
Žirija 2012 

Žirijo za nagrado Prizma so v letu 2012 sestavljali: 
 predsednica Alenka Jakomin (Pristop), 
 Rok Istenič (Renault), 
 Žiga Fišer (Petrol), 
 Simon Korez (MORS), 
 Karmen Uglešič (Državni zbor RS), 
 Teja Rajšp (ŠS PRSS), 
 Simon Šketa (Telekom Slovenije) in 
 nadomestna članica Ana Verčko Grilec (Goodyear Dunlop Sava Tires). 

 

Nagrajenci 2012 

 2012: v kategoriji A (programi v profitni dejavnosti, celovite akcije): Petrol in 
agencija Pristop za projekt Naša energija povezuje. 

 2012: v kategoriji B (programi v javnem - neprofitnem sektorju, celovite družbene 
akcije): Zavod za zdravstveno varstvo Celje za projekt TO SEM JAZ - program 
krepitve duševnega zdravja med mladostniki. 

 2012: v kategoriji C (učinkovita raba PR orodij oz. PR komunikacijskih programov 
v programih integriranega (celostnega) komuniciranja): Renault Nissan Slovenija 
in agencija Publicis za projekt Praznovanje 50 let Katrce. 

 2012: v kategoriji D (učinkovita raba PR orodij na posameznih področjih odnosov z 
javnostmi): Petrol za projekt Kodeks, vrednote družbe Petrol. 

 

Prizma 2012 - prijavljeni primeri 

V letu 2012 je bilo prijavljenih 9 komunikacijskih primerov v vseh 4 kategorijah. 
 
A – programi v profitni dejavnosti: 
 Korporativna kampanja »Vse bo v redu« (Zavarovalnica Triglav in Pristop) 
 Naša energija povezuje (Petrol in Pristop) 
 
B – programi v javnem-neprofitnem sektorju, celovite družbene akcije: 
 To sem jaz – program krepitve duševnega zdravja med mladostniki (Zavod za 

zdravstveno varstvo Celje) 
 Kampanja Posodi svojo nogo – zavihaj hlačnico (SPEM Komunikacije in ITF 

Ustanova za krepitev človekove varnosti) 
 
C – učinkovita raba PR orodij oz. PR komunikacijskih programov v programih 
integriranega (celostnega) komuniciranja: 
 Praznovanje 50 let Katrce (Publicis Groupe Slovenija in Renault Nissan Slovenija) 
 Greatest Hits Banke Koper 2011 (Banka Koper) 
 
D – učinkovita raba PR orodij na posameznih področjih odnosov z javnostmi: 
 Pobarvaj svoje kolo (Evropski parlament - Informacijska pisarna za Slovenijo in 

Pristop) 
 Kodeks, vrednote družbe Petrol (Petrol) 
 Si.mobil Letno poročilo 2011 (Si.mobil) 



 


