tudi na področju turizma, hkrati pa tudi finančna podpora 
humanitarnim in drugim pobudam. Obenem je razvidna njegova prepoznavnost v poljski skupnosti, 
tudi glede na priznanja s strani poljske države.  
 

Zato ocenjevalna komisija Marku Dolžanu, s Poljske, z zbranimi  80,31 % vseh točk v kategoriji 

Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu, podeljuje posebno priznanje in 

nagrado Horus 2011 v tej kategoriji, ostalim finalistom v tej kategoriji pa posebno priznanje. 

 
 
Posebno priznanje Horus 2011 – Novinar: Jana Petkovšek Štakul in Barbara Pavlin  
 
Jana Petkovšek Štakul 
Novinarka Dnevnika s svojim delom tako novinarsko, kot uredniško izrazito podpira razvoj družbene 
odgovornosti in s tem širi zavedanje o tem področju v Sloveniji. Zato je glede na dano vlogo in priloge 
ves čas tekmovanja veljala za favoritko. Enako kot novinarsko delovanje je zanjo pomembno širše 
delovanje v drugih projektih, povezanih z ozaveščanjem o družbeni odgovornosti, ki potrjujejo tudi 
stališča medijev. Vidno je celovito, aktivno delovanje posameznice, ki prispeva k širši skupnosti. 
Odlikuje jo izjemna vztrajnost in odločnost za uveljavljanje dobrih praks. Je izjemna, energična oseba, 
ki s svojim obnašanjem, vedenjem, vplivom, pisanjem in pokrivanjem različnih tem izjemno vpliva na 
percepcijo družbene odgovornosti v Sloveniji. Ob tem izpostavlja dobre zgodbe in prakse in si kot 
takšna nedvomno zasluži posebno priznanje. 
 
Barbara Pavlin  
Novinarka Dela s pisanjem zgodb o družbeni odgovornosti in nepristranskim poročanjem o teh 
temah v osrednjem slovenskem dnevniku učinkovito prispeva k širjenju zavedanja o pomenu 
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družbene odgovornosti. Je odlična avtorica z vsebinskimi članki, o katerih ne le poroča, saj tudi 
pogosto in konkretno opozarja na pomen družbene odgovornosti v medijih. Barbara Pavlin je prav 
tako izjemna oseba, ki s svojim odnosom do družbene odgovornosti izkazuje veliko spoštovanje do 
področij družbene odgovornosti, za kar si prav tako zasluži posebno priznanje Horus 2011 v 
kategoriji novinar.  
 
Ocenjevalna komisija zato Jani Petkovšek Štakul z zbranimi 89,23% vseh točk in Barbari Pavlin z 

zbranimi 87,18 % vseh točk podeljuje posebni priznanji Horus 2011 v kategoriji novinar. 

 
 
Posebno priznanje Horus 2011 – Splošno: Društvo Ekologi brez meja in Tomo Križnar 
 
Društvo Ekologi brez meja 
Društvo "Ekologi brez meja" je neprofitno združenje, ki je uspelo preko osebne zavzetosti skupine 
aktivistov s področja varstva okolja in z organiziranjem akcije "Očistimo Slovenijo v enem dnevu!" 
aktivirati veliko število ljudi k večjemu zavedanju in aktivnemu delovanju na področju pravilnega 
ravnanja z odpadki. »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!« je največji okoljevarstveni in civilni projekt v 
zgodovini samostojne Slovenije. Okoljski problem odlaganja odpadkov je ob naraščanju količin 
odpadkov čedalje bolj izpostavljen - pomembna je tudi povezava s skupinami najmlajših, ki jih lahko 
vzgajajo za okoljsko zavest. Je izjemen primer velike mobilizacijske moči civilno-družbenih iniciativ, ki 
z dobro načrtovanimi komunikacijskimi aktivnostmi dosegajo velikanske družbene premike na državni 
ravni in so lahko zgled državnim institucijam, kako se lotiti podobnih projektov. Društvo je družbeno 
odgovorno in je hkrati mobiliziralo k široki družbeni odgovornosti s celovito akcijo, ki jo še nadaljuje 
in nadgrajuje z drugimi projekti z dolgoročnimi učinki. Nedvomno  gre za zelo uspešno in družbeno 
koristno delovanje, vredno občudovanja in tudi vseh pohval in nagrade za svojo organiziranost in 
družbeno angažiranost. Društvo Ekologi brez meja je torej izjemna iniciativa, ki je dokazala, da skupaj 
resnično zmoremo vse. Je prerasla okvirje Slovenije in mobilizirala včasih si "trdo in trdno" nasproti 
stoječe skupine, organizacije ali posameznike. Zasluži vso pohvalo in seveda posebno priznanje Horus 
2011 v kategoriji splošno.  
 

Ocenjevalna komisija podeli posebno priznanje Horus 2011 društvu "Ekologi brez meja". 

 
Tomo Križnar 
Tomo Križnar je izjemen človek, ki skozi osebno odgovornost gradi odgovornost do "izbrisanih" v 
svetu. Opozarja in odkriva ter nam kot ogledalo pokaže lastno resnico. Po drugi strani ne obsoja in še 
vedno pušča možnost izboljšanja vsakega, s katerim se mu prekrižajo poti. Govorimo o široki 
(globalni) prepoznavnosti aktivista, ki je lahko v širšem smislu zgled, koliko lahko posameznik sam 
deluje družbeno odgovorno in k temu spodbuja tudi oblasti, ne glede na lastna tveganja. S svojim 
prizadevanjem na področju humanitarne dejavnosti je celo žrtvoval svoje življenje. Izvaja pogumno, 
nesebično kontinuirano delovanje, ki trka na zavest vsakega posameznika in skupnosti. Humanitarni 
čut in ostra vest Tomu Križnarju ne dovoljujeta samo opazovati. Zaradi humanitarnega aktivizma je bil 
večkrat v življenjski nevarnosti, saj je nevarno ...posegal v politike vpletenih vlad in tujih korporacij. 
Dejaven je na mnogih področjih, njegovo ime pa se najpogosteje povezuje z neutrudnim 
udejstvovanjem v humanitarni krizi v Darfurju. Izvaja izjemno plemenito poslanstvo in nedvomno 
mednarodno pomembno angažiranost za osnovne človekove pravice, vključno s pravico do življenja. 
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Njegovo delovanje ni zgolj v korist ljudstvu Nub, pač pa njegov zgled sproža tudi vrsto pozitivnih 
energij znotraj slovenske in mednarodne javnosti. Obveščanje o problematiki nasilja nad 
staroselskimi ljudstvi v Afriki je neprecenljivo. Zasluži si veliko priznanj, predvsem zavoljo osebnega 
izpostavljanja in tveganja, pa tudi širše (mednarodne) odmevnosti in usodnosti njegovih dejanj.  
 
Ocenjevalna komisija se je zato odločila, da se Tomu Križnarju za njegov pionirski angažma, ki 

mobilizira domače in svetovno javno mnenje, podeli posebno priznanje Horus 2011.  

 
Člani ocenjevalne komisije prejemnikom posebnih priznanj in nagrajencem iskreno čestitamo!  
 
 

8. Nagrade in priznanja 

 
Nagrajenci za nagrado v kategorijah podjetja in zavodi ter Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki 
deluje v zamejstvu in po svetu, prejmejo umetnine - kiparsko delo s kozmogramom - avtorjev Marka 
in Marike Pogačnik. Vsebinska obrazložitev nagrad je priložena temu poročilu.  
 
Vsi finalisti prejmejo priznanja za uvrstitev v finalni izbor, priznanje prejmejo tudi prejemniki 
posebnega priznanja Horus 2011. 
 
Do podelitve ostajajo nagrajenci in prejemniki priznanj poslovna skrivnost, ki jo spoštujejo vsi člani 
ocenjevalne komisije, organizatorji in podporni ter drugi partnerji.  
 
Razglasitev nagrajencev: 24. novembra 2011 v Kazinski dvorani SNG Maribor v Mariboru. 
 

 

9. Zaključne ugotovitve ocenjevalne komisije 

 
Ocenjevanje prispelih obrazložitev kandidatov za nagrado HORUS je iz leta v leto zahtevnejše. 
Kandidirajo organizacije, ki so same po sebi že družbeno odgovorne. Njihov poslovni svet je uravnan. 
Te organizacije se zavedajo, da je njihova prihodnost in zanesljivost poslovanja tesno povezana z 
vsemi vidiki družbene 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.  
 
Vedno bolj se vsi zavedamo, da je ključni vir poslovne uspešnosti in družbene odgovornosti človek s 
svojim znanjem, osveščenostjo in osebno odgovornostjo. Večina kandidatov se srečuje z vrednotami, 
kot trajnimi individualnimi lastnostmi, ki bistveno prispevajo k poslovni učinkovitosti in zanesljivi 
prihodnosti. Kot kaže, se na človeka več ne gleda po njegovih razdeljenih funkcijah, ampak celovito 
kot ustvarjalca, potrošnika, vodjo poslovnih procesov in kot na ključnega dejavnika razvoja. Rezultat 
vsega tega je, da se vedno več vlaga v človeka, v njegovo znanje in v njegovo usposobitev. 
Pri slovenskih podjetjih rezultati ocenjevanja kažejo, da že uvajajo inovativne pristope na področju 
družbene odgovornosti, da dobro načrtujejo svoje aktivnosti (zlasti zmagovalci) in da ustvarjajo 
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uravnotežen odnos tako do zaposlenih, kot do kupcev in okolja ter širše skupnosti. Njihove prakse so 
izredno zanimive in poučne, z izmenjavo mnenj in predlogov v okviru nagrade Horus pa jih lahko še 
učinkoviteje nadgradijo. S pomočjo 29 neodvisnih ocenjevalcev so tako pridobili dragocena mnenja, 
kaj lahko pri sebi še izboljšajo, kaj je morda slabše, pa bi potrebovalo nadgradnjo in seveda, kaj si 
zasluži vso pohvalo. Ta obvestila bodo v naslednjem mesecu prejela vsa podjetja in zavodi, ki so 
sodelovali na tem razpisu in upamo, da jih bodo lahko kmalu uporabili v svoji poslovni praksi. 
 
Pri zavodih se da opaziti, da v skupnem odstotku doseženih vseh možnih točk še zaostajajo za 
slovenskimi podjetji glede uravnoteženega delovanja na področju družbene odgovornosti, čeprav 
izvajajo poslanstva, ki so izjemno dragocena za slovensko družbo. Zmagal je zavod, ki se zaveda 
pomena dobrega načrtovanja in sodelovanja z vsemi deležniki zavoda, ne le z izbranimi. Tudi za 
zavode smo zbrali kar nekaj predlogov izboljšav in verjamemo, da jim bodo koristila pri njihovem 
delu. 
 
Kandidatov za posebna priznanja je bilo letos res veliko. Pri splošnih priznanjih ni potrebno izgubljati 
besed, saj neprecenljiva dejanja kandidatov povedo skoraj vse. Poslanstvo novinarjev za širjenje 
družbene odgovornosti je izrednega pomena, zato nas veseli, da se tudi v slovenskih medijih in pri 
novinarjih  prebujajo tovrstna zanimanja in aktivnosti.  Kako dragoceno je slovenstvo nam pogosto 
povedo naši rojaki v zamejstvu in po svetu, mi pa včasih nehote na to pozabimo. Letos smo 
povezovanje s podjetniki s slovenskimi koreninami iz zamejstva in sveta dodatno spodbudili s 
pomočjo nagrade in posebnih priznanj v okviru razpisa za nagrado Horus. Odziv veleposlaništev in 
drugih predlagateljev je bil izjemen, zato se ob tej priložnosti vsem iskreno zahvaljujemo. Kandidatom 
prav tako, saj vsak po svoje veliko prispeva k ohranjanju vezi s Slovenijo in k pomoči Slovencem v 
tujini. 
 
Letošnje ocenjevanje kandidatov za nagrado Horus 2011 je preseglo lanskoletno z več vidikov:  

(1) po številu ocenjevalcev (letos jih je bilo kar 29); 
(2) po številu razpisanih kategorij – ob podjetjih in splošnih priznanjih smo letos prvič razpisali še 

naslednje kategorije: zavodi, posebna priznanja – novinarji ter posebna priznanja – podjetnik 
s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu;   

(3) po geografskem dosegu: ob nacionalni pokritosti smo segli še izven meja Slovenije, do naših 
rojakov, ki delujejo v tujini in se zavedajo pomena sodelovanja z domovino; 

(4) po odzivu kandidatov: od lanskoletnih 8 podjetij in 2 kandidatov za posebna priznanja smo 
letos preskočili kar na 10 podjetij, 3 zavode, 12 kandidatov za posebna priznanja; 

(5) po kakovosti vlog: viden je napredek v prizadevanjih za rast družbene odgovornosti v 
slovenski praksi;  

(6) po kakovosti ocenjevanja: ob statističnih ocenah smo ocenjevali tudi opisno, s čimer si bodo 
lahko kandidati pomagali izboljšati svoje poslovanje; 

(7) po predlogih za izboljšave: veliko ocenjevalcev je še našlo možnosti za izboljšave nagrade, kar 
pomeni, da je nagrada živa in se z leti še izboljšuje; 

(8) po vloženi količini prostovoljno opravljenih ur ocenjevalcev in organizatorjev tega projekta: 
samo ocenjevalci smo vanj vložili več kot 700 ur našega prostega časa, medtem ko so jih 
organizatorji več kot 2.600;  
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(9) po odzivu javnosti na naše delo: vse več pohval, pobud in predlogov prejemamo za 
sodelovanje, prav tako o pozitivnih odzivih poročajo dosedanji prejemniki nagrad in priznanj 
Horus. 

 
Na osnovi navedenih razlogov člani Ocenjevalne komisije menimo, da je bilo letošnje ocenjevanje 
zahtevno, a tudi jasno, konkretno in pravično. Nismo dovolili možnosti medsebojnega vpliva 
ocenjevalcev, odločitve smo prepustili statističnim ocenam, ki pa so na koncu pokazale, da so zmagali 
tisti, ki so si zmago resnično zaslužili. Po pravilnikih nagrade Horus jo je v naslednjih dveh letih tudi 
mogoče odvzeti, če se pravno-formalno izkaže, da bi prejemnik ravnal v nasprotju z zakonodajo ali 
drugače kršil načela družbene odgovornosti; zato v tem primeru računamo tudi na pozorno oko 
javnosti. 
 
V okviru postopka ocenjevanja je bilo oblikovano veliko novih pobud in predlogov za rast nagrade, 
zato jih bomo zapisali v posebnem poročilu za izboljšave ob evalvaciji tega projekta ob koncu leta 
2011.  
 
Ocenjevalna komisija ocenjuje, da je projekt tudi letos uspel, zato predlaga nadaljevanje projekta v 
prihodnjih letih, z ustreznimi nadgradnjami.  
 
In seveda s povabilom vsem zainteresiranim, da sodelujejo na razpisu za Slovensko nagrado za 
družbeno odgovornost Horus 2012! 
 
V Mariboru, 24.11.2011 
 
Poročilo pripravila: 
 

Anita Hrast,  

koordinatorica projekta Horus 2011 

l.r. 

 
Poročilo potrdili v imenu ocenjevalne komisije nagrade Horus 2011: 
 

mag. Franc Hočevar,  

predsednik celotne Ocenjevalne komisije 

l.r. 

 

dr. Boris Jesih,  

predsednik Ocenjevalne komisije za področje zavodov in posebnih priznanj 

l.r. 

 

ddr. Matjaž Mulej,  

predsednik Ocenjevalne komisije za področje podjetij 
l.r. 


