
Žirija 2011 

Žirijo za nagrado Prizma so v letu 2011 sestavljali: 

 
 predsednik žirije Mitja Blagajac (SPEM), 
 podpredsednica žirije Katja Kek (Pristop), 
 Renata Lovrak (Ljubljanske mlekarne), 
 Rok Istenič (Renault Nissan Slovenija, d.o.o.), 
 Simon Korez (Slovenska vojska), 
 Karmen Uglešič (Državni zbor RS), 
 Srečko Meolic (GSK) in 
 nadomestna članica Simona Rodež (Prabit). 

 

Nagrajenci 2011 

 2011: v kategoriji A (programi v profitni dejavnosti, celovite akcije): Goodyear 
Dunlop Sava Tirez za projekt "Pozor(!)ni za okolje" 

 2011: v kategoriji B (programi v javnem - neprofitnem sektorju, celovite družbene 
akcije): Petrol za projekt "Daruj energijo za življenje" 

 2011: v kategoriji D (učinkovita raba PR orodij na posameznih področjih odnosov z 
javnostmi): agencija Pristop in Telekom Slovenije za projekt "Združujemo 
na(j)boljše 

 

Prizma 2011 - prijavljeni primeri 

Razpis za nagrado Prizma je leta 2011 potekal že enajstič. Prijava je bila možna 
do 12. septembra, zmagovalci pa smo razglasili na 15. Slovenski konferenci o 
odnosih z javnostmi. 
Letos smo zabeležili prijavo več kot lani, saj je bilo skupno prijavljenih kar 9 
komunikacijskih programov. 
   
V kategoriji A smo zabeležili 4 prijavljene komunikacijske programe, in sicer: 
 Bicikelj (agencija Futura PR za naročnika Europlakat), 
 Pozor(!)ni za okolje (Goodyear Dunlop Sava Tires), 
 Repozicioniranje podjetja Tobačna Ljubljana (Consensus za Tobačno Ljubljana), 
 Uvajanje in spodbujanje ločenega zbiranja in oddajanja odpadnih nagrobnih sveč v 

Sloveniji(Consensus za Interseroh). 
V kategoriji B sta prijavljena 2 komunikacijska programa:  
 Daruj energijo za življenje (Petrol),  
 Moja reka si (Coca-Cola HBC Slovenija). 
Enako velja za kategorijo C v kateri sta prijavljena programa: 
 Dan mladosti telesa in duha (Votan Leo Burnett za Ljubljanske mlekarne), 
 Ability (L'oreal Slovenija). 
V kategoriji D pa smo zabeležili 1 prijavo, in sicer za projekt: 
 Združujemo na(j)boljše (Pristop za Telekom Slovenije). 
Prispele komunikacijske primere je do začetka oktobra na podlagi pravilnika 
ocenjevala strokovna žirija, ki je bila v sestavi predsednika žirije Mitje 
Blagajaca (SPEM), podpredsednice Katje Kek (Pristop) in članov Roka 
Isteniča (Renault), Simona Koreza (Slovenska vojska), Srečka Meolica (GSK) ter 



članic Renate Lovrak (Ljubljanske mlekarne) in Karmen Uglešič (Državni zbor 
Republike Slovenije), nadomestna članica pa je bila Simona Rodež (Prabit in 
podpredsednica PRSS). Nekaj besed o žiriranju je z nami delil predsednik žirije, g. 
Blagajac: "Veseli smo, saj so letos kolegi v ocenjevanje in presojo prijavili zelo 
kakovostne primere dobre prakse, čeprav to za žirijo pomeni več dela in truda v izboru 
zmagovalnih primerov. Vidimo, da kljub kriznim časom slovenska stroka zmore 
ponuditi rešitve, ki jih odlikujejo analitičnost, sistematičnost, kreativnost ter 
usmerjenost v rezultate. Prepričani smo, da je to odlična popotnica za nadaljnji razvoj 
stroke odnosov z javnostmi v Sloveniji ter regiji." 
  
Prejemniki Prizem v posameznih kategorijah bodo znani v četrtek, 13. oktobra 2011, 
na slavnostni podelitvi, ki se bo v okviru 15. SKOJ-a pričela ob 20. uri. Vsi prijavitelji, 
ki se bodo prihodnje leto potegovali še za prestižno zlato pero na mednarodnem 
tekmovanju IABC Gold Quill Awards, bo PRSS kril polovico kotizacije, zmagovalci pa 
bodo prejeli še brezplačno kotizacijo za naslednji, 16. SKOJ. 

 


