
Prizma 2005 

Znani dobitniki nagrad Prizme 2005  
Slovensko društvo za odnose z javnostmi je med svoje naloge zapisalo tudi skrb za 
ugled stroke za komunikacijski management in odnose z javnostmi v Sloveniji. Zato 
najboljšo prakso odlikujemo s podeljevanjem nagrade PRIZMA. Člani društva od leta 
2000 naprej presojajo, kateri primeri iz prakse zadostujejo visokim in zahtevnim 
kriterijem in lahko nastopijo v vlogi vzorčnih primerov, kako ravnati v posameznih 
situacijah, s katerimi se praktiki odnosov z javnostmi srečujemo.  
 
Zato je zelo pomembno, da si 'upamo' in da si 'drznemo' svoje delo izpostaviti, ga 
'dati na ogled'.  
 
18. novembra 2005, ob 15. obletnici, smo razglasili zmagovalce nagrade za najboljši 
komunikacijski program. Po oceni žirije je nagrado Prizma prejelo pet prijavljenih 
primerov. V kategoriji A-programi v profitni dejavnosti je Prizmo prejela akcija Hiša 
zavetja Mercatorja (v sodelovanju z agencijo Pristop). V kategoriji B-celovite 
družbene akcije/programi v neprofitnem sektorju je dobitnik Prizme Slovensko 
združenje za boj proti raku dojk za projekt Europa Donna (v sodelovanju z agencijo 
Pristop). V kategoriji C-učinkovita raba PR orodij na posameznih področjih odnosov z 
javnostmi pa je nagrajenec Prizme akcija Pralnica Otočec naročnika Electrolux v 
izvedbi agencije Formitas. Žirija je podelila še dve nagradi za prepoznavnost, 
učinkovitost in kreativnost, in sicer podpori akciji Ukinitev akontacije dohodnine 
naročnika ŠOUM v izvedbi SPEM-a in projektu komunikacijske podpore 
Slovenskemu oglaševalskemu festivalu agencije Futura PR. 
 

Do 30. septembra 2005, roka, razpisanega za prijaveso na PRSS prejeli kar 12 
primerov. Največ doslej prijavljenih primerov je bilo 5, kar dokazuje, da si praktiki 
odnosov z javnostmi drznemo postaviti svoje delo na ogled. 
 

 

 Nagrajenci Prizme 2005 

 2005: podeljeni dve nagradi Prizma za prepoznavnost, učinkovitost in kreativnost, 
in sicer podpori akciji Ukinitev akontacije dohodnine naročnika ŠOUM v izvedbi 
SPEM-a in projektu komunikacijske podpore Slovenskemu oglaševalskemu 
festivalu agencije Futura PR   

 2005: V kategoriji A-programi v profitni dejavnosti: akcija Hiša zavetja Mercatorja 
(v sodelovanju z agencijo Pristop) 

 2005: V kategoriji B-celovite družbene akcije/programi v neprofitnem sektorju: 
Združenje za boj proti raku dojk za projekt Europa Donna (v sodelovanju z 
agencijo Pristop) 

 2005: V kategoriji C-učinkovita raba PR orodij na posameznih področjih odnosov z 
javnostmi: akcija Pralnica Otočec naročnika Electrolux v izvedbi agencije 
Formitas     
 
 
 
 
 



Prizma 2005 - prijavljeni primeri 

Prijavitelj Avtor Naročnik Ime projekta 

Autocommerce 
d.d. 

Ivanka 
Mihelčič 

Autocommerce d.d. 

OK Autocommerce ali 
Autocommerce je OK - 
najuspešnejše 
sponzoriranje 
odbojkarskega kluba v 
Sloveniji 

Fit media d.o.o. 

Vanesa 
Čanji, 
Natalija 
Črepinšek 

Mestna občina Celje 
Komunikacijska podpora 
Agendi 21 za Mestno 
občino Celje 

Forimats Betka Bouha Bayer Pharma Ljubljana 

Vzplamtite znova - 
komunikacijska podpora 
novega zdravila za 
erekcijske motnje v 
Sloveniji 

Formitas Maja Šantl Electrolux Ljubljana 
Letni komunikacijski 
program za Electrolux 
Ljubljana za leto 2004 

Formitas 
Vesna 
Zavrnik, Maja 
Šantl 

Electrolux Ljubljana 
Pralnica na Rock Otočcu  - 
dogodek za potrošnike 

Futura PR d.o.o. 
Urška 
Planinc 

Slovenska oglaševalska 
zbornica 

Celovita komunikacijska 
podpora 14. Slovenskemu 
oglaševalskemu festivalu 

Luna \ TBWA 
d.o.o. 

Helena Čož Orbico d.o.o. Pridite po svoj parfum 

BTC d.d. Maja Oven BTC d.d. 
Komunikacijska podpora 
nastajanju Vodnega mesta 
Atlantis 

Pristop 

Polona 
Mateja 
Lečnik 
Wallas 

Mercator d.d. 
Mercatorjeva akcija Hiša 
zavetja 

Pristop Špela Polak 
Europa Donna - 
Slovensko združenje za 
boj proti raku dojk 

Europa Donna - zbiranje 
sredstev za mamotom 

Spem 
komunikacijska 
skupina 

Tomaž 
Mihelin 
Ritlop, 
Tomaž 
Zaviršek 

Študentska organizacija 
Univerze v Mariboru 
(ŠOUM), Študentska 
organizacija Slovenije 

Zvišanje zgornje meje za 
akontacijo dohodnine za 
dijake in študente v RS 

Zavarovalnica 
Maribor d.d. 

Gregor 
Lednik 

Zavarovalnica Maribor 
d.d. 

Komunikacijska podpora 
projektu “Varujmo oljke z 
Zavarovalnico Maribor” 

 


