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UVOD
Česar ni v medijih, za ljudi ne obstaja. In po novem, česar
ni na spletu in v družbenih omrežjih, je naši ciljni publiki
– mladini – neopazno. Ljudje namreč do takšnih informacij
sploh ne pridejo. Pomnimo, da večina novic ni objavljena
naključno, ampak so medijska poročila posledica aktivnega
dela z mediji. Na žalost mediji redko poročajo o nevladnih
organizacijah, ki bi bile zanje zanimive, saj do njih ne pridejo.
Mogoče pa organizacije ne znajo prepričati medijev s svojimi
predstavitvami, zakaj je njihova vsebina vredna objave.
To posledično pomeni, da organizacije zamujajo odlično
priložnost za promocijo in večjo prepoznavnost, zato ostajajo
za večino neznane. To se hitro pokaže pri delitvah javnega
denarja, novačenju novih članov in pripadnosti obstoječih.
Prav tako imamo s slabo spletno podobo še slabšo možnost,
da nas novinarji najdejo in z nami komunicirajo. Prav zato smo
v prenovljeni in osveženi priročnik, poleg nekaterih novosti
s področja odnosov z mediji, vključili tudi nekaj kratkih navodil,
kako izboljšati lastno e-podobo.
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1. ZAKAJ SPLOH?
Brez točno določenih ciljev se z odnosi z javnostmi ni smiselno
ukvarjati. Če ne potrebujemo večje prepoznavnosti in članstva
ali lažjega pridobivanje sponzorjev in donatorjev, je vsak
trud v ta namen odveč. Zato uvodoma predstavljamo le nekaj
možnosti, na koga in kako lahko vplivamo preko medijev.
• Lastne člane, zaposlene
Za lastne člane in zaposlene je pojavljanje v medijih
pomembno, saj jim daje občutek pomembnosti in priznanja.
Predvsem za prostovoljce so medijske objave eden od
dokazov, da nekdo ceni njihovo delo oziroma delo njihove
organizacije.
• Potencialno sodelujoče, nekdanje člane, starše
Z informacijami o naši dejavnosti bomo pridobili nove člane,
zaradi večje prepoznavnosti nam bodo lažje pomagali tudi
nekdanji člani. Če ima organizacija v javnosti dobro podobo,
bodo starši veliko lažje zaupali svoje otroke mladinskim
organizacijam.
• Ljudje, ki odločajo (finančno, politično)
Medijska pozornost pomeni tudi pozornost politikov, ki jo
želijo izrabiti. Seveda velja tudi nasprotno, da s prihodom
vidnejših politikov na naše aktivnosti dobimo večjo
pozornost. Dobra podoba bo lažje prepričala donatorje, da
se odločijo za sodelovanje na prireditvi, zato jih je dobro
opozoriti na pozornost, ki jo naši organizaciji namenjajo
mediji.
• Sorodne organizacije
Podobne organizacije bodo tudi preko medijev izvedele za
nas in za naše delo ter se tako lažje odločile za sodelovanje z
nami ali pa se celo same javile za skupne projekte.
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• Država/lokalna skupnost
Tako država kot večje lokalne skupnosti opravljajo poleg
raziskav javnega mnenja tudi medijske analize, na podlagi
katerih se pogosto sprejemajo ključne odločitve.

Kaj so odnosi z javnostmi ali PR?
Odnosi z javnostmi ali Public Relations, iz katere izhaja
pogosto uporabljena kratica PR, je upravljanje odnosov
med organizacijo in tistimi javnostmi, od katerih je odvisna
uspešnost te organizacije. Po komunikološki teoriji namreč
ne obstaja le ena celotna javnost. Za nevladne organizacije
so lahko ena od javnosti njeni člani, druga sorodne
organizacije, tretja vplivni ljudje in četrta širša (splošna)
slovenska javnost. Vsaki od njih moramo prilagoditi način
komuniciranja. V široko definicijo odnosov z javnostmi
spada vse, od lobiranja vladnih organov do upravljanja
s finančno občutljivimi podatki podjetij, katerih delnice
kotirajo na borzi. V tokratnem priročniku je opisan torej
le del odnosov z javnostmi, ki je najbolj uporaben
za nevladne organizacije.
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2. PODOBA
2.1. Podoba organizacije
Podoba organizacije v javnosti nastane na podlagi prejetih
signalov o njej, ko vsakdo sam v sebi izoblikuje lastno podobo
o objektu. Podoba je nestalen in spreminjajoč se fenomen,
ki temelji na posameznikovem zaznavanju organizacije v
različnih okoliščinah, na njegovih predsodkih in stereotipih.
Tržno komuniciranje, oglaševanje in odnosi z javnostmi sprožajo
dražljaje, ki oblikujejo, utrjujejo ali spreminjajo podobo
organizacije. Presek podob, ki jih ustvarijo posamezniki,
izoblikuje javno podobo.
Podoba mora biti usklajena z njeno identiteto, torej s tem,
kar organizacija je. Za nevladne organizacije je še posebej
pomembna, saj vsa njihova moč temelji prav na njihovi
družbeni vlogi, ugledu in sprejemljivosti v javnosti. Za razliko
od predstavnikov oblasti ali podjetij, ki imajo moč zaradi
svojega neposrednega vpliva ali denarja, drugih vzvodov moči
nevladna organizacija večinoma nima.
Če je podoba slabša od njene identitete, bo organizacija težko
dobila realno plačilo za svoje izdelke, storitve ali ideje. Če pa
je podoba organizacije v javnosti boljša, kot si jo zasluži, bodo
potrošniki, člani in opazovalci prehitro razočarani nad njo.
Pomembna je torej usklajenost podobe in identitete, pri čemer
igrajo odnosi z javnostmi pomembno vlogo.

2.2 Merjenje podobe
Glede na opredelitev podobe se, pri ciljni javnosti, merijo vtisi,
znanje, občutki, mišljenje, želje, pričakovanja, ideali, stanje
in poznavanje organizacije. Za merjenje se uporablja tako
kvantitativne kot kvalitativne metode raziskovanja.
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Kvalitativne omogočajo vpogled
v mnenja, vrednote, stališča
in ideje tistih predstavnikov
interesnih skupin, ki so za
organizacijo največjega
pomena. Pri oblikovanju lastne
podobe o sebi uporabljamo
predvsem intervjuje z vodstvi
organizacij, njenimi člani in
predstavniki interesnih skupin.
Za ugotavljanje zunanje
podobe se uporablja pregled
medijskih analiz (klipinga). S
kvantitativnimi metodami, med
katerimi prevladujejo ankete,
lahko izmerimo pomembnost
posameznih lastnosti za
vsakega anketiranca posebej
in primerjavo razlik med našo
organizacijo in konkurenco glede
na izbrane lastnosti.
Za nevladno organizacijo je pomemben pomen že obstoječih
podatkov, saj si mnoge ne morejo privoščiti raziskav. Raziskave
o navadah mladih že obstajajo, opravili so jih strokovni inštituti
na zahtevo in plačilo države in lokalnih skupnosti.
Primer: Leta 2004 je Urad za mladino Mestne občine Ljubljana
naročil podrobno analizo o vedenju mladih v glavnem mestu in o
potrebah mladinskih organizacij v glavnem mestu za leto 2005.

2.3 Postavitev ciljev na področju podobe
Na podlagi analiz lahko ugotovimo, zakaj je razumevanje
javnosti drugačno od želje organizacije ali zakaj so se pojavile
negativne zaznave o njej. Vodstvo organizacije mora določiti
zaželeno podobo in se na podlagi tega odločiti, katere vrzeli v
javni podobi je treba najprej zapolniti.
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Pri tem se mora vprašati:
• Kako bi se izboljšala podoba, če bi odpravili posamezno
pomanjkljivost ali motečo točko?
• S kakšno strategijo bi se tega lotili?
• Koliko bi nas to stalo?
• Koliko časa bi to trajalo?
Na podlagi teh odgovorov se odločimo, ali se nam sploh splača
spreminjati podobo. Vodstvo organizacije, ki se odloči za
spreminjanje podobe, mora biti zelo potrpežljivo. Podobe
so namreč trdovratne in se ohranijo še dolgo po spremembi
organizacije. Vztrajnost podobe lahko razložimo s tem,
da ljudje, z oblikovanim mnenjem o določeni stvari, zelo
selektivno sprejemamo nove informacije o njej. Sprejemamo
predvsem tisto, kar je že v skladu z našo podobo in v to
resnično verujemo. Šele nato sprejmemo ostale informacije, ki
so nam prej budile dvome.

2.4 Spreminjanje ali utrjevanje podobe s pomočjo
medijev
Ko je organizacija opredelila ciljno javnost, raziskala trenutno
podobo in ugotovila, kaj želi izboljšati in spremeniti, mora
izoblikovati učinkovito sporočilo, kaj želi povedati javnosti, in
se vprašati, kakšno podobo dajejo javnosti naša dejanja.
Z dobrim sporočilom, ki ga želimo posredovati javnosti o
nas, bomo opozorili na naše aktivnosti in povečali našo
prepoznavnost. Za prepoznavnost nevladne organizacije je
pomembno, da izstopajo od ostalih in da si v konkurenci
drugih dogodkov izborimo medijski prostor. Brez prave vsebine
sporočilo ne bo delovalo, zato nevladne organizacije za
promocijo uporabljajo različne dogodke. Mediji delujejo kot
zunanji opazovalci, ki spremljajo svet. Njihova objava poročila
pomeni za naslovnike resnično dejstvo.
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Nevladne organizacije morajo dobro sodelovati z javnimi glasili,
predvsem z mediji in novinarji, ki so zadolženi ali specializirani
za njihovo področje. Cilj teh odnosov je pojavljanje v
medijih v ugledni luči za organizacijo. To je cenejša in
preprostejša možnost spreminjanja podobe organizacije, kakor
pa oglaševanja ali predstavitve na sejmih in drugih javnih
prireditvah.
Sporočilo, ki ga javnosti sporoča organizacija, mora biti:
• Kratko: Ne predstavljaj vsega, s čemer se ukvarjaš, temveč
zgolj tisto, kar posamezno javnost zadeva.
• Jasno: Zapiši natančno to, kar misliš. Ne uporabljaj
žargonskih besed in kratic, ki jih uporabljajo v tvoji
organizaciji.
• Iskreno: Verjemi v to, kar sporočaš. Ne pretiravaj.
• Ustrezno: Pojasni razloge in prepričaj javnost, zakaj
potrebuješ njihovo pozornost.
Primer: Češka taborniška organizacija se je odločila za akcijo, s
katero je želela javnosti dokazati, da je zanjo pomembno tudi
okolje in skrb za predšolske otroke. S pomočjo sponzorjev je
začela veliko zbiralno akcijo pokrovčkov plastenk, ki so izdelani
iz trde plastike in jih je mogoče predelati. Zbirna mesta so
imeli na javnih površinah in v nakupovalnih središčih, pokrovčke
so zbirali tudi taborniki na sestankih in od vrat do vrat. Na
koncu so zbrane pokrovčke predelali v igrala za predšolske
otroke in jih svečano predali v uporabo.
Taborniška organizacija je poslala s to akcijo v javnost več
sporočil, med njimi predvsem skrb za okolje, izpostavila je
družbeno angažiranost in hkrati poskrbela za igrišča najmlajših.
Pri tem je nastalo več medijsko zanimivih dogodkov, kot so na
primer otvoritve otroških igrišč. Z zbiranjem pokrovčkov po
domovih so vzbudili ekološko osveščenost svojih članov in hkrati
poskrbeli tudi za neposredno promocijo po gospodinjstvih.
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3. MEDIJI
3.1 Delo medijev
Delovanje medijev moramo spoznati, da jih lahko razumemo.
Osnovno delimo na elektronske (TV, radio) in tiskane medije.
Prvi imajo zelo omejen čas za objavo sporočil, medtem ko
imajo novinarji tiskanih medijev čas za podrobno poročanje in
komentiranje. Pri sodelovanju s posameznimi lokalnimi mediji
moramo točno vedeti, katero področje jih zanima, prav tako
tudi pri ozko usmerjenih strokovnih glasilih ali oddajah. Glede
na žanre medijev in njihovo vsebino jim posredujemo takšno
obliko sporočila, ki bo čimbolj preprosta za obdelavo in objavo.
Uredniki in novinarji nastopajo kot vratarji na poti informacij
v medije, saj odločajo, kaj se objavi. Vsiljevanje vsebin
in pozitivne podobe lahko povzroči novinarjem strah pred
nadzorom. To zagotovo povzroči konflikt in posledično slabo
pisanje ali pa ostanemo sploh brez pozornosti. Medijem moramo
predvsem pomagati, da opravljajo svoje delo in odpirajo našo
organizacijo javnosti.
Pomembno je grajenje dolgoročnega odnosa in spoznavanje
novinarjev, ki se ukvarjajo z nam sorodnimi temami. Tako bodo
novinarji tudi dolgoročno dobro poročali o nas, tudi v kriznih
razmerah bodo za informacije poklicali najprej nas. Za objavo
prispevka o dogodkih bo lažje prepričati novinarja oziroma
urednika, ki sta podobne zgodbe že objavila in nas spremljata
dalj časa.
Mediji objavljajo predvsem dogodke, ki zanimajo čim
širše množice. Pri tem se je o pojavljanju novic v medijih
izoblikovalo neuradno kruto pravilo, da uredniki namenijo enak
obseg pozornosti in prostora smrti deset tisoč ljudem v Afriki,
tisočim v Evropi, stotim v okoliških državah, desetim v Sloveniji
ali zgolj eni znani osebnosti. Novinarji stalno iščejo konflikte, ki
najpogosteje izhajajo iz nepravilnosti, napak in nezakonitosti.
O tem priča tudi anekdota iz novoletnega sprejema.
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Predstavnik občine je neki urednici dnevnega časopisa zaželel
čimbolj srečno in mirno naslednje leto, ona pa je odgovorila,
da si želi kvečjemu čimveč neumnosti, ki jih bodo naredili na
občini, da bo imela o čem pisati.

Ko komuniciraš z mediji, vedno govori resnico oziroma še
bolje, ne sporočaj ničesar, kar ni resnično, saj izgubiš ugled.
Mala laž je pogosto široko napihnjena. Slabe informacije, ki
bodo zagotovo prišle v javnost, objavimo raje sami. Seveda
to ne pomeni, da se moramo novinarjem izpovedovati.

Pri odločitvi za objavo uredništva upoštevajo naslednje kriterije:
• Učinek sporočila: Na koliko ljudi se vsebina nanaša in bo
imela nanje učinek.
Zaradi specifičnosti dela nevladne organizacije moramo
dokazati javnosti, da delo naše organizacije zadeva čim
večje število ljudi in nas lahko srečajo kjerkoli.
• Novičarska vrednost: Kaj je vredno objave?
Pri komuniciranju naših sporočil in aktivnosti se moramo
vedno vprašati o njihovem pomenu za širšo javnost.
Postaviti se moramo na stališče medijev in uporabnikov
njihovih vsebin in se skušamo izločiti iz lastnega
»narcističnega pogleda« na organizacijo.
• Bližina dogodka: Oddaljenost med občinstvom in temo
sporočila – tako lokacijska kot tematska.
Predvsem izven večjih mest je pomembno dobro
sodelovanje z lokalnimi mediji, kjer poznamo novinarje, ki
imajo veliko večji učinek na okolico kot državni mediji.
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• Pravočasnost: Pri medijih je pomembno, da informacijo
objavijo prvi.
Hitrost je pomembna predvsem ob kriznih dogodkih, ko
moramo medijem čimprej zagotoviti informacije, sicer
jih bodo našli mimo nas in morda ne bodo takšne, kot jih
želimo.
• Pomembnost: Prepoznavnost osebe oziroma organizacije.
Dobre izkušnje z aktivnostmi organizacije bodo pripomogle
k novim medijskim objavam, dodatno pozornost medijev
prinesejo našim aktivnostim znane osebnosti, ki jih
povabimo k sodelovanju zgolj simbolično.
• Konflikti in krize: Stavke, polemike, vojne in kriminal so
zanimive za bralce.
»Slaba novica je dobra novica za medij.«
Ob tem imajo mediji tudi določene posebnosti. V zadnjem
času namreč vse bolj prevladuje vizualizacija v medijih,
saj podobe pogosto presegajo vsebino prispevkov. Pri objavi
prispevkov je tako vse bolj pomembno, da so lahko ilustrirani
z dobro fotografijo, grafiko ali posnetkom. Predvsem nevladne
organizacije lahko poskrbimo za nenavadne ali nepričakovane
dogodke, ki se bodo, tudi zaradi možnosti nastanka dobrih in
nenavadnih fotografij ali posnetkov, lažje prebile
v medije.
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3.2 Profil novinarja
Novinarji iščejo čim lažjo in
Percepcija medijev in PR služb
čim bolj preprosto pot do
informacij, ki jih nato obdelajo
in objavijo v svojih medijih. V
Sloveniji so le redki specializirani
Novinarjevo znanje:
mediji, ki presegajo ljubiteljsko
»Cm globoko - km široko«
Stična točka
zagnanost, še manj pa je
specializiranih novinarjev in
ustrezno izobraženih novinarjev
za področje, ki ga pokrivajo.
Ker se vsakodnevno ukvarjajo z
Naše znanje: »Km globoko - cm široko«
različnimi zgodbami, je njihovo
znanje večinoma »kilometer
široko, vendar le centimeter globoko«.
Želje ali časa, da bi se poglobili v neko temo poglobljeno, nimajo.
Novinarji pridejo do zgodb najpogosteje:
• s spremljanjem konkurenčnih medijev;
• iz poročil uradnih oseb (policija, reševalci, center za
obveščanje);
• zaradi načrtnega obveščanja organizacij (aktivnosti služb za
odnose z mediji);
• preko prijateljev, znancev;
• preko svojih informatorjev ali
• povsem naključno.
Ker imamo jasno postavljeno podobo, ki jo želimo predstaviti
javnosti o naši organizaciji, težimo k temu, da naključnih
zgodb o nas ne bi bilo. Kljub temu se moramo zavedati, da je
večina informacij, tudi tistih najbolj občutljivih o poslovanju
in premoženju organizacije, javno dostopnih. Prvo orodje
novinarjev postaja internet, kjer lahko novinarji najdejo in
preverijo večjih del informacij. Poleg predstavitvene strani
organizacije, so preko spleta hitro dostopni vsi objavljeni
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novinarski prispevki, v bazah podatkov pa tudi premoženje
(elektronska zemljiška knjiga), osnovni podatki (sodni register,
upravne enote) in finančno poslovanje organizacije (AJPES –
Agencija za javne podatke in evidence Slovenije).

3.3 Delovni čas medijev
Pri delu z novinarji je pomembno upoštevanje bioritma novinarjev
posameznega medija. Splošno velja za medije, da imajo ob koncih
tedna na voljo precej manj novinarjev kot med tednom, saj tudi
za medije velja petdnevni delavnik. Ker pa je rednih dogodkov v
politiki in gospodarstvu konec tedna manj, je možnost za objavo
prispevkov o nevladnih organizacijah večja. Dober dan za akcije in
dogodke o nevladnih organizacijah velja ponedeljek, ko večinoma
ni drugih pomembnejših dogodkov v državi.
Redakcije se v medijih zaključujejo pozno popoldne, na
televizijah pa tik pred začetkom poročil. Večina zaposlenih
začenja z delom kasneje kot v drugih poklicih, večinoma med
9. in 10. uro. Na Delu potekajo sestanki redakcij ob 10. uri,
glavni sestanek uredništva pa je ob 11. uri, ko uredniki
pregledajo pomembne dnevne teme in jih razporedijo po
rubrikah. Na delovni ritem moramo biti pozorni predvsem
pri pripravi dogodkov, kot je tiskovna konferenca, na katero
novinarjev pred 10. uro skoraj zagotovo ne bo.

3.4 Osnovne zapovedi za dolgoročno učinkovite
odnose z mediji
Spoštovanje nekaterih preprostih načel vam lahko dolgoročno
olajša tako prava srečanja z mediji kot nadaljnje odnose.
1. Vaša prvenstvena vloga ni komuniciranje z mediji.
Čeprav morate biti do novinarjev odprti in jim čim prej
posredovati informacije, ki jih zaprosijo, naj to ne postane vaše
prvotna naloga. Najprej morate poskrbeti za vodenje svoje
organizacije, njene projekte, aktivnosti in skrb za lastne člane.
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2. M
 ediji imajo pravico dostopati do nekaterih informacij.
Slovenska zakonodaja določa, da so javni vsi podatki o
javnem financiranju organizacij, letna finančna poročila ter
posamezni podatki iz registra društev ali registra podjetij.
Pozabiti na to pomeni izzivati neprijetna presenečenja.
3. Mediji niso vaš sovražnik.
Stereotip je rojen iz televizijskih serij ali preprostega
mišljenja, da lahko od novinarjev pričakujemo le najslabše.
Skušajmo novinarje dojeti kot partnerje pri obveščanju.
4. Odnosi z mediji morajo biti nadzorovani.
V imenu organizacije lahko govori samo vodilni oziroma
poznavalec tematike. Vsakdo ne sme komentirati vsega,
denimo naših načrtov, saj lahko hitro pridemo v protislovje.
5. Nikoli ne lažite novinarjem.
Tudi če vam laž uspe, boste vedno živeli v strahu, da jo kdo
razkrije.
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Pou darjamo!

pozitivne podobe
1. Vsiljevanje vsebin in
či njihov odpor in
novinarjem lahko povzro
to.
posledično slabo publicite
itvi za objavo informacij
2. Uredništva pri odloč
vsebina zadeva, kaj
razmišljajo, koliko ljudi
ivo.
je novo in kaj je zanim
a novica.« Več
3. »Slaba novica je dobr
gnejo slabe novice,
pozornosti javnosti prite
več pozornosti.
zato jim mediji namenijo
jo vsak dan drugo
lja
m
re
sp
a
m
no
či
ve
i
rj
4. Novina
večinoma
zgodbo, zato se v vsebino
ne poglabljajo.
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4. ORODJA ODNOSOV Z MEDIJI
Novinarji in uredniki vsakodnevno iščejo bližnjice, kako
napolniti stran ali minute s kvalitetno vsebino. Njihovi
elektronski naslovi, faksi in telefoni so sicer vsakodnevno
cilj številnih informacij in sporočil za medije, zato je treba
predstavnike medijev še prepričati, da je prav vaša informacija
vredna objave. Pri tem se uporabljajo številni načini, kako se
pojaviti v medijih:
•
•
•
•

Sporočilo za medije
Tiskovna konferenca
Priprava dogodkov
Razlagalno gradivo

4.1 Sporočilo za medije
Sporočilo za medije je najcenejši in najbolj preprost način
komuniciranja. Za pisanje takšnega sporočila veljajo določena
pravila, na katera so novinarji navajeni. Vsako sporočilo naj bi
imelo na vrhu natiskano glavo pošiljatelja (z logom in podatki
o nevladni organizaciji), pod njo jasen napis »Sporočilo za
medije« ali »Informacija za takojšnjo objavo«. Na vidnem
mestu naj bodo podatki o spletni strani in kontaktni osebi, kjer
lahko novinar z enim klikom ali klicem dobi več informacij ter
datum in podpis. Ne navajamo številk oseb, ki se v kratkem
odpravljajo na dopust, izobraževanje ali potovanje.
Jedro sporočila je sestavljeno iz enostavnega in neposrednega
naslova ter besedila. Slednje mora biti napisano v obliki novice,
kakršno najdete v časopisih. Vsebovati mora odgovore na pet
zapovedanih novinarskih vprašanj:
• KAJ se bo dogajalo;
• KDO organizira prireditev in število udeležencev;
• KJE bo potekalo dogajanje;
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• KDAJ bo potekalo in
• ZAKAJ smo se odločili za organizacijo.
Ob tem ne pozabimo v nadaljevanju besedila kratko predstaviti naše
nevladne organizacije. Uspešno sporočilo je kratko, jasno in iskreno.
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KONTAKT: novinar ima kratko

LOGO: naslovnik bo takoj
vedel, kdo je pošiljatelj
besedila

pot do dodatnih informacij
Kontaktna oseba:
Miha Maček, organizator
Mobitel:041 282 583
e-pošta: miha.macek@rutka.net

OZNAKA: pojasnimo,
kaj je poslano besedilo

SPOROČILO
za javnost

DATUM IN KRAJ POŠILJANJA

ZADEVA: Povzamemo vsebino sporočila, naslov ne sme zavajati

Ljubljana 15.4.2010

ZADEVA: Vabilo na taborniško prireditev

Mestna zveza tabornikov tudi letos pripravlja mladinsko prireditev
Taborniški Feštival. NAmen prireditve, ki poteka 17. aprila 2010 in je pet
dni pred dnevom Zemlje in dnevom slovenskih tabornikov, je opozoriti na
mladinsko ekološko vzgojo, pomen mladinskih organizacij in promocijo
prostovoljstva.
UVOD: Najpomembnejši del besedila, ki mora biti zanimiv in povedati bistvo

					

(odgovor na 5xK)

Lanske prireditve se je udeležilo tisoč mladih in večje število meščanov,
letošnjo udeležbo pa so ob taborniških rodovih iz vse Slovenije napovedale
tudi številne nevladne, mladinske in ostale organizacije:
Mladinski ceh, Unicef, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, Mladinska komisija, Gasilska zveza Ljubljana, Policijska
postaja Ljubljana, Amnesty International Slovenije, Ljubljanska mreža
informacijskih točk za mlade, Slovenska vojska, Mestna zveza prijateljev
mladine Ljubljana.
BESEDILO:
Pomembne informacije
Taborniki kot tudi gostujoče organizacije bodo pripravile svoje delavnice,
napišemo najprej,
tako naj omenimo samo nekatre: vožnja s kanujem, orientacijski tek, mala
poleg petih osnovnih
šola gašenja, kemijska in biološka delavnica, varna udeležba v prometu,
vprašanj v uvodu
odbojka, labirint, olimpijske igre, proga preživetja, vzgoja za nenasilje,
podrobneje pojasnimo
ročna dela, varnost v prometu, ekološko ustavrjanje,...
vsebino.
Besedilo napišemo
Taborniški Feštival 2010 bo potekal v soboto 17. aprila v parku Tivoli med
v več odstavkih, da 		
Jakopičevim sprehajališčem in tivolskim ribnikom. Prireditev se bo pričela
ni tako monotono.
ob 10:00 in zaključila ob 14:00
V zadnjem odstavku
lahko tudi na
kratko
predstavimo
Dodatne informacije na spletni strani http://www. festival.rutka.net
organizacijo.

SPLETNI NASLOV: navedemo
spletno stran, kjer je na voljo več
informacij o organizaciji
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Nekaj uporabnih pravil za pripravo sporočila za medije:
• Dolžina sporočila za javnost ne sme presegati ene strani
(približno 200 besed).
• Prepričaj se, da ima njegova vsebina »novičarsko vrednost«:
je zanimiva, nova, pomembna.
• V prvem odstavku mora biti naveden bistveni del sporočila:
kaj/kdo/kje/kdaj/zakaj.
• Navedena naj bo spletna stran organizacije.
• Navedena mora biti kontaktna oseba, pri kateri lahko
novinarji dobijo dodatna pojasnila.
• Uporabi način sporočanja, ki je primeren za medij (za časopis
ali elektronske medije, glede na tipične bralce določenega
glasila, ...).
• Predstavljal si, da o lastni organizaciji ne veš nič. Bi razumel
svoje sporočilo? Bi ga razumeli tako tvoji prijatelji kot tvoji
starši in babica?
• Uporabi knjižni jezik, brez žargona tvoje organizacije. Pazi
na slovnične napake.
• Uporabljaj kratke nezapletene besede, kratke stavke,
izogibaj se odvisnikov.
• Razloži vse strokovne izraze.
• Ne uporabljaj kratic. Če jih uporabljaš, jih ob prvi navedbi
razloži.
• Ne uporabljaj trpnika (pasiva). Namesto »Narejeno bo« zapiši
»Naredili bomo«.
• Na kratko opiši svojo organizacijo.
Pri pripravi besedila moramo biti pazljivi na slovnične napake
in upoštevati osnovna slogovna pravila. Stavki morajo biti kratki
(do največ deset besed), uporabljati moramo čim manj odvisnih
stavkov. Kratico razložimo ob prvi uporabi. Navajamo zgolj
dejstva, brez komentarjev in poveličevanj. Ne uporabljamo
žargona naše organizacije.
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Primer žargona:
Pet vodov murnov se je odpravilo na lov na lisico.
Prevod: Približno petdeset tabornikov starih od šest do devet
let išče skriti zaklad po sledeh v gozdu.
Vse tehnične ali žargonske izraze moramo razložiti v jeziku,
ki je razumljiv povprečnemu bralcu. Pred oddajo sporočila za
javnost je zato smiselno, da ga prebere oseba, ki ni član naše
organizacije in oceni razumljivost njegove vsebine.

4.2 Pošiljanje gradiva
Sporočilo za medije pošljemo na uredništva lokalnih medijev in
dopisništva nacionalnih medijev. Najbolj pogosta oblika postaja
elektronska pošta, v kateri v naslovu napovemo dogodek ali
vsebino, v besedilu pa kratko povzamemo sporočilo. Celotno
sporočilo za medije priložimo v priponko. Večina novinarjev ima
najraje sporočila v elektronski obliki.
Dobro obveščanje zahteva novinarsko adremo, seznam medijev
in novinarjev z njihovimi elektronskimi naslovi, telefonskimi
številkami in številkami faksov. Dobra adrema nastaja več let in
vanjo sproti dodajamo nove kontaktne osebe. Za novinarje, ki
so že poročali o dejavnostih naše organizacije, je bolj verjetno,
da se bodo naših dogodkov udeležili znova. Ob tem velja
poudariti pomen lokalnih časopisov, v katerih je možnost za
obsežnejši članek veliko večja in bo akcija veliko bolj odmevna,
kot bi bila v obliki manjše novice v časopisu Delo.
Obveščanje se začne vsaj tri dni pred dogodkom s poslanim
prvim sporočilom za javnost. En dan pred tem lahko z dodatnim
gradivom ponovimo ali pa pokličemo in preverimo, če se bo
novinar udeležil našega dogodka.
Ne bodite presenečeni, če bodo na koncu, ne glede na vložen
trud, k medijskim objavam najbolj vplivala poznanstva z
novinarji.
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4.3 Novinarska konferenca
Novinarsko konferenco pripravimo ob večjih dogodkih, ko
želimo hkrati obvestiti več predstavnikov medijev, jim pokazati
dodatno audio/video gradivo in jim dati možnost za dodatna
vprašanja. Na konferenci se navadno predstavijo največ dva ali
trije govorci, ki predstavijo svoje videnje dogodka, pri tem pa
jim pomaga povezovalec dogodka. Slednji je pomemben zaradi
uvodne predstavitve posameznikov in posredovanja v primeru,
da se kateremu od govorcev zatakne.

4.3.1 Pred konferenco
Že pred sklicem tiskovne konference moramo ugotoviti, ali
ima vsebina dovolj visoko novičarsko vrednost za širšo javnost.
Če dogodek ne zadeva večjega števila oseb ali če so bile
informacije, ki jih želimo posredovati, že objavljene pred našo
konferenco, je verjetno ni smiselno organizirati. Predstaviti
moramo nov dogodek ali nove, za širšo javnost zanimive,
informacije.

			

27

V
•
•
•
•
•

katerih primerih se organizira konferenco?
Dogodek zadeva velik del skupnosti.
Širijo se dezinformacije.
Prezapletena tema za sporočilo za medije.
Zahteva medijev za izjave.
Krizna situacija/pozornost medijev.

V
•
•
•

katerih primerih se je NE organizira?
Majhna novičarska vrednost.
Če smo informacije posredovali že prej.
Če nastopajoči niso sposobni prepričljivega nastopa pred
mediji.
• Neustrezna časovna umestitev zaradi drugih dogodkov.
Pred konferenco moramo poskrbeti za prostor, vabila, gradiva
in govorce. Za prostor je pomembno, da je lahko dostopen in
da je njegova velikost primerna številu pričakovanih novinarjev.
Preverimo delovanje vse tehnične opreme (mikrofoni,
računalniki, projektorji, ...). Na mizo, za katero sedijo govorci,
namestimo napise z imeni in priimki ter funkcijami govorcev.
Tako bomo preprečili napake pri črkovanju imen in uradnih
nazivih oseb, ki jih sicer lahko zagrešijo novinarji. Imena
govorcev navedemo tudi v vabilu medijem, kjer mora pisati
tudi kdaj in kje bo tiskovna konferenca ter kratka predstavitev
njene vsebine. Nanj moramo pripisati tudi kontakt za dodatne
informacije, saj bodo nekateri mediji morda le poklicali za
telefonsko izjavo kakšnega od govorcev.
Med gradivi moramo pripraviti seznam udeleženih novinarjev,
na katerega se vpišejo. Tako izvemo, katere medijske hiše so
bile prisotne na konferenci in katere je treba o njeni vsebini
dodatno obvestiti. Dobimo pa tudi podatke za dopolnitev
medijske adreme. Poleg tega moramo novinarjem pripraviti
osnovne informacije o naši organizaciji in dodatna pojasnila o
dogodku, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem pisanju.
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Govorcem predstavimo način pogovora z novinarji in jim pred
konferenco poskusno zastavimo vprašanja, ki jih pričakujemo.
Poskušajo naj odgovoriti kratko in jedrnato, da se izognejo
možnosti rezanja izjav v elektronskih medijih.
Čas dogodka moramo prilagoditi delovnemu času novinarjev,
najbolj primeren čas je med 10. in 13. uro. V mislih moramo
imeti, da mora novinar po konferenci še pridobiti dodatne
informacije, se vrniti v uredništvo in pripraviti prispevek.
4.3.2 Med konferenco
Celoten dogodek ne sme biti predolg. Ob vstopu naj se novinarji
vpišejo na seznam prisotnih in dobijo dodatno gradivo.
Povezovalec ali eden od govorcev na začetku predstavi vse
govornike in jim daje tudi besedo. Vsak od govorcev kratko in
jedrnato strne bistveno in se osredotoči predvsem na sporočilo,
ki ga želi posredovati javnosti. Nagovori govorcev naj skupno
ne bi presegali dvajsetih minut, več časa raje posvetimo
novinarskim vprašanjem.
Že pred konferenco se odločimo, kdo bo kaj povedal, to
zapišemo tudi na vabilo. Ob začetku novinarskih vprašanj
prosimo novinarje, naj se pred vprašanjem predstavijo.
Povezovalec ali eden od govorcev ima tudi funkcijo odločanja,
kdo bo odgovoril na konkretno vprašanje, če ni novinar že sam
neposredno zahteval odgovora točno določenega udeleženca.
»Mučna tišina« lahko nastopi, če nihče od novinarjev nima
vprašanj. Rešimo se je lahko tako, da imamo med novinarji
svojega človeka, ki vpraša vnaprej pripravljeno vprašanje.
Druga rešitev je, da začne eden od govorcev sam podrobneje
pojasnjevati svoje področje.
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Pomembno:
• Vsak govorec ima svoje področje, o katerem bo
spregovoril in tako preprečimo, da se med seboj
ponavljajo ali celo govorijo vsak drugače ali celo
nasprotujoče o enaki stvari.
• Voditelj tiskovne konference daje besedo in lahko po
potrebi tudi prekine govorca. Na koncu pove novinarjem,
kdaj je čas za vprašanja.
• Za vprašanja, na katera nimamo natančnih podatkov,
obljubimo naknadne odgovore, ki jih potem resnično
tudi posredujemo.

4.3.3 Po konferenci
Eden od organizatorjev praviloma sproti povzema vsebino
tiskovne konference in besede posameznih govornikov. Tako
lahko preverimo, kaj je kdo od udeležencev povedal in tako
preprečimo napačne navedbe. Povzetek naknadno pošljemo
tudi vsem medijskim hišam, ki jih ni bilo na tiskovni konferenci,
predvsem Slovenski tiskovni agenciji, preko katere pride
informacija na naslove vseh medijev.
Po konferenci morajo biti govorci
pripravljeni še na morebitne
neformalne pogovore z novinarji,
najbolje ob kavi. Tako omogočimo
novinarjem kot predstavnikom
organizacije možnost za neuradni
pomenek, v katerem se ponavadi
izmenja več informacij, kot med
uradnim delom konference.
Ob objavi prispevkov, ki so posledica
tiskovne konference, preverimo
njihovo vsebino in jih shranimo v
kliping.
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4.4 Organizacija dogodka
Dogodki so lahko dobra spodbuda medijem za spodbujanje novic
o naši organizaciji. Tako lahko aktivno vplivamo na našo podobo
v javnosti in njeno prepoznavnost. Pri pripravi dogodka moramo
razmisliti, na kakšen način bomo najbolj zanimivi za medije in jih
prepričali k objavi novic.
Naše naloge pri organizaciji dogodka:
• Priprava vabila ali sporočila za medije, kjer moramo
zapisati, kdaj so novinarji zaželeni in pričakovani.
Pri samem dogodku je smiselno, da vnaprej obvestimo
novinarje, kaj bo zanje najbolj zanimivo, kje bodo lahko
nastale dobre fotografije in jim zagotovimo kontaktne osebe,
kjer bodo dobili dodatne informacije o dogodku.
• Osebe za vodenje novinarjev.
Če je večji dogodek in dogajanje poteka na večjem prizorišču,
pripravimo osebe, ki bodo vodile obiskovalce po okolici in jim
pojasnile, kaj se kje dogaja.
• Priprava oseb, ki bodo dale izjavo.
Novinarjem je bistveno lažje, če jim pripravimo osebe, ki bodo
lahko nastopale pred kamero in mikrofonom in se jim zato
ne bo treba ukvarjati z iskanjem primernih oseb. Ob tem je
smiselno sogovornikom iz naše organizacije že prej povedati,
kaj bodo novinarji najverjetneje spraševali in jih tako pripraviti
na pogovor.
• Zbiranje podatkov o obisku novinarjev.
Podobno kot na novinarski konferenci pripravimo seznam, na
katerega se vpisujejo obiskovalci iz medijev. Tako točno vemo,
kdo je našo prireditev obiskal in katere medije morda kasneje
obvestimo o dogajanju s sporočilom za medije.
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4.5 Nastopanje pred novinarji
V slovenski novinarski praksi je izjava krajši pogovor z
novinarjem z več vprašanji, ki bo del prispevka, v katerem
lahko nastopajo še drugi sogovorniki. Beseda intervju pa pomeni
resnični pogovor le z enim sogovornikom, ki je sestavljen le iz
vprašanj in odgovorov. Ključno pravilo pri obeh oblikah je, da se
držimo teme, za katero smo pristojni in jo resnično obvladamo.
Ne pustimo se izzvati, da bi komentirali stvari ali dogodke,
o katerih ne vemo veliko oziroma bi o njih le ugibali. Pri
odločanju za pogovor z mediji ne pozabimo, da na takšen način
novinarji pridobijo večino informacij. Takšnega načina dela so
vajeni in če ne bodo dobili pogovora z vami, bodo informacije
poiskali drugje. Pred pogovorom premislimo, ali je res primeren
trenutek za dajanje izjav, ali smo res mi najbolj primeren
sogovornik in predvsem ali imamo vse informacije, ki jih bodo
novinarji želeli od nas.
Nekaj preprostih vodil za izjavo/intervju:
• Držite se svoje teme: Če vas novinar sprašuje nekaj, za kar
niste pristojni oziroma ne poznate, ga preusmerite na drug
vir informacij.
• Poslušajte vprašanja in ostanite mirni. Umirite se, poslušajte
novinarja in se pogovarjajte z njim. Ne glejte v kamero ali
mikrofon in ne skušajte prijeti mikrofona. Vzemite si čas za
premislek, izogibajte se žargona in skušajte odgovoriti tako
preprosto, kot bi odgovarjali lastni babici. Ne pozabite, da bo
izjava bistveno skrajšana od posnete in da bodo uporabljeni
le ključni stavki.
• Ne bojte se ponoviti dela pogovora. Vsakdo, tudi novinar, želi
imeti čim boljše izjave. Če se zaplete in če se ne javljate v
živo, prosite, če bi lahko vprašanje ponovili. Napake se nato
lahko preprosto izrežejo.
• Ne pozabite, da vi najbolje poznate svoje področje dela.
To naj vam da samozavest. Novinar se je obrnil s prošnjo za
izjavo na vas le zato, ker najbolje poznate to področje.
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4.6 Navezovanje stikov z novinarji
Novinarji opravljajo tudi nadzorno funkcijo družbe, kar jim
daje pravico poročati o vseh dogodkih in tudi ugibati, kaj se
še utegne zgoditi. Izogibanje medijem lahko ustvari vtis naše
nadutosti ali celo skrivanja določenih informacij. Prav zato je
pomemben stalen dober odnos z novinarji ob vseh dogodkih,
saj jim moramo čim hitreje posredovati čim bolj točne
informacije. Prav ob izrednih dogodkih, ko jim pomagamo pri
iskanju informacije o nas, si lahko zagotovimo kredit za kasnejši
odnos in poročanje ob dogodkih, ko mi potrebujemo medijsko
pozornost.
Navezovanje stikov z novinarji mora biti pristno in korektno.
Največja napaka predstavnikov za odnose z mediji je lahko
prav njihova vsiljivost. Pretirano klicanje ali pošiljanje sporočil
za medije ima pogosto ravno nasprotni učinek od zaželenega.
Pošta naše organizacije roma v koš ali pa postane nadlegovanje
tako kritično, da novinarje obrnemo proti sebi. Zato je ključno,
da ne pretiravamo s številom dogodkov in poudarjanjem
pomena naše organizacije, ki presega njeno resnično
pomembnost.

			

33

Ne pozabi!

e
morajo biti dolga do en
1. Sporočila za javnost
dati nekaj novega.
A4 strani in morajo pove
a. Besedilo naj bo
2. Ne uporabljajte žargon
napisano
mele »vaše babice«.
v jeziku, ki bi ga razu
rji skušamo odgovarjati
3. Pri pogovoru z novina
mer poudarimo
kratko in jedrnato, s či ila.
oroč
najpomembnejše dele sp
jo poznamo, in se ne
4. Držimo se teme, ki
tiranju stvari, o
pustimo izzvati h komen
katerih bi le ugibali.
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5. KRIZNO KOMUNICIRANJE
Krizo pri odnosih z javnostmi opredeljujemo kot resen
incident, ki vpliva na človekovo varnost, na okolje ali na
ugled organizacije. Temu praviloma sledi »sovražna« medijska
obravnava, natančneje povedano gre za medijsko obravnavo,
ki jo mi čutimo kot sovražno. Kot krizo lahko obravnavamo tudi
neupravičeno javno kritiko, najpogosteje izraženo kot negativno
medijsko pozornost.
Nepripravljenost na takšne dogodke je lahko vzrok za javno
izpostavljenost organizacije brez obrambe. Pomanjkljivo
predvidevanje in načrtovanje lahko resno škodita podobi
organizacije in njenemu članstvu. Prav zato mora biti načrt
kriznega komuniciranja pripravljen vnaprej, ko se načrtuje
potencialne krizne dogodke in se nanje ustrezno pripravi.
Obvladovanje krize
zahteva usklajeno
delovanje majhnega
števila predstavnikov
organizacije. Praviloma
jo sestavljajo vodja
organizacije, njen
predstavnik za stike z
javnostmi oziroma vodja
javnega komuniciranja in
vodja projekta oziroma
dela organizacije, ki jo
kriza zadeva. Odgovor
na krizo mora biti jasno
sporočilo organizacije,
podprto s konkretnimi in
neizpodbitnimi dejstvi.
Hitrost odgovora je ključna,
zato vnaprej pripravljen
scenarij za morebitno krizo zelo olajša pravilno
ravnanje.
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Orodja, ki se uporabljajo za reševanje kriz, so:
• Načrt – krizni načrt za posamezni dogodek.
• Predhodna določitev ključnih javnosti in možnosti za kontakt
z njimi.
• Izoblikovanje jasnega sporočila organizacije.
• Uporaba konkretnih podatkov oziroma dokumentov za
podporo sporočilu.
• Možnost širjenja informacij med posameznimi ključnimi
občinstvi.
Ključna oseba, ki jo je nujno takoj obvestiti o dogodku, je
odgovorna oseba organizacije (predsednik, direktor, načelnik),
ki bo tudi vodila vso komuniciranje z javnostmi. V primeru
nevladnih organizacij je precej vpletenih v javnost. To so
člani oziroma zaposleni, njihovi starši v primeru mladinskih
organizacij, krovna organizacija, sponzorji in donatorji,
predstavniki oblasti ter mediji. Tisti, ki zahtevajo takojšnje
obveščanje ob dogodku so vsekakor neposredno prizadeti v
dogodku, njihovi starši in prijatelji, ki morajo prve informacije
praviloma dobiti od nas in ne od uradnih organov ali celo
medijev.
Dosedanje izkušnje ob kriznih dogodkih nevladnih organizacij v
Sloveniji kažejo, da so zelo ranljive za napade medijev. Vodilni
praviloma ne znajo pravilno ravnati z novinarji, saj se pogosto
tako dolgo skrivajo pred javnostjo, da novinarji drugje izbrskajo
informacije, ki niso nujno povsem točne. Na Zvezi tabornikov
Slovenije so ob nekaterih kriznih dogodkih ugotovili, da
novinarji njihove predstavnike pogosto citirajo izven konteksta,
v katerem je bila dana izjava.
Ob tem je zanimivo, da se število medijskih objav v večini
primerov zmanjša, če novinarji ne dobijo nikogar od
sogovornikov za izjavo. Izkušnje s Slovensko tiskovno agencijo
so pokazale, da nekritično povzame poročila uradnih organov,
vendar jih nato na podlagi odziva prizadetih v primeru
nepravilnosti tudi hitro popravi.
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5.1 Priprava na krizo
Pri pripravi strategije odziva na krizo je nujen skrben
pregled podobnih dogodkov, ki so že bili v naši ali sorodnih
organizacijah. Smiselno je, da ekipa, ki pripravlja krizno
komuniciranje, takšne dogodke pretehta in oceni pravilnost
reakcije predstavnikov prizadete organizacije na dogodek in
ugotovi, katere stvari bi lahko opravili bolje. Uporabna je tudi
zbirka posameznih dogodkov oziroma primerov dobre prakse, ki
nam lahko pomaga kot izkušnja pri soočanju z našo krizo.
Ekipo kriznega komuniciranja je nujno oblikovati vnaprej,
vsekakor jo morajo sestavljati ključne osebe organizacije.
Glavne informacije, ustrezna navodila in kontaktne osebe za
posredovanje informacij morajo biti zagotovljene na sedežu
organizacije. Tja se bodo predstavniki medijev najprej obrnili.
Vanjo je pomembno vključiti tudi najbolj prepoznavne osebe
organizacije, na katere javnost ob omembi naše organizacije
pomisli najprej. Zagotovo bodo predstavniki prosili prav njih
za oceno trenutne krize. Ob informaciji, da novinar pripravlja
prispevek o organizaciji, ga je smiselno poklicati in mu ponudi
dodatna pojasnila, številko mobilnega telefona ali pogovor s
primernim sogovornikom iz organizacije. Ljudje, ki imajo samo
delne informacije, se v medijih ne smejo pojavljati.
Javnosti, ki jih je treba obvestiti, je treba določiti ob vsakem
dogodku. Zagotovo so na prvem mestu naši člani oziroma v
primeru mladinskih organizacij njihovi starši. Pomembno je, da
imamo zbrane njihove naslove in lahko nanje hitro pošljemo
obvestila oziroma vabila na sestanek, na katerem bomo
pojasnili zadevo. Negativno medijsko pozornost bodo zagotovo
opazili tudi sponzorji, donatorji in predstavniki oblasti. Ker
bodo neprijetna vprašanja v teh primerih naslovljena takoj tudi
nanje, jih bomo ob začetku krize čimprej skušali obvestiti sami.
Odnos do medijev v primeru kriz bomo pojasnili ločeno.
Razlagalna gradiva bodo predstavila organizacijo in njeno
dosedanje delo, iz česar se bo izkazalo, da ima dobre projekte
in dobro deluje.
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Dokazati moramo, da trenutna kriza ni njeno običajno stanje,
temveč zgolj izjemni dogodek. Posebno razlagalno gradivo se
pripravi tudi ob pojasnjevanju dogodkov. Vsebuje naj resnične
podatke o dogodku in predvsem, kako je organizacija ob
dogodku ukrepala.
Vaje predstavnikov organizacij jim bodo ob soočenju z različnimi
situacijami omogočila osredotočenost na vsebino dogodka,
saj ne bodo obremenjeni z situacijo, v kateri nastopajo prvič.
Predstavnike organizacije je smiselno vnaprej pripraviti na
tiskovne konference, soočenje z agresivnimi ali nevednimi
novinarji, pogledom v kamero in govorom v mikrofon. Vaje retorike
in javnega nastopanja jim bodo pomagale premagati strah pred
množico in govorne napake, zaradi katerih bi lahko sicer izpadli
neresni ali nevredni zaupanja.

5.2 Začetek krize
V prvih trenutnih je ključno zbiranje, presoja in preverjanje vseh
podatkov ter delujoč sistem obveščanja. Takoj je treba določiti
osebo, ki bo v prihodnje edina za dajanje uradnih izjav medijev,
s čemer se izognemo morebitnemu protislovju med posameznimi
predstavniki organizacije. Zbrati moramo vse resnične podatke.
Dokler jih nimamo, na novinarska vprašanja ne odgovarjamo.
Primeren odgovor novinarjem je: »Ne bi bilo primerno, da zadevo
komentiramo, dokler ne poznamo vseh resničnih dejstev.« Brez
uradnih podatkov ne ugibamo o razsežnosti krize, niti o njenih
krivcih. Novinarjem lahko podobno kot uradni organi pojasnimo,
da do konca preiskave ne moremo dajati izjav.
Na vprašanja novinarjev ob kriznih dogodkih nikoli ne odgovarjamo
takoj, temveč po premisleku, kaj želimo javnosti sporočiti oziroma
ob že izoblikovanem sporočilu naše organizacije. Novinarskim
vprašanjem po telefonu se vedno lahko začasno izognemo s
pojasnilom: »Oprostite, trenutno ne morem govoriti. Povejte,
kakšne informacije potrebujete, do kdaj jih potrebujete in
poklicali Vas bomo, ko jih bomo zbrali.« Takšnemu odgovoru mora
nujno slediti pravi odgovor, ki je dobro premišljen in v pisani
obliki, ki zmanjšuje možnost citiranja izven konteksta.
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Pri komuniciranju z novinarji imamo pred vsako izjavo pravico vedeti:
• O čem bo govoril prispevek in kakšna bodo okvirna vprašanja?
• Za kateri medij dela novinar, kako mu je ime, kdaj bo
prispevek objavljen?
• Kdo poleg nas še nastopa v prispevku, na kakšen način
obravnava našo organizacijo?
• Do kdaj moramo nujno odgovoriti oziroma kdaj končuje delo
redakcija?
Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV
Slovenije določajo med drugim tudi naslednje:
Intervju: Novinar mora izbranega intervjuvanca prej
obvestiti, za kaj namerava uporabiti pogovor z njim.
Sogovornika je treba obvestiti tudi o približni dolžini
intervjuja, prav tako, ko ta ne bo objavljen v celoti, in ga
opozoriti, da je ta dolžina samo okvirna. Intervju je mogoče
krajšati samo z dovoljenjem oziroma soglasjem intervjuvanca.
Novinarji in uredniki RTV Slovenija morajo agotoviti, da bodo
intervju uporabili v skladu z dogovorom med snemanjem.
Intervju po telefonu: Poklicana oseba mora biti obveščena,
za kaj nastaja intervju, prav tako mora privoliti v predvajanje
intervjuja. Ko se po telefonu pogovarjamo s sogovorniki, ki
različno mislijo o neki zadevi, mora biti prvi intervjuvanec
seznanjen z navzočnostjo drugega, preden se intervju začne,
obema pa je treba dati priložnost za krajši odziv na povedano
z druge strani.
Prvi dan bodo mediji imeli zgolj osnovne informacije o vaši
organizaciji, ki jih bodo poiskali v svojih arhivih ali na vaši
spletni strani, želeli pa bodo odgovore na naslednja ključna
vprašanja:
• Kaj se je zgodilo?
• Kdo je kriv?
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• A
 li so bili zagotovljeni ukrepi, ki bi takšne dogodek lahko preprečili?
• A
 li ste v organizaciji pravilno ocenili tveganje?
• Kdo bo odgovarjal in kakšne bodo zanj posledice?
Drugi dan in naslednje dni po dogodku bodo novinarji pregledali
prispevke drugih medijev, poiskali več sogovornikov na temo
krize in že presojali krivdo organizacije. Vprašanja bodo že bolj
poglobljena, kot primer jih navajamo le nekaj:
•
•
•
•
•

Zakaj organizacija ni preprečila takšnega dogodka?
Ste se v preteklosti že soočili z drugimi podobnimi dogodki?
A
 li ste takšne težave načrtovali in se nanje pripravili?
A
 li ste pravilno delovali v krizi?
Kako boste preprečili takšne dogodke v prihodnosti?

Novinarji so dobili v zadnjih letih sloves oseb, ob katerih moramo
biti previdni. Tabloidno pisanje, vdiranje v zasebnost, povezovanje
ljudi z neprijetnimi dogodki in navajanje sogovornikov izven
konteksta zahtevajo previdnost pri delu z mediji. Seveda nekaj
izjemnih objav v medijih še ne pomeni, da bodo nekega dne
presenetili tudi vas. Nevladne organizacije imajo praviloma
pozitivne zgodbe za javnost in v večini primerov novinarji njihovih
predstavnikov ne bodo lovili na besedah, ampak zgolj iskali
odgovore na nekaj osnovnih vprašanj o vaših aktivnostih, za katere
so presodili, da si zaslužijo medijsko pozornost. V večini primerov
bodo vprašanja dobronamerna, vendar lahko vedno pričakujete,
da vas bo novinar skušal v pogovoru ujeti na nedoslednostih.
Nekaj takšnih vprašanj navajamo v okvirju na prejšnji strani.
Kako se izogniti neprijetnim vprašanjem
• Hipotetična vprašanja
Primer: »Če se zgodi XY, kako boste ukrepali?«
Rešitev: Izogibajte se domnevam, kaj točno bi storil v tej
situaciji. Preusmerite pogovor in predstavite več različnih
možnosti: »Nimam kristalne krogle, da bi lahko točno
napovedal rešite. Možnosti je seveda več.«
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• Iskanje krivca
Primer: »Kdo je po vašem mnenju odgovoren za nastalo situacijo?«
Rešitev: Imenovanju enega krivca in medijskim napadom nanj
se lahko ognemo z naslednjo izjavo: »Preiskava še poteka, zato
pred njem zaključkom ne bi želel ugibati o njenih izsledkih.«
• Vprašanje s trditvijo
Primer: »Nekateri člani vas obtožujejo zaradi finančnih
nepravilnosti. Zakaj je do njih prišlo?«
Rešitev: Poskusi popraviti trditev in nato nadaljuj z dobro
promocijo. »Prav nasprotno, finančnih nepravilnosti ni. Že pred
leti smo vzpostavili natančen nadzor nad poslovanjem ...«
• Navajanje druge osebe
Primer: »Oseba XY je izjavila, da je
vašo organizacijo že zdavnaj povozil
čas.«
Rešitev: Ne oporekaj trditvi nekoga,
ki ga ni poleg. Odgovoru na navedeno
izjavo se lahko ognemo z drugimi
pojasnili. »Takšne izjave ne poznam,
vendar naj povem, da se naša
organizacija že več let ukvarja s
spremembami na področju ...«
• Nedoslednost
Primer: »Leta 1997 ste rekli XY, danes delate ravno nasprotno.
Zakaj takšna sprememba?«
Rešitev: Nastanek novih okoliščin. »Okolje se je zelo
spremenilo od trenutka, ko so nastale napovedi.«
• Polaganje »besed na jezik«
Primer: »Ali ste pretepli ženo?«
Odgovor: »Nikoli nisem pretepel žene.«
Naslovnica revije: »XY zanika, da je pretepel ženo«
Rešitev: Ne ponavljal nevarnih besed, ki ti jih je novinar
nastavil. V odgovoru raje uporabi nevtralne besede: »Na takšen
tip vprašanj ne morem odgovarjati.«
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5.3 Napačne navedbe
Novinarska praksa in zakon o medijih omogočata odziv na vsak
objavljen prispevek, ki ju zakon opredeljuje kot pravico do
popravka ali odgovora. Vsakdo ima pravico od odgovornega
urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek
objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova
pravica ali interes. S tem ni mišljeno zgolj popravljanje
napačnih ali neresničnih navedb, ampak tudi navajanje
dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali bistveno
dopolnjuje navedbe v besedilu.
Popravek se mora objaviti brez sprememb in dopolnitev
na enakem ali enakovrednem mestu, kot je bil objavljen
prispevek, na katerega se nanaša, pri čemer ne sme biti
bistveno daljši od obvestila, na katerega se nanaša.
Zahteva za popravek se praviloma začne z:
»V skladu z 26. členom zakona o medijih Vas prosimo
za objavo naslednjega popravka na prispevek novinarja
Petra Klofutarja, objavljenega 15. maja 2008 na 6. strani
časopisa Republika.«
Uvodu sledi vsebina besedila, ki mora biti podpisana in mora
vsebovati podatke, s katerimi se lahko preveri identiteta pisca
(glava uradne ustanove, telefonske številka, elektronska pošta).
Zahtevo za odziv ali popravek se naslovi na odgovornega urednika.
Poleg popravka se uporablja tudi odgovor na navedbe v medijih.
Vsakdo lahko zahteva, da se brezplačno objavi njegov odgovor
na objavljeno informacijo, v katerem z dokazljivimi dejstvi
zanika, popravlja ali bistveno dopolnjuje navedbe o dejstvih in
podatkih v objavljeni informaciji. V obeh primerih mora nujno
navesti tudi obvestilo, na katero se naš odziv nanaša, in datum
njegove objave. Zakon o medijih nalaga sodiščem tudi hitro
odločanje v primeru tožb domnevno prizadetih, ki zahtevajo
objavo popravka ali odziva. Kljub temu strokovnjaki za odnose
z mediji odsvetujejo tožbe proti medijem. Pravna praksa je
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pokazala, da sodišča le redko odločijo v prid tožnikom, ob tem
pa s tožbami zagotovo tudi izgubimo vsakršno naklonjenost
medijev.
Odgovorni urednik mora objaviti popravek, razen
v naslednjih primerih (31. člen zakona o medijih):
• če se zahtevani popravek ne nanaša na obvestilo, na katero
se sklicuje zainteresirana oseba;
• če zahtevani popravek v ničemer ne zanika navedb v
obvestilu in se v njem tudi ne navaja oziroma prikazuje
drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi bi
prizadeti spodbijal ali z namenom spodbijanja bistveno
dopolnjeval navedbe v objavljenem besedilu;
• če bi bila objava popravka v nasprotju z zakonom;
• če zahteve za objavo popravka s strani državnega organa
oziroma pravne osebe ni podpisala pooblaščena oseba ali
oseba, ki bi bila s strani tega organa oziroma pravne osebe
pooblaščena za odnose z javnostmi;
• če je popravek napisan žaljivo;
• če je zahtevani popravek nesorazmerno daljši od obvestila, v
katerem so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od dela
obvestila, na katerega se neposredno nanaša.
Nekatere situacije zahtevajo od nas hitrejši in bolj učinkovit
odziv, kot ga predpisuje zakonodaja. Gre predvsem za objavo
napačnih navedb v elektronskih tiskanih medijih, kot so
spletne strani in teletekst. Za hitro odpravo napačnih navedb
je najbolje klicati dežurne urednike in od njih zahtevati naj
sporne navedbe odstranijo.
Primer: Slovenska tiskovna agencija je julija 2004
(najverjetneje na podlagi poročila Policijske uprave Kranj)
sporočila, da je prišlo med zabavo tabornikov v neki koči na
Gorenjskem do eksplozije plina. Plin, ki je celo noč uhajal iz
slabo zaprte jeklenke za žar, naj bi zjutraj prižgal neprevidni
tabornik s cigareto.
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V eksploziji je bilo več poškodovanih, enega od njih so s
helikopterjem prepeljali v bolnišnico, je med drugim pisalo v
obvestilu Slovenske tiskovne agencije. Novico so povzele spletne
strani večine slovenskih medijev. Na Zvezi tabornikov Slovenije so
pri preverjanju podatkov ugotovili, da na območju, ki ga navaja
policija, ni prijavljenih organiziranih izmen taborniških enot.
Pogovor s predstavniki lokalnih gasilcev je potrdil, da ne gre za
tabornike. Dodatno je to informacijo potrdil dopisnik enega od
dnevnih časopisov, ki se je odpravil na kraj nesreče in ugotovil,
da je do nesreče prišlo na zabavi mladih. Predstavniki Zveze
tabornikov Slovenije so takoj obvestili urednike spletnih strani,
da taborniki niso udeleženi v dogodku in zahtevali popravek, prav
tako tudi od dežurnih na teletekstu. Vsi so besedo tabornik brez
težav takoj po telefonskem klicu zamenjali z besedo mladostnik.
Svoje poročilo so popravili tudi na Slovenski tiskovni agenciji,
dežurna na pristojnem centru za zaščito in reševanje in na
Policijski upravi Kranj pa sta suvereno trdila, da besede tabornik
v sporočilu medijem sploh nista omenjala in da je nimata kje
popraviti.

5.4 Vrnitev ugleda
Po končani krizi se mora
organizacija spopasti z
zahtevnim procesom
povrnitve ugleda v
javnosti. Merjenje
ugleda organizacije
in dojemanje krize
v javnosti zahteva
raziskave javnega
mnenja, ki si ga
nevladne organizacije le
težko privoščimo. Zato
se posvetimo predvsem
obveščanju lastnih članov
in ugotavljanju dejstev.
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Revizija kriznega dogodka nam omogoči pregled vseh dejstev
in preverjanje informacij, ki so prišle v javnost. Za pregled
medijskih objav zberemo vse objavljene prispevke in na
njihovi podlagi lahko ocenimo, ali je bil odziv organizacije na
krizo ustrezen in ali v medijih objavljene navedbe držijo. Če
ni naš glavni interes, da zadeva čimprej potihne, pripravimo
tiskovno konferenco, na kateri predstavimo vse informacije
o krizi. Priložnost lahko izkoristimo tudi za popravo napačnih
informacij, ki so jih objavili mediji. Pri prepričevanju javnosti
nam pomagajo dokumenti ali verodostojne osebe, ki bodo
potrdile naše videnje dogodka.
Vsaj toliko kot mediji je pomembna komunikacija s konkretnimi
javnostmi, predvsem našimi člani in njihovimi starši, podporniki
in donatorji in lokalnimi oblastmi. Zanje je smiselno organizirati
sestanke, predavanja in pisna pojasnila, kaj se je dejansko
zgodilo. Tako jih o dogodki obvestimo mi, ki jim moramo biti
tudi na voljo za dodatna vprašanja.
Neprijetne teme za nevladne organizacije
Bolj kot redno delo in dejavnosti zanimajo medije morebitne
nepravilnosti pri poslovanju nevladnih organizacij. Prvo
zanimivo vprašanje je financiranje, ki je večinoma povezano z
zbiranjem prostovoljnih prispevkov ali z izplačili iz državnih/
občinskih proračunov. Dogaja se, da nevladne organizacije
porabijo denar neracionalno in občasno pri tem prestopijo
mejo zakonitosti ali celo korupcije. Pregled poslovanja
Rdečega križa je pred leti razkril (pre)visoke plače zaposlenih,
nenavadno poslovanje preko drugega podjetja in domnevno
sporne preprodaje zemljišč. V tujini so nevladne organizacije
in različne fundacije pogosto pod drobnogledom javnosti,
saj so bile v več primerih razkrite kot uspešna podjetja, ki
se s statusom nevladnih organizacij izogibajo plačila davkov.
Ob tem so novinarji razkrili številne primere nesmotrne ali
koruptive porabe denarja (organizacijski komite olimpijskih
iger v Salt Lake Cityju je plačal šolnino članu Mednarodnega
olimpijskega komiteja, ki izbira lokacijo za olimpiado).
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6. SPREMLJANJE MEDIJSKIH OBJAV
Spremljanje medijskih objav oziroma tako imenovani kliping
(ang. Cliping je izrezek iz časopisa) označuje dnevni izbor
prispevkov, objavljenih v medijih. Podjetja, državni organi
in politične stranke, s pomočjo specializiranih agencij,
dnevno dobivajo kopije vseh objavljenih prispevkov in prepise
prispevkov radijskih in televizijskih programov, nato pa jih
posebej usposobljeni zaposleni podrobno obdelajo. Znan je
primer, ko je nekdanji minister na podlagi teh analiz celo
objavil seznam njemu nenaklonjenih novinarjev iz različnih
slovenskih medijev.
Nevladne organizacije
zbiramo kliping za
pomoč pri pridobivanju
sponzorjev, kot pomoč
pri iskanju javne podobe
in za razne analize. Na
podlagi klipinga lahko
ocenimo, kako uspešno
je bil predstavljen naš
dogodek, katere stvari
so se vtisnile novinarju v
spomin in kateri del naše
dejavnosti je po njegovem
mnenju najbolj zanimiv
javnosti. Objave sčasoma
pokažejo, kako pogosto in v
kakšnih zvezah se organizacija pojavlja
na medijskem predmetniku. Če smo si postavili
strategijo ali cilje glede naše medijske podobe, lahko vidimo,
ali smo bili pri izpolnjevanju strategije uspešni. Če želimo biti
še bolj natančni in če imamo dovolj kapitala, lahko izmerimo
celo, katere prispevke so si bralci zapomnili in kako je vplivalo
na njihovo mišljenje o naši organizaciji. Spremljanje in analiza
medijskih objav nam omogoča tudi spremljanje konkurence in
hitre odzive na objavljene trditve.
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Analiza medijske podobe nam daje pomembne podatke o naši
organizaciji:
• kateri mediji so poročali o nas in v katero rubriko sodimo
Pregled nam pokaže, katerim medijem (lokalni/nacionali) smo
zanimivi in pod katero rubriko (na primer stran v časopisu) nas
uvrščajo uredniki. Smiselno je, da se ob naslednjem dogodku
z vabilom obrnemo neposredno na urednika rubrike in ne na
splošni naslov medija in da razmislimo, s čim bi prepričali
medije, ki nam do sedaj niso naklonili pozornosti.
• kateri avtorji so poročali o nas
Če nas novinarji poznajo oziroma so o nas že poročali, bomo
lažje dosegli medijsko objavo, saj bodo tudi sami novinarji
prepričali svoje urednike o pomenu dogodka/organizacije. Tako
je smiselno tudi v prihodnje obveščati novinarje, ki so o naši
organizaciji že poročali.
• v koliko prispevkih se pojavimo kot nosilci teme in zakaj so o
nas pripravili prispevek
S pregledom prispevkom lahko ocenimo, katere teme in dogodki
pritegnejo medije ter kako se jih pravilno komunicira. Če bistvo
prispevka ni naša organizacija ali pa je celo ne omenijo na
dogodku, ki smo ga pripravili ali se ga udeležili, razmislimo, zakaj
smo ostali neopaženi. Pri tem ne pozabimo, da postajajo mediji
vse bolj vizualni in je za objavo prispevkov vse bolj pomembna
dobra fotografija ali posnetki, ki jih naš dogodek omogoča.
• kolikšen delež objav je posledica sporočil za medije, vabil in
novinarskih konferenc
Ugotovili bomo, da je večji del novinarskih prispevkov posledica
načrtnega komuniciranja z mediji. V praksi se je namreč
izkazalo, da na število objav bistveno vplivajo naši odzivi na
dogodke ali dobro pripravljeno komuniciranje z novinarji.
Nekatere organizacije, kot je Zveza tabornikov Slovenije, so že
razvile spletno stran, v katero lahko sproti vpisujemo medijske
prispevke, njihove povzetke in razloge, zakaj so nastali. Druge
objavljajo medijske prispevke na svoji spletni strani zgolj kot
pokazatelj prepoznavnosti.
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7. ZAKAJ E-KOMUNICIRANJE?
Nizki stroški, hitrost pretoka informacij, široka dostopnost
in preprosta nuja so glavni vzroki, da se morajo organizacije
posluževati čim več orodij nove tehnologije – spleta 2.0.
Statistika pokaže, da ne gre le za domeno mladih. Leta 2009 je
redno uporabljalo internet med 63 in 72 odstotkov prebivalcev
med 10. in 75. letom (SURS, RIS). Odstotek se skokovito veča.
Vzrok, da se moramo uporabe interneta lotiti še toliko bolj,
je tudi v tem, da ga veliko uporabljajo mladi, njihovi starši in
tudi novinarji ter mnenjski voditelji. Od izuma in uveljavitve
iskalnikov, kot je Google, besedna zveza »tega ne poznam«,
ne obstaja več. Iz prav zato moramo za splet obstajati tudi,
če želimo, da smo poznani.
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Absolutna mesečna obiskanost najbolj obiskanih spletnih strani med
uporabniki (RIS 1998–2009)
(*pri Microsoftu upoštevana MSN.com in/ali Hotmail.com, prav tako sta
združena Google.com in Gmail.com)

Uporabniki v Sloveniji, podobno kot drugje po svetu, na spletu
iščejo predvsem informacije, opravljajo obveznosti (plačevanje
položnic, podaljšanje knjig v knjižnici, spletni nakup) ali pa
želijo predvsem komunicirati. Na lestvici slovenskih spletnih
strani z najvišjim slovenskim dosegom (raziskava MOSS) je v
januarju 2010 prvo mesto zasedala spletna stran 24ur.com, ki je
zabeležila 658.478 različnih slovenskih obiskovalcev, sledita ji
strani Najdi.si (545.479 obiskov) in SiOL.net (500.829 obiskov).
V prvi deseterici najbolj obiskanih strani so še Rtvslo.si, Bolha.
com, Itis.si, Zurnal24.si, Avto.net, Zadovoljna.si in EnaA.com.
Absolutna mesečna obiskanost vseh strani pa kaže zanimive
trende, vključuje pa tudi rast števila uporabnikov interneta.
Vse več ali skorajda večina ljudi sprejema največ informacij
preko spleta – tako za domačim in službenim računalnikom kot
preko mobilnih telefonov, dlančnikov in drugih oblik sodobnega
komuniciranja.
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7.1 Kaj je splet 2.0?
Gre za tako imenovano drugo generacijo spleta, ki so jo
leta 2004 v ciklu predavanj prvi poimenovali na predavanjih
podjetja O'Reilly Media. Pri tem ne gre toliko za tehnično
novost kot za uporabo že znanih vsebin na uporabnikom bolj
prijazen način. Če je do tedaj veljalo, da je manjša skupina
sestavljala širokim množicam dostopno vsebino, so se takrat
začele opažati dejavnosti uporabnikov, ki so medmrežje vse
bolj sooblikovali. Tako so se denimo poleg klasičnih oblikovali še
družbeni mediji. Povedano preprosto: zelo dostopno in poceni
je postalo z osnovnim znanjem objavljati in deliti z vsemi
informacije, fotografije in filme. Pri tem so pomembna tako
večja dostopnost kot vse boljša informiranost in soustvarjanje
spletne realnosti. Vse hitrejši in cenejši prenos podatkov preko
zemeljskih in mobilnih operaterjev ter brezžičnih wi-fi sistemov
pa razvoj le še pospešuje.
Klasični primeri novih orodij so iskalniki kot je Google (ki sicer
uporabnikom povsem ne omogoča nadzora nad njihovo vsebino),
album za fotografije Flickr, baza video posnetkov YouTube,
spletna enciklopedija uporabnikov Wikipedia, socialna omrežja
MySpace in Facebook ter komentarji, blogi ter njihovo kratko
in jedrnato različico dolžine SMS sporočila Twitter. Večina je
dostopna preko mobilnih telefonov praktično kjerkoli. Svetovni
mediji so ugotovili, da na takšen način lahko komunicirajo z
gledalci in bralci in sodelovanje potrošnikov medijskih vsebin
celo spremljajo. Tako tuje kot domače televizijske postaje
objavljajo tweete in komentarje gledalcev in tudi plačujejo
za prispele fotografije in filme, ki jih z mobilnimi telefoni
proizvajajo in sproti pošiljajo gledalci. Youtube postaja
skoraj tako pomemben izvor medijskih vsebin kot svetovne
agencije. Ima pa za medije podobno prednost kot državljansko
novinarstvo. Vsebine so za medije brezplačne.
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Stran mednarodnih sil ISAF – ima tudi profil na Facebooku, Twitterju, Flickr
in kanal na Youtubu. Koga stran v resnici nagovarja, izda podatek, da ima
Afganistan pri 30 milijonih prebivalcev 500 tisoč uporabnikov interneta.

Zakaj predstaviti organizacijo na Facebooku?
Glavni vzrok je gotovo doseg: 600.000 članov samo v
Sloveniji in lažje povezovanje s sorodnimi organizacijami
v tujini. Facebook je dostopen povsod po svetu, omogoča
sprotna obveščanja in nadgrajevanje informacij ter
povratno komunikacijo s prejemniki. Ob tem takšna
promocija deluje, ker najpogosteje verjamemo mnenju
prijateljev in prav to je na socialnem omrežju omogočeno.
Sama uporaba je zastonj, omogoča nalaganje fotografij
in videov brez težav, saj je aplikacija pripravljena za
preprostega uporabnika brez posebnih računalniških znanj.
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7.2 Pisanje za splet
Branje z zaslona je počasnejše in vsebinsko manj natančno kot
branje tiskovin. Kar štiri petine ljudi vsebin iz zaslona ne bere,
temveč jih le preleti. Po raziskavah ljudje večinoma pregledajo
stran v obliki črke F. Najprej preletijo zgornji del, potem enako
storijo nekoliko nižje in končno pregledajo od zgoraj navzdol.
Prav zato morajo biti besedila krajša kot tista v časopisih, z bolj
jasno členitvijo na manjše sklope in večjim številom naslovov
oziroma podnaslovov. Upoštevati morajo principe časopisnih
člankov, da so pomembnejše stvari napisane na začetku in manj
pomembne na koncu.
7.2.1 Vsebina spletne strani
Vsebina spletne strani naj bo:
Jasna: Ne uporabljaj tehničnih izrazov, žargonskih besed in
kratic, skušaj povedati preprosto. Uporabniki ne bodo brali
vsake besede posebej, saj je detajlno branje izredno redko.
Kratka: Ne predstavljaj vsega, s čimer se ukvarjaš, na prvi
strani. Prav tako ne denimo zgodovine celotne organizacije.
Podrobnejša pojasnila naj bodo na podstraneh.
Razčlenjena: Posamezne dele ločimo, da so bolj pregledni, zato
uporabimo mednaslove in podnaslove, ki oblikovno izstopajo.
Poravnana: Uporabljamo »levo« poravnavo, saj se obiskovalec
sicer težje znajde, predvsem zaradi zaslonov različnih velikosti.
Uporabni naslovi: Vedno morajo biti informativni in povezani z
vsebino. Zapisani morajo biti tako, da bodo uporabniki opazili
bistvo, ko bodo vse skupaj le preleti.
Slovnično in slogovno pravilna: Uporabljamo kratke povedi,
brez pretiranih priredij ali podredij. Popravimo tipkarske
napake. Posamezni odstavki naj ne presegajo 5 ali 6 vrstic. Pri
naštevanjih uporabimo alineje.
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7.2.2 Slike in grafike
Uporaba slik na začetku internetne zgodovine ni bila mogoča.
Šele z razvojem tehnologij je bilo mogoče objavljati tudi
slike. Najprej GIF datoteke, nato JPG datoteke, ki so še danes
standard za objavo slik, grafik in fotografij na spletnih straneh.
Glavna prednost tega formata je možnost kakovostnega
stiskanja, kar je pomembno zaradi hitrejšega prenosa podatkov.
Pri tem na spletnih straneh ne velja pravilo, da boljša kot je
grafika, boljši bo odtis. Zasloni imajo ločljivost 72pik/palec,
kar pomeni, da bo fotografija z večjo ločljivostjo zasedla le
več prostora. Poleg statičnih slik se vse bolj uporablja tudi
animacije, videi in daljši zvočni posnetki. A pri njihovem
umeščanju je treba imeti v mislih, da zasedejo veliko prostora,
kar pomeni daljše nalaganje ali celo nezmožnost ogleda na
starejših mobilnih telefonih.
7.2.3 Povezave
Drugačno branje kot pri knjigah ali tiskovinah se najbolj
izkažejo pri interaktivnosti. Takšne povezave so učinkovite za
tiste bralce, ki želijo o določenem pojmu dobiti več informacij.
Interne povezave vodijo do drugih strani lastnega spletnega
mesta, eksterne do zunanjih strani. Prav te je treba zaradi
morebitnih sprememb sčasoma preverjati. Vsako povezavo
uporabimo samo enkrat, to je ob prvi omembi. Če je povezav
preveč, postane stran nepregledna. Ena najpogostejših napak
na spletu je podčrtovanje besed ali vez, ki nimajo povezave.
Nanje bo namreč uporabnik obupano klikal zaman.
7.2.4 Tiskanje
Če je uporaba strani namenjena tudi možnosti tiskanja, jo
moramo temu tudi prilagoditi. Po pravilu nobena stran ne bi
smela biti daljša od dveh ali treh strani že zaradi uporabe in tudi
zaradi tiskanja. Če želimo, da je tiskanju namenjene vsebine na
naši spletni strani mogoče dopolniti, objavimo dokument v DOC
			
54

Odnosi z javnostmi

obliki, sicer se poslužimo datoteke PDF. Ob tem lahko pripravimo
tudi različico strani za tisk, ki bo njeno širino prilagodila tiskani
verziji. Na takšno možnost naj opozarja znak za tiskalnik.
7.2.5 Novinarsko središče
Del spletne strani organizacije mora biti namenjen osnovnim
informacijam novinarjem. Večina korporacij, državnih uradov
in podjetij na spletno stran postavi tako imenovano novinarsko
središče. Tam lahko na enem mestu objavimo za ciljno publiko
zanimive informacije. V primeru medijev so to sporočila za
javnost, fotografije v večji ločljivosti, logotipi, dokumenti,
osnovni podatki o zgodovini organizacije in podobno. Nujno za
vsako središče pa je, da ima objavljene delujoče kontaktne
podatke od oseb, ki so pooblaščene in pristojne za dajanje
informacij. Poleg naslova spletne pošte, novinarji tukaj
pričakujejo tudi telefonsko številko, kjer bo večji del dneva
nekdo dejansko dosegljiv. Številna podjetja ob tem objavljajo
tudi novinarska vprašanja različnih medijskih hiš in njihove
uradne odgovore, ki naj bi jim olajšale delo, da jih več različnih
novinarjev ne bi spraševalo enakih stvari.

7.3 Pozicioniranje v iskalnikih
Če te iskalniki (Google, Najdi.si, …) ne najdejo ali ne uvrstijo
med prve zadetke, je skorajda tako, kot da spletne strani ne
bi imel. To potrjujejo tako izkušnje kot raziskave. Po podatkih
spletnega portala najdi.si si tako okoli 80 odstotkov obiskovalcev
ogleda zgolj prvo stran z rezultati iskanja, dve petini jih klikne
eno od prvih treh ponujenih možnosti. To pomeni, da večina
strani ne bo opazila, če se ne bo pojavila tam. Vsak iskalnik ima
svoje načine, kako postavlja seznam najdenih spletnih strani,
ki so skrivnost. Tako nikoli ne moremo popolnoma izpolniti
pogojev, da bi bila naša spletna stran pri ključni besedi, ki jo
želimo izpostaviti, prva. Tako že spletni iskalniki sami na spletnih
straneh pripravljajo navodila, kako biti konkurenčen (na primer
Googlov začetni vodnik za optimizacijo za iskalne mehanizme).
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Načeloma iskalniki delujejo tako, da upoštevajo ponavljanje
ključnih besed, naslovov strani, povezav in celo starost strani. Ob
tem iščejo zgolj in samo po besedilu, tako denimo naslovi rubrik,
gumbi ter ostali faktorji, ki so narejeni kot sličice ne štejejo.
Tisto, kar ni besedilo, za njih ne obstaja.
Pravila za visoko rangiranje (Maček, 2008):
• Naslov spletne strani naj vsebuje ključne besede.
• Izbira ključnih besed – glede na konkurenco in glede na
primarni cilj spletne strani.
• Besedila na prvi strani (index).
• Naslovi naj bodo berljivi iskalnim robotom (besedilo, ne JPG
datoteke).
• Besedila naj vsebujejo čim širši nabor besed.
• Število ponovitev besed, ki se lahko občasno ponovijo, vendar
pri tem ne gre pretiravati.
• Povezave z drugih strani na našo spletno stran.
• Poimenovanje datotek, ki naj bodo po ključnih besedah in kot
stran.html ali slika.jpg.
• META oznake oziroma skrite ključne besede morajo biti prav
tako preudarno izbrane. Poleg ključnih besed je smiselno
vključiti še zatipkane besede, ki jih lahko ponesreči pri
iskanju uporabijo iskalci.
• Starost domene.
7.3.1 Goljufanje iskalnikov
Zgornja pravila omogočajo tudi razne oblike prirejanja vsebin
z namenom boljšega rangiranja. Najpogostejše ideje, kako to
storiti, so podvajanje vsebine, pretirano vključevanje ključnih
besed ali celo neviden tekst na strani v barvi ozadja. Tega
uporabniki ne vidijo, iskalniki pa ga kljub temu štejejo. Iskalniki
vse te primere obravnavajo kot goljufijo, zato so lahko strani, ki
so urejene s pomočjo teh algoritmov, trajno izbrisane.
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Legalno ponuja Google orodje Google Website Optimizer za
izvajanje poskusov, s katerimi ugotovite, katera sprememba na
strani pritegne največ obiskovalcev.
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