RAZPIS ZA SLOVENSKO NAGRADO
ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST – HORUS 2018
Častni pokrovitelj: Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije

Predstavitev nagrajencev in prejemnikov posebnih priznanj

HORUS 2018
Nagrajenci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2018 v posameznih kategorijah,
po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja) so naslednji:
NAGRADA HORUS 2018 ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (2)
 kategorija majhna neprofitna podjetja: Zaposlitveni center Avantus d.o.o.: 54,35 % vseh
možnih točk (993 od 1.827 točk)
V podjetju Avantus zaposlujejo osebe z raznovrstnimi omejitvami, zato je pohvalno, da se trudijo
sistemsko nadgraditi tudi področje družbene odgovornosti. So socialno usmerjeno podjetje in primer
dobre prakse, ki jo izredno gospodarsko usmerjeno okolje vsekakor potrebuje. Za prejeto nagrado
iskreno čestitamo!
 kategorija majhna profitna podjetja: Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.: 79,37 % vseh
možnih točk (1.450 od 1.827 točk)
Javno podjetje Komunala Brežice ima odlično opisan sistem sprejemanja odločitev, ima več oseb, ki
se ukvarjajo z družbeno odgovornostjo. So veterani v pripravi odličnih poročil za prijavo na nagrado
Horus in se lahko pohvalijo tudi s pestro paleto družbeno odgovornih aktivnosti in projektov, s
katerimi pozitivno vplivajo na svoje okolje in vse posameznike v širši regiji. Podjetje odlikuje
strateško, celovito, ciljno usmerjeno, sistematično upravljanje DOTR in iz prijav na HORUS je
razvidno, da iz leta v leto nadgrajuje razumevanje, osveščanje in aktivnosti na tem področju. So
odličen primer, kako večletno delovanje na področju DO in hkrati nenehno učenje, spremljanje
rezultatov in postavljanje ciljev pelje k DO delovanju. Iskrene čestitke!
NAGRADA ZA PROJEKT (3)
 Kategorija majhna neprofitna organizacija: Zaposlitveni center Avantus d.o.o.: 82,03 % vseh
možnih točk (694 od 846 točk)
»Socialna inovacija – projekt OPICA« je pohvale vreden projekt, ki povezuje socialno senzibilnost,
okoljsko ozaveščenost in humanitarnost. Z iznajdljivostjo in zelo dobro idejo so ustvarili močan
»družbeno-odgovorni« element in iz odpadnih izdelkov naredili Opice, ročno izdelane igrače za
otroke. Podjetje je k sodelovanju pritegnilo še dva poslovna partnerja in tako zajelo širok krog
deležnikov, hkrati pa tako spodbuja k sodelovanju in utrjevanju poslovnih vezi med njimi. Gre za
odličen projekt za ciljno skupino invalidov in drugih hendikepiranih ciljnih skupin. Iskrene čestitke!
 Kategorija velika neprofitna organizacija: Planinska zveza Slovenije (Odbor "Planinstvo za
invalide/OPP"): 80,38 % vseh možnih točk (680 od 846 točk)
Projekt »Gluhi strežejo v planinskih kočah« zaznamujeta inovativnost in socialni čut. Projekt orje
ledino in predstavlja edinstven način samozavestnega vključevanja depriviligiranih skupin (gluhi in
naglušni) v aktivno družbeno in poklicno življenje. Je izjemna pobuda in že na prvi pogled izvedena z
najvišjo mero profesionalnosti in hkrati srčnosti. Zato pohvala za zanimivo idejo ter iskrene čestitke
za projekt, pogum in odlično izpeljane aktivnosti!
 Kategorija majhna profitna organizacija: SAP d.o.o.: 74,00 % vseh možnih točk (626 od 846 točk)
Projekt »Code.Innovate.Connect« se osredotoča na pripravo programov učenja za mlade, in sicer
na področju programiranja in kreiranja inovativnih rešitev (pametna mesta, pametne vasi, podatki v
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športu) pod budnim očesom mentorja. Pohvalno je, da je DO vključena v redne letne aktivnosti
mednarodne korporacije in da se to zahteva tudi od hčerinskih podjetij. Velika pohvala gre tudi
zaposlenim v podjetju, ki projekt izvajajo povsem prostovoljno in brez plačila. Iskrene čestitke!
POSEBNA PRIZNANJA – SPLOŠNO
 Marjan Videnšek, Preporod: 92,78 % vseh možnih točk (270 od 291 točk)
g. Marjan Videnšek, je svetovalec in praktik za zdravo življenje ter neodvisni raziskovalec prehranskega
razstrupljanja organizma in posta ter vpliva pravilne prehrane in življenjskega sloga na kakovost
življenja. S svojim delom, objavami (časopisni članki, knjige, itd.) nedvomno prispeva k ozaveščanju
zainteresirane domače in tuje javnosti o pomenu pravilne prehrane in življenjskega sloga na kakovost
življenja. S svojim že skoraj četrt stoletja dolgim delovanjem spodbuja ljudi k bolj zdravemu načinu
življenja in jim pomaga na poti do samoozdravitve. Njegovo poslanstvo je pomagati ljudem, kar je eden
od najbolj plemenitih ciljev, ki si jih človek lahko zastavi. Malo je prijav (za nagrado Horus), ki bi
vsebovale toliko tako iskreno zapisanih in s konkretnimi izkušnjami podkrepljenih pisem podpore oz.
priporočil za nagrado, kot jih vsebuje nominacija za g. Videnška… Iskrene čestitke!
 mag. Danilo Burnač, Mariborski vodovod d.d.: 88,32 % vseh možnih točk (257 od 291 točk)
Mag. Danilo Burnač je s svojim dosedanjim delovanjem (kot direktor Mariborskega vodovoda, javno
podjetje, d.d. in kot posameznik) dokazal, da ga odlikujejo veščine zaposlenim in širšemu okolju
prijaznega vodenja. Eden izmed dokazov je letošnji primer položnice, prilagojene slepim in slabovidnim.
S svojim delovanjem si že več let prizadeva za izvajanje praks družbene odgovornosti na številnih
področjih. Dejstvo, da podjetje prejema te in tudi številne druge nagrade, pa vsekakor priča o osebni
angažiranosti njegovega vodje. Iskrene čestitke!

POSEBNA PRIZNANJA – NOVINAR
 Edita Cetinski Malnar, Oddaja Prava ideja: 89,74 % vseh možnih točk (315 od 351 točk)
Ga. Edita Cetinski Malnar je z oddajo "Prava ideja" pokazala in dokazala, da je lahko tudi Slovenija
država uspešnih ljudi, katerih dosežki, zagnanost, znanje, iznajdljivost, sodelovanje, družbenoodgovorno delovanje, itd.. postavljajo Slovenijo na zemljevid podjetno - uspešnih držav! Pohvalna je
dolgoletna velika motiviranost in posledično angažiranost avtorice pri ustvarjanju predmetne oddaje,
kar je mogoče samo z zavedanjem, da počneš nekaj dobrega - družbeno odgovornega. Številnim mladim
podjetnikom je skozi primere uspešnih poslovnih praks pokazala, da se z voljo, vztrajnostjo, pogumom,
znanjem in primerno idejo da uspeti tudi na majhnem slovenskem podjetniškem trgu. Njeno delo
predstavlja vzor, zgled družbeno odgovornega novinarstva, predvsem v smislu spodbujanja pozitivnega
odnosa do podjetništva ter izjemnega prispevka k oblikovanju pozitivne samopodobe slovenskega
malega gospodarstva. Iskrene čestitke!

Vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!
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