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Poglavje Pridobivanje finančnih sredstev je za MSLS prilagojena izdaja poglavja Pridobivanje finančnih sredstev
iz Priročnika za menedžerje v mladinskih organizacijah.
Mladinske organizacije imajo veliko bogastvo entuziazma in želje nekaj spremeniti
v svojem okolju. Ta entuziazem lahko kar
nekaj časa premika delo organizacije, nikakor pa ne zagotavlja dolgoročnosti, zato
resen začetek dela v organizaciji zahteva
resen razmislek o virih financ, ki bodo zagotavljale delo organizacije. Poleg skrbi
za uresničevanja poslanstva organizacije
je potrebna tudi skrb za finančne vire, kar
dandanes vse bolj pesti finančno podhranjen nevladni sektor, v katerega uvrščamo
večino mladinskih struktur. Prav zaradi tega
so organizacije primorane iskati in zagotavljati svojo finančno eksistenco iz različnih
virov financiranja. Zagotavljanje zadostne
količine virov financiranja organizacije je
dandanes vzporedni proces planiranja in
izvajanja aktivnosti in programa organizacije. Vire delimo na notranje oz. lastne, ti so
ponavadi bolj zanesljivi, fleksibilnejši in jih
je lažje načrtovati (članarine, prihodki od

obresti idr.) ter zunanje oz. tuje vire, ki jih je
težje načrtovati in so predvsem financiranje
preko razpisov, sponzorstva, itd.

1 Temeljna
pravila
financiranja
MSLS
Kot izhaja iz uvoda v to poglavje, je možnih
virov financiranja precej. Odgovorna oseba in finančnik mladinskega sveta morata
skrbeti za dolgoročno finančno stabilnost
organizacije, ki jo je najlažje doseči, če upoštevamo pravilo tretjin. To pravilo pravi, da
mora MSLS svoj proračun napolniti iz treh
naslovov, iz vsakega v približno enakem
delu: ena tretjina sredstev izvira iz notranjih virov organizacije (članarin in donacij
iz naslova dohodnine), ena tretjina iz javnih
virov (razpisi, sredstva iz proračuna) in ena
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tretjina iz pridobitne dejavnosti (sponzorstva, storitve na trgu). Tako uravnotežen
proračun jamči finančno preživetje organizacije tudi v primerih, ko se (največkrat zaradi zunanjih razlogov, na katere nimamo
vpliva) poruši eden od stebrov financiranja.
Delo vseh, ki sodelujejo pri zbiranju finančnih sredstev, naj koordinira ena oseba, ki
mora biti obvezno prisotna pri vseh ključnih
odločitvah v organizaciji. Ta oseba je lahko
blagajnik, član izvršnega organa za finance,
podpredsednik za finančno in materialno
poslovanje, tajnik, ipd. Stičišče celotnega
pridobivanja sredstev v eni osebi bo organizaciji omogočilo veliko preglednost in
usklajeno delovanje na področju pridobivanja različnih virov.
Veliko mladinskih organizacij je zmotnega mnenja, da: »Mladinske organizacije ne
smemo imeti denarja, ker smo neprofitne.«
Ta zmota izvira iz splošnega ljudskega izročila in tudi Zakona o društvih, ki v primeru
finančnega poslovanja velja tudi za MSLS,
ker se že v prvem členu dotakne financiranja in pravi »(1) Društvo je samostojno in
nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice
oziroma ustanovitelji, skladno s tem zakonom ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih
interesov.« Pa vendar zakon še v istem členu
nadaljuje: »(3) Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke
prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in
drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne
deli med člane,« kjer omeni presežke prihodkov nad odhodki (profit), ki ga mora MSLS
namenjati za uresničevanje svojega (nepridobitnega) namena in ciljev. In če že zakon
omenja pridobivanje dobička, zakaj ga torej
sem in tja ne bi imeli? Mladinski sveti lahko
ustvarjamo profit. Neprofitnost (oz. nepridobitnost) pomeni, da dobička ne smemo
deliti med svoje člane, ustanovitelje ali vodstvene organe, temveč ga moramo usmeriti
nazaj v osnovno dejavnost.
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2 Viri
financiranja
Način financiranja MSLS je osnovno določen že z ustanovitvenim aktom MSLS
(statutom).
Obstaja nekaj osnovnih načinov, kako priti
do financ v MSLS:
ʇʇ članarina;
ʇʇ pridobitna dejavnost (prodaja, sponzorstva, storitve na trgu);
ʇʇ proračunska sredstva;
ʇʇ donacije, med njimi tudi donacije iz naslova 0,5% dohodnine (MSLS so avtomatično upravičeni do teh sredstev, saj jim
je z ustanovitvijo priznano delovanje v
javnem interesu);
ʇʇ projektno in programsko financiranje iz
razpisov;
ʇʇ zniževanje stroškov.
Pri pridobivanju sredstev se je potrebno zavedati, da več sredstev kot organizacija potrebuje, več časa bo potrebnega za njihovo
zbiranje. Tudi zato, ker se nekateri viri želijo
prepričati o organizaciji in ji v prvem pristopu brez predhodnega poznavanja dela
MSLS ali vidnih referenc ne bodo zaupali
večje količine sredstev.
Pri zbiranju sredstev gre za menjavo, zato
je pomembno vedeti, kaj lahko MSLS z namenom, za katerega zbira sredstva, ponudi
potencialnemu vlagatelju v projekt.
Ker zahteva zbiranje sredstev dobro poznavanje MSLS in njenega dela, mora imeti oseba, odgovorna za finančno poslovanje, dovolj izkušenj s poslovanjem in upravljanjem
financ ter poznavanjem osnov računovodskih in bančnih postopkov pri vodenju blagajne svoje organizacije.

Pridobivanje finančnih sredstev

3 Članarina
Članarina je (najpogosteje letni) prispevek
organizacije članice MSLS. Tako kot se plača
vstopnino na koncert, je članarina neke vrste vstopnica v mladinski svet, ki zagotavlja
članicam določene pravice, opredeljene v
temeljnem aktu (statutu) MSLS.
Načeloma ni mogoče, da bi članarina pokrivala celoletno delovanje MSLS, zato mora
organizacija načrtovati tudi druge prihodke. Članarina naj bo določena tako, da jo je
pripravljena in jo lahko plača vsaka organizacija članica.

4 Javna sredstva
Država (v najširšem pomenu besede) se zaveda vloge in pomena mladinskih organizacij, zato jih tudi sofinancira. Financiranje iz
javnih sredstev pomeni pridobivanje virov
organizacije iz proračuna lokalne skupnosti, države ali širše, npr. Evropske skupnosti.
Dostop organizacij do javnih sredstev je
lahko precej različen: nekatere prejemajo
sredstva neposredno iz proračuna (takšni so
v mladinskem sektorju najpogosteje javni
zavodi mladinski centri in mladinski sveti),
nekatere preko javnih razpisov oz. pozivov
(kar je najpogostejše orodje financiranja
mladinskih organizacij iz javnih sredstev) ali
kot plačilo za opravljene storitve.

4.1 Neposredna proračunska
sredstva
Če za delo mladinskega sveta lokalne skupnosti oz. njegov program obstaja širši interes v neki lokalni skupnosti, si lahko MSLS
za ta program oz. svoje delovanje pridobi

redna sredstva v formirani postavki občinskega proračuna. Takšni obliki financiranja
pravimo »direktno financiranje iz proračuna« in spada med najpomembnejše redne
prihodke MSLS.
Slovenske občine proračun najpogosteje
sprejemajo za obdobja dveh let, zagotovo
pa pred začetkom novega proračunskega
obdobja. Priprava proračuna v občini steče
v mesecih pred zaključkom leta po posameznih oddelkih Občinske uprave. Dokončen
predlog občinskega proračuna se predstavi
na občinskem svetu, kjer ga svetniki sprejmejo ali s predlogi dopolnijo.
Za uvrstitev programa ali delovanja MSLS v
občinski proračun so potrebne:
ʇʇ predhodne reference projekta ali
organizacije;
ʇʇ poznavanje dela in sestave Občinske
uprave in občinskega sveta;
ʇʇ oblikovanje in podajanje predloga proračunske postavke;
ʇʇ lobiranje pri občinski upravi, županu in
občinskem svetu.

4.2 Donacije preko razpisov
Donacije iz razpisov so nepovratna sredstva,
ki jih podeljujejo različne (javne ali zasebne) inštitucije. Za potrebe tega priročnika
si bomo v nadaljevanju ogledali predvsem
pozive in razpise, katerih sredstva lahko pridobijo MSLS.
Razpis predstavlja javno objavo, s katero
določena pravna oseba pozove fizične ali
pravne osebe k prijavi njihovih programov,
projektov ali dejavnosti. Razpisi tako predstavljajo najpogostejšo obliko financiranja
iz javnih proračunov. Finančnikom MSLS
priporočamo, da spremljajo objave različnih
razpisov in se prijavijo na tiste, katerih cilji
so skladni s programskimi cilji MSLS.
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Za pridobivanje teh sredstev mora MSLS na
razpis oddati predlog projekta ali programa. Znotraj razpisa razpisovalec v razpisni
dokumentaciji definira pogoje razpisa, ki
največkrat zajemajo:
ʇʇ kdo lahko zaprosi (upravičeni vlagatelji);
ʇʇ za katera področja oz. aktivnosti lahko zaprosi (namen in cilji razpisa);
ʇʇ kakšna je maksimalna vrednost sredstev
oz. odstotek sofinanciranja celotne vrednosti projekta;
ʇʇ določene vsebinske in časovne omejitve
projekta;
ʇʇ rok oddaje predlogov projektov;
ʇʇ kriterij za ocenjevanje in izbor;
ʇʇ dolžnosti izbranih izvajalcev projektov.
Najpogostejši viri tovrstnih sredstev pri nas
so:
ʇʇ na lokalnem nivoju občine, javni zavodi
in agencije;
ʇʇ na nacionalnem nivoju javni skladi, ministrstva, uradi, agencije in javni zavodi;
ʇʇ na mednarodnem nivoju evropske institucije ter mednarodne fundacije.

ʇʇ neposredni programi in podporni sistemi
Evropske komisije (Erasmus+, Eurodesk,
EuropeDirect, Evropa za državljane …);
ʇʇ razpisi Evropskega parlamenta (na nacionalnem nivoju);
ʇʇ razpisi Sveta Evrope.
Razpisi na nacionalni ravni
ʇʇ ministrstva Republike Slovenije (službe in
uradi v sestavi ministrstev);
ʇʇ predstavništva držav v Sloveniji;
ʇʇ dobrodelne organizacije;
ʇʇ javni zavodi, ustanovljeni na nacionalni
ravni;
ʇʇ razpisi nevladnih ustanov in mrež.
Razpisi na lokalni ravni:
ʇʇ razpisi občinskih struktur;
ʇʇ razpisi javnih zavodov lokalne skupnosti;
ʇʇ lokalne razvojne fundacije;
ʇʇ lokalne in regionalne razvojne agencije.
Za MSLS so najpomembnejši viri na lokalni
ravni.

Da je pridobivanje sredstev za projekte mladinskih organizacij iz razpisov prava umetnost, so izkusili že vsi prijavitelji. Razlogi za
to so:
ʇʇ obstaja nešteto različnih razpisov. Logični
vprašanji, ki se pojavita, sta »Kako najti
pravega?« in »Kje najti pravega?«;
ʇʇ noben razpis ni pisan točno na kožo
MSLS. Vprašanje, ki temu problemu sledi,
je »V kolikšni meri prilagoditi našo aktivnost, da bo ustrezala razpisu?«;
ʇʇ pri prijavi se borimo še z veliko drugimi
prijavitelji. »V čem smo boljši?«.
Razpisov, na katere lahko kandidirajo mladinske organizacije, v grobem razdelimo
glede na nivo razpisa (razpisovalca):
Razpisi na evropski oz. mednarodni ravni:
ʇʇ organizacija združenih narodov;
ʇʇ korporativne svetovne fundacije;
ʇʇ korporativne evropske fundacije;
ʇʇ Evropska komisija (v okviru vseh njenih
direktoratov);
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Razpisi na lokalni ravni so za dejavnost
MSLS seveda najprimernejši in najlažje
dostopni. Tudi razpisna dokumentacija je
največkrat preprosta, kar omogoči hitro in
uspešno prijavo.
Pomoč pri iskanju ustreznih razpisov vam
lahko ponudijo različni servisi in baze. Med
najbolj uporabnimi je spletna stran razpisi.
info, kjer je objavljena večina domačih in
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mednarodnih razpisov, primernih tudi za
MSLS. Seveda pa ne pozabite redno spremljati spletne strani občine, v kateri delujete ter se naročiti na različne novice, ki vas
obveščajo o novih razpisih (novice regionalnih stičišč nevladnih organizacij, CNVOS novice, novice občin, idr.).
Vsak razpis je seveda zgodba zase. Temeljno
priporočilo, ki ga lahko navedemo, je skladnost predlaganega projekta oziroma programa z namenom in cilji razpisa. Poiščite
razpise, ki ustrezajo vašemu programu in
vaši organizaciji. Ne prijavljajte se na razpise, katerih nameni in cilji ne sovpadajo z
namenom in cilji vaše organizacije. Čas, ki bi
ga posvetili pripravi vlog na te razpise, raje
namenite obsežnejšemu delu na vlogah, na
katerih imate večje možnosti za uspeh.
Kljub zelo različnim razpisom navajamo nekaj osnovnih smernic, ki jih gre upoštevati
ob prijavljanju na razpise:
ʇʇ natančno preučite razpisno dokumentacijo. Če je ne razumete, prosite za pojasnila kontaktno osebo, ki je navedena v razpisu. Ustrezati morate vsem tehničnim in
vsebinskim pogojem, ki jih določa razpis;
ʇʇ upoštevajte kriterije upravičenosti. V ocenjevanje prijav se uvrstijo le upravičeni
predlagatelji z upravičenimi aktivnostmi
in z upravičenimi stroški, ki jih opredeli
razpisovalec;
ʇʇ pazite, da boste natančno opredelili, kaj
načrtujete in predvidevate. Ne uporabljajte nerazumljivih, dvoumnih stavkov
in splošnih opisov. Pišite preprosto in
se izogibajte žargonu, ne dolgovezite in
pišite v jeziku, ki ga razumejo tudi nepoznavalci vaše organizacije;
ʇʇ narišite jasno in opredeljivo sliko projekta. Zamislite si, če in kako jo bodo ocenjevalci videli in razumeli. Upoštevajte vsa
pravila projektnega dela, ki so obravnavana v tem priročniku. Pri prijavi letnega programa dela pa tega preoblikujte v
projekt (trajajoč eno leto oz. toliko časa,
kot določa razpisna dokumentacija) in
sledite enakim pravilom kot pri pripravi
projektnega predloga;

ʇʇ pazite, da boste jasno navedli, kako se
bodo stvari spremenile, problem rešil
oziroma situacija izboljšala, ko bo projekt
oz. program zaključen. Poskrbite za zagotavljanje trajnosti projekta ali programa
oz. za uporabo njegovih rezultatov po zaključku financiranja;
ʇʇ pred oddajo vloge še enkrat preverite, da
ste izpolnili vse zahtevane parametre in
pogoje.

5 Pridobitne
dejavnosti
MSLS
Pridobitne dejavnosti oz. storitve na trgu
lahko MSLS ponuja z namenom dodatnega
vira financiranja. Seveda lahko opravljate
le tiste storitve, za katere ste registrirani in
jih imate opredeljene v svojem temeljnem
aktu.

5.1 Prodaja blaga in storitev
Za pridobivanje dodatnih sredstev za delovanje MSLS oz. podporo določenemu projektu, lahko MSLS izvede znotraj projekta
prodajo za ta namen izoblikovanih produktov (npr. majic, razglednic, kap in drugega
materiala).
Odvisno od poslanstva organizacije in delovanja le-te v določenem sektorju, se lahko
člani organizacije dogovorijo in izoblikujejo
ponudbo lastnih storitev na osnovi svojih
spretnosti in znanj. Takšne storitve so:
ʇʇ svetovanje;
ʇʇ koordinacija in organizacija dogodkov,
prireditev ipd.;
ʇʇ vodenje programov;
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ʇʇ izvajanje delavnic in izobraževanj;
ʇʇ fasilitacija, moderacija in usposabljanja
različne narave;
ʇʇ izposoja opreme;
ʇʇ motivacijska srečanja oz. timbildingi;
ʇʇ druge družbeno-socialne aktivnosti.
Zgoraj navedene storitve ponavadi organizacije opravljajo v svojem področju dela,
v katerem so tudi bolj prepoznane in izkušene. Ponujene storitve pa lahko izvajajo
tudi izven svojega področja dela (sektorja),
doma in v tujini, za fizične osebe ali neko
drugo organizacijo oz. podjetje.
Pri vseh načinih prodaje blaga ali storitev
mora biti organizacija pozorna na veljavno
zakonodajo in pridobiti ustrezna dovoljenja
za opravljanje storitev na trgu, v kolikor so
zahtevana.

5.2 Sponzorstva
Sponzorstvo (sponzoriranje, reklamiranje,
oglaševanje) je pogodbeni odnos med
sponzorjem in sponzoriranim. Sponzor se
sponzorirancu zaveže nameniti določena
sredstva (lahko so finančna, lahko pa v obliki storitev ali blaga) za svoje reklamiranje
(promocijo/doseganje marketinških ciljev)
v javnosti, sponzorirani pa se zaveže, da bo
z nasprotno storitvijo, opredeljeno v sponzorski pogodbi (ki je lahko promocija, oglaševanje, ipd.), izvedel določene aktivnosti
sponzoriranja.
Pridobivanje sredstev preko sponzorjev, za
razliko od donacij, temelji na zaupnejšem
in partnerskem nivoju. Pri sponzorstvu gre
za neke vrste vzajemno sodelovanje obeh
deležnikov, v našem primeru organizacije
in podjetja, ki finančno podpirajo poslanstvo in delovanje organizacije. Organizacije
običajno sklepajo sponzorsko partnerstvo s
področjem podjetništva/gospodarstva.
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Prvi korak, ki ga naredimo na tej poti, je
zavedanje, da je za našega partnerja tudi
sponzorstvo del njegovega posla, v katerem hoče natančno vedeti, kaj bo za vloženo prejel. Pri tem se moramo zavedati, da je
vložek za tega partnerja že čas, porabljen za
razgovor z nami.
Pri pridobivanju sponzorjev se velja držati
naslednjih priporočil:
ʇʇ naredite si seznam potencialnih sponzorjev glede na strateški načrt delovanja
svoje organizacije, posamezen program,
za katerega iščete sponzorje oz. ciljno
skupino, v kateri delujete;
ʇʇ postavite se v vlogo posameznega sponzorja in poskušajte odkriti njegov interes;
ʇʇ pridobite dodatne informacije o posameznem potencialnem sponzorju iz vašega
seznama;
ʇʇ izdelajte konkretne ponudbe za posameznega sponzorja in oblikujte trdne argumente, zakaj je vložek vreden;
ʇʇ ne odpravite se po sponzorstva naključno.
Pri sponzorstvih je pomembno biti pozoren
na etična načela. Če se vaš MSLS ukvarja z
okoljevarstvom, je težko sprejeti podporo
katerega od večjih onesnaževalcev okolja. Vsekakor je primerno, da se o dvomih
pri sponzorstvu s strani neke organizacije
predhodno posvetujete s članicami oziroma vodstvom MSLS.
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6 Drugi viri
financiranja

Donacije iz naslova 0,5% dohodnine
Vlada Republike Slovenije je leta 2007
sprejela uredbo, po kateri lahko vsak posameznik nameni 0,5% svoje dohodnine
različnim humanitarnim, športnim, kulturnim in drugim organizacijam, ki delujejo v
javnem interesu. Te upravičence vsako leto
objavi Ministrstvo za finance (v njegovem
imenu pa Davčni urad Republike Slovenije).
Mladinski sveti so avtomatično uvrščeni
med upravičence.

6.1 Donacije
Za razliko od sponzorstva je donatorstvo
(donacija, doniranje, darilo) neodplačen in
nekomercialen dogovor, za katerega donator (dajalec donacije) ne pričakuje povračila. Donatorstvo je lahko tudi anonimno.
Donator z dajanjem sredstev ne pričakuje
»protistoritve«, ki bi koristila donatorju.
Namen donacije je finančna podpora (posameznikov ali pravnih oseb) splošnih družbenih koristi, kot so humanitarni, športni,
znanstveni, ekološki in drugi dobrodelni
nameni.

Uspešne lokalne mladinske organizacije iz
tega naslova letno pridobijo tudi več kot
10.000 eurov, kar je gotovo spodbuda, da
vsak MSLS med svojim članstvom in širše
sproži aktivnosti, v katerih spodbuja zavezance za dohodnino (poenostavljeno bi
rekli, da so to vsi zaposleni), da donirajo
prav njihovemu mladinskem svetu. To lahko
storijo kadarkoli s predpisanim obrazcem
Davčne uprave RS.

PODATKI  O  DAVČNEM  ZAVEZANCU:

__________________________
(ime in  priimek  davčnega  zavezanca)

__________________________

(podatki  o  bivališču:  naselje,  ulica,  hišna  številka)

__________________________
(poštna  številka,  ime  pošte)
Davčna  številka

__________________________
(pristojni  davčni  urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime  oziroma  naziv  upravičenca

Davčna  številka  upravičenca  

V/Na _____________________, dne_________________

Odstotek (%)

__________________________
podpis zavezanca/ke
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6.2 Zniževanje stroškov
Zniževanje stroškov je tako samoumeven
način pridobivanja sredstev, da nanj pogosto pozabimo. Da smo stroške znižali, pravimo takrat, ko smo enak učinek dosegli
z manj sredstvi. Ko gre za projekt, to pomeni, da so cilji projekta izpolnjeni na nek
drug način, s pomočjo neke druge, cenejše
metodologije.
Nadzor nad porabo stroškov zato v organizaciji zahteva načrtovanje in evalvacijo.
Pogosto pa poleg tega zahteva še veliko
ustvarjalnosti, za katero si v navidezni preobilici vsakdanjih opravkov nismo pripravljeni vzeti časa.

Primer:
Usposabljanje mladinskih voditeljev
v hotelu stane veliko. Pogosto nam
alternativne možnosti, kakršni sta na
primer tabor in usposabljanje na barčici na morju, sploh ne prideta na misel.
Opaža pa se, da so po takšnih usposabljanjih udeleženci veliko bolj zadovoljni, da imajo povedati veliko več dogodivščin in da smo prihranili kar nekaj
stroškov!

ʇʇ organizacija srečelova
Primer: MSLS ob praznovanju obletnice organizira tudi srečelov. Srečke, ki jih kupijo obiskovalci prireditve, jim prinesejo praktično nagrado, ki so jo prispevali sponzorji ali donatorji.
ʇʇ prihodki iz obresti
Primer: MSLS prejme avans (predplačilo) za izvedbo nekega projekta. Sredstva, ki jih ne potrebuje takoj, veže na banki za neko časovno
obdobje, saj so obresti na depozite bistveno
višje od obresti na sredstva na transakcijskem
računu.
ʇʇ dražbe
Primer: Udeleženci na eni od aktivnosti MSLS
izdelajo slike, ki jih potem MSLS na dražbi proda. Dražbe so najprimernejši način, da od unikatnih izdelkov iztržimo kar največ denarja.
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V Odnosi z
javnostmi
Borut Cink in Sara Draškovič

Poglavje Odnosi z javnostmi je za MSLS prilagojena izdaja priročnika Odnosi z javnostmi
(avtor: Jure Brankovič, izdajatelj MSS).

1 Uvod
Česar ne komuniciramo, ljudje ponavadi ne
zaznavajo. Tistega česar ne zaznavajo, pa ne
poznajo. Tako se hitro lahko znajdemo v situaciji, ko ogromno napora, energije in časa
vlagamo v projekte in delo v dobrobit skupnosti, ki pa gredo mimo ljudi neopaženi.
Posledice neopaznosti pa imajo širše posledice na naše organizacije, ki se hitro odrazijo pri deljenju javnega denarja, novačenju
novih članov in pripadnosti obstoječih.
»Odnosi z javnostmi so namerni, načrtovani
in konstantni napori vzpostavitve in vzdrževanja medsebojnega razumevanja med organizacijo in njenimi javnostmi.«

2 Zakaj se
ukvarjati
z odnosi z
javnostmi?
Del odgovora najdete že v uvodu v to poglavje. Dejstvo je, da v kolikor v mladinskem
svetu lokalne skupnosti ne prepoznate pozitivnih učinkov komuniciranja vašega dela
in vsebin, potem se z odnosi z javnostmi ni
smiselno ukvarjati.

Za pomoč pri razmisleku o tem, ali se boste
z odnosi z javnostmi aktivno ukvarjali in s
						 tem držali vajeti, ki vplivajo na podobo vaše
(Britanski Inštitut javnega mnenja)
organizacije in odmevnost vaših projektov,
vam predstavljamo nekaj ciljnih javnosti, ki
so po naši oceni pomembne za mladinske
svete lokalnih skupnosti:
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1. Organizacije članice MSLS, člani
vaših organizacij članic in zaposleni
na MSLS
Za lastno člansko strukturo 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.

2. Potencialno sodelujoči, nekdanji
člani organizacij članic, starši
Z informacijami o naših dejavnostih bomo
tudi organizacijam članicam pomagali, da
pridobijo nove člane, zaradi večje prepoznavnosti nam bodo lažje pomagali tisti,
ki so bili nekoč del mladinskega sektorja.
Če ima mladinski svet lokalne skupnosti v
javnosti dobro podobo, bodo tudi starši veliko lažje zaupali svoje otroke mladinskim
organizacijam.

3. 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.

4. Sorodne organizacije
Podobne organizacije bodo tudi preko medijev izvedele za nas in za naše delo ter se
tako lažje odločile za sodelovanje z nami,
vključitev v mladinski svet lokalne skupnosti (če ustrezajo pogojem) ali pa se celo
same javile za skupne projekte.
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5. 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.

3 Kaj so to
odnosi z
javnostmi?
Praktiki in učitelji odnosov z javnostmi se
med seboj prerekajo glede tega, kaj so
odnosi z javnostmi. Ali sestojijo iz pisanja, lektoriranja in rabe drugih novinarskih
spretnosti, ali pa iz raziskave, načrtovanja,
upravljavskega svetovanja in drugih upravljavskih veščin? Debato o tem bi lahko
našli skorajda v vsaki knjigi, ki se ukvarja s
proučevanjem in predstavljanjem odnosov
z javnostmi.
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 mladinske svete lokalnih skupnosti.

Odnosi z javnostmi

4 Zakaj so
odnosi z
javnostmi tako
pomembni
za vsako
organizacijo?
Od upravljanja odnosov z javnostmi je po
formuli 5U odvisna uspešnost, učinkovitost,
utemeljenost, ustvarjalnost in upravičenost odnosov med organizacijo in njenimi
javnostmi. Na podlagi uspešnega oziroma
učinkovitega ter ustreznega komuniciranja
se v različnih javnostih o organizaciji, pa
tudi njenem članstvu kot delu organizacije,
vzpostavi nekakšna javna podoba, ki jo organizacija kaže navzven.

utrjujejo ali spreminjajo podobo organizacije. Presek podob, ki jih ustvarijo posamezniki, izoblikuje javno podobo.
V tem smislu mora biti podoba mladinskega sveta lokalne skupnosti usklajena z njegovo identiteto, torej s tem, kar MSLS je.
Za mladinske svete lokalnih skupnosti 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 mladinski
sveti lokalnih skupnosti večinoma nimajo.
Če je podoba slabša od identitete MSLS, bo
ta težko dobila realno plačilo ali prepoznavnost oz. priznanje 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.

5.1 Merjenje podobe

5 Podoba
organizacije
Podoba organizacije je sicer nestalen in
spreminjajoč se fenomen, saj se v širšem
smislu spreminja glede na okoliščine, gledano z vidika posameznika, pa je odvisna
tudi od njegovega zaznavanja organizacije, od njegovih predsodkov in stereotipov.
Tržno komuniciranje, oglaševanje in odnosi
z javnostmi sprožajo dražljaje, ki oblikujejo,

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.
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
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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 mladinske svete lokalnih skupnosti, tako
kot za večino organizacij v mladinskem sektorju, imajo velik pomen že obstoječi podatki, 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.

5.2 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 mladinskega
sveta lokalne skupnosti mora določiti zaželeno podobo in se na podlagi tega odločiti,
katere vrzeli v javni podobi je treba najprej
zapolniti.
Pri tem se mora vodstvo MSLS-ja vprašati:
ʇʇ Kako bi se izboljšala podoba, če bi odpravili posamezno pomanjkljivost ali motečo točko?
ʇʇ S kakšno strategijo bi se tega lotili?
ʇʇ Koliko bi nas to stalo?
ʇʇ 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
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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.

5.3 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 mladinskega sveta lokalne skupnosti je pomembno, da izstopajo
od ostalih in da si v konkurenci drugih dogodkov izborijo 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.
Mladinski sveti lokalnih skupnosti morajo
dobro sodelovati z javnimi glasili, predvsem
z mediji in novinarji, ki so zadolženi ali specializirani za njihovo področje ali tistimi, ki
delujejo na lokalnem področju, na katerem
delujejo tudi MSLS-ji. 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:
ʇʇ Kratko: Ne predstavljaj vsega, s čemer se
ukvarjaš, temveč zgolj tisto, kar posamezno javnost zadeva.
ʇʇ Jasno: Zapiši natančno to, kar misliš. Ne
uporabljaj žargonskih besed in kratic, ki
jih uporabljajo v tvoji organizaciji.
ʇʇ Iskreno: Verjemi v to, kar sporočaš. Ne
pretiravaj.
ʇʇ Ustrezno: Pojasni razloge in prepričaj javnost, zakaj potrebuješ njihovo pozornost.
Ne pozabi!
1. Če prikazujete boljšo podobo organizacije od resnične, bodo člani in
opazovalci hitro razočarani.
2. Spreminjanje podobe je zahtevno,
saj ljudje raje sprejemajo mnenja,
ki so bližja tistemu, kar že poznajo.
3. Na vaše aktivnosti boste opozorili le
z dobrim sporočilom, ki bo kratko,
jasno, iskreno in ustrezno.
4. Podobo organizacije v javnosti najlažje spoznamo s pregledom medijskih objav.

6 Delo medijev
Delovanje medijev moramo spoznati, da
jih lahko razumemo. Osnovno jih 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.
Predstavnik občine je neki urednici dnevnega časopisa zaželel čimbolj srečno in mirno naslednje leto, ona pa je odgovorila, da
si želi kvečjemu čim več neumnosti, ki jih
bodo naredili na občini, da bo imela o čem
pisati.
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Pri odločitvi za objavo uredništva upoštevajo naslednje kriterije:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Pravočasnost: Pri medijih je
pomembno, da informacijo objavijo
prvi.
Hitrost je pomembna predvsem ob kriznih
dogodkih, ko moramo medijem čim prej
zagotoviti informacije, sicer jih bodo našli
mimo nas in morda ne bodo takšne, kot jih
želimo

5. 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.

6. 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.

6.1 Profil novinarja
Novinarji iščejo čim lažjo in čim bolj preprosto pot do informacij, ki jih nato obdelajo
in objavijo v svojih medijih. V Sloveniji so le
redki specializirani mediji, ki presegajo ljubiteljsko zagnanost, še manj pa je specializiranih novinarjev in ustrezno izobraženih
novinarjev za področje, ki ga pokrivajo. Ker
se vsakodnevno ukvarjajo z 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:
ʇʇ s spremljanjem konkurenčnih medijev;
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ʇʇ iz poročil uradnih oseb (policija, reševalci,
center za obveščanje);
ʇʇ zaradi načrtnega obveščanja organizacij
(aktivnosti služb za odnose z mediji);
ʇʇ preko prijateljev, znancev;
ʇʇ preko svojih informatorjev ali
ʇʇ 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 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).

6.2 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 mladinskih svetih lokalnih skupnosti
večja. Dober dan za akcije in dogodke o
MSLS 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.

6.3 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, za
katere zaprosijo, naj to ne postane vaša prvotna naloga. Najprej morate poskrbeti za
vodenje svoje organizacije, njene projekte,
aktivnosti in skrb za lastne člane.

2. Mediji 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.
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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.
Poudarjamo!
1. Vsiljevanje vsebin in pozitivne podobe novinarjem lahko povzroči
njihov odpor in posledično slabo
publiciteto.
2. Uredništva pri odločitvi za objavo
informacij razmišljajo, koliko ljudi
vsebina zadeva, kaj je novo in kaj je
zanimivo.
3. »Slaba novica je dobra novica.« Več
pozornosti javnosti pritegnejo slabe
novice, zato jim mediji namenijo več
pozornosti.
4. Novinarji večinoma spremljajo vsak
dan drugo zgodbo, zato se v vsebino
večinoma ne poglabljajo.

7 Komunikacijska
orodja za
odnose in stike
z javnostmi oz.
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 in kako izboljšati dostop do medijev in različnih javnosti:
ʇʇ adrema novinarjev;
ʇʇ sporočilo za medije;
ʇʇ tiskovna konferenca;
ʇʇ priprava dogodkov;
ʇʇ razlagalno gradivo.

7.1 Adrema novinarjev
Adrema oziroma seznam naslovljencev je
eden izmed osnovnih in hkrati najbolj nepogrešljivih pripomočkov v odnosih z mediji.
Adrema je uporabno orodje v večini stikov z
novinarji. Z njo si pomagamo predvsem pri
pošiljanju sporočil za javnost ter prirejanju
novinarskih konferenc.
Adrema mora zajemati tiste medije in novinarje, ki so za poročanje o naši organizaciji
pomembni in za katere smo tudi mi zanimivi, hkrati pa nam v različnih okoliščinah
pomaga pri odločitvi, katerega novinarja
poklicati za informacijo ipd. Izdelava dobre
adreme je zahtevno in zamudno delo. Pri
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njeni pripravi si lahko pomagamo z medijskimi objavami (klipingi), iz katerih razberemo, kateri novinarji pogosto poročajo o nas
ali naši temi.
Vseeno pa nas adrema ne sme zavesti v smislu, da bomo informacije o naši organizaciji
posredovali samo tistim novinarjem, ki jih
imamo v adremi. Osredotočimo se na to,
koga potrebujemo oziroma hočemo – kdo
poroča o panogi, o nas pa ne, kdo veliko
piše o konkurenci, nas pa prezre, kdo piše
o storitvah, pozablja pa na ponudnike ipd.

Pri uporabi adreme vselej upoštevamo
načelo selektivnosti. Medije in novinarje
izbiramo glede na relevantnost, ki jo ima
zanje poslana informacija. Vseh medijev na
adremi ne zanima novinarska konferenca o
poslovnih izidih naše organizacije, vseh medijev ne zanima sporočilo za javnost, da je
oglas za našo organizacijo zmagal na oglaševalskem festivalu ipd.

Adrema je sestavljena na način, kot je prikazano v spodnji tabeli17.
Ime medija

Naslov

Ime in priimek
novinarja ali
urednika

Elektronska
pošta

Telefonska
številka

Opombe /
izkušnje /
zanimivosti

Novi Glas

Jurčkova 2

Janez Novak

janez.novak@
noviglas.si

051 223 998

obravnava
študentsko
problematiko in
visoko šolstvo

Dnevne novice

Poletna pot 112

Andreja Hribar

ahribar@dnevne-novice.net

02 897 85 56

urednica tedenske priloge
o mladih

17

Podatki so vzorčne narave.

7.2 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:
ʇʇ KAJ se bo dogajalo;
ʇʇ KDO organizira prireditev in število
udeležencev;
ʇʇ KJE bo potekalo dogajanje;
ʇʇ KDAJ bo potekalo in
ʇʇ ZAKAJ smo se odločili za organizacijo.
Ob tem ne pozabimo v nadaljevanju besedila kratko predstaviti mladinski svet lokalne skupnosti. Uspešno sporočilo je kratko,
jasno in iskreno.
Nekaj uporabnih pravil za pripravo sporočila za medije:
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ʇʇ dolžina sporočila za javnost ne sme presegati ene strani (približno 200 besed);
ʇʇ prepričaj se, da ima njegova vsebina »novičarsko vrednost«: je zanimiva, nova,
pomembna;
ʇʇ v prvem odstavku mora biti naveden bistveni del sporočila: kaj/kdo/kje/kdaj/
zakaj;
ʇʇ navedena naj bo spletna stran
organizacije;
ʇʇ navedena mora biti kontaktna oseba,
pri kateri lahko novinarji dobijo dodatna
pojasnila;
ʇʇ uporabi način sporočanja, ki je primeren
za medij (za časopis ali elektronske medije, glede na tipične bralce določenega
glasila,...);
ʇʇ predstavljal si, da o lastni organizaciji ne
veš ničesar. Bi razumel svoje sporočilo? Bi
ga razumeli tako tvoji prijatelji kot tvoji
starši in babica?
ʇʇ uporabi knjižni jezik, brez žargona tvoje
organizacije. Pazi na slovnične napake;
ʇʇ uporabljaj kratke nezapletene besede,
kratke stavke, izogibaj se odvisnikov;
ʇʇ razloži vse strokovne izraze;
ʇʇ ne uporabljaj kratic. Če jih uporabljaš, jih
ob prvi navedbi razloži;
ʇʇ ne uporabljaj trpnika (pasiva). Namesto
»Narejeno bo« zapiši »Naredili bomo«;
ʇʇ 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.
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.
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7.3 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.

7.4 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
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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.

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.

7.4.1 Pred konferenco

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.

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.
V katerih primerih se organizira konferenco?
ʇʇ dogodek zadeva velik del skupnosti;
ʇʇ širijo se dezinformacije;
ʇʇ prezapletena tema za sporočilo za
medije;
ʇʇ zahteva medijev za izjave;
ʇʇ krizna situacija/pozornost medijev.
V katerih primerih se je NE organizira?
ʇʇ majhna novičarska vrednost;
ʇʇ če smo informacije posredovali že prej;
ʇʇ če nastopajoči niso sposobni prepričljivega nastopa pred mediji;
ʇʇ 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.

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.

7.4.2 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
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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.
Pomembno:
ʇʇ 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;
ʇʇ voditelj tiskovne konference daje besedo
in lahko po potrebi tudi prekine govorca.
Na koncu pove novinarjem, kdaj je čas za
vprašanja;
ʇʇ za vprašanja, na katera nimamo natančnih podatkov, obljubimo naknadne
odgovore, ki jih potem resnično tudi
posredujemo.

7.4.3 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 tudi predstavnikom organizacije možnost za neuradni pomenek, v
katerem se ponavadi izmenja več informacij
kot med uradnim delom konference.
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Ob objavi prispevkov, ki so posledica tiskovne konference, preverimo njihovo vsebino
in jih shranimo v kliping.

7.5 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 kako jih bomo prepričali k objavi novic.
Naše naloge pri organizaciji dogodka:

1. 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.

2. 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.

3. 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.
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4. 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.

8 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:
ʇʇ držite se svoje teme: Če vas novinar sprašuje nekaj, za kar niste pristojni oziroma
ne poznate, ga preusmerite na drug vir
informacij;
ʇʇ 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;
ʇʇ 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;
ʇʇ 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.

8.1 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

107

Odnosi z javnostmi

pretiravamo s številom dogodkov in poudarjanjem pomena naše organizacije, ki
presega njeno resnično pomembnost.

9 Odnosi z
notranjimi
javnostmi
(organizacijami
članicami,
njihovimi
člani,
aktivisti,...)
Mladinski sveti lokalnih skupnosti pa ne
smejo skrbeti le za svojo javno podobo
oziroma za predstavljanje organizacije navzven. Njihova naloga je, da poskrbijo tudi za
ustrezno komuniciranje znotraj mladinskega sveta, ter za dvosmeren prenos informacij med članstvom, aktivisti in vodstvom.
Za najhitrejše širjenje informiranja v sodobnem telekomunikacijskem svetu obstaja
mnogo možnosti: obveščanja članstva o novostih prek sms-sporočil ali pa z elektronskimi sporočili oziroma delovanjem intraneta,
do katerega imajo dostop člani organizacije, predstavljajo najbolj učinkovito sredstvo
obveščanja.
Tudi »hišni časopisi« oz. interna glasila so
eden izmed zelo hvaležnih orodij komuniciranja med članstvom. Slabosti tovrstnega
obveščanja so v enosmernosti, saj pri uporabnikih elektronske pošte in bralcih naših
internih glasil ni nujno, da nam bodo svoje
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mnenje posredovali s povratno informacijo,
zato so potrebne tudi druge oblike vzdrževanja stikov s članstvom in uporabniki. Pri
tem so možnosti v okviru delovanja mladinski svetov lokalnih skupnosti delovni vikendi, izobraževalni seminarji, neformalna srečanja v okviru športnih, kulturnih in drugih
prireditev. Gre za vse vrste dogodkov, kjer
se lahko srečajo vsi, ki v lokalne mladinskem
svetu sodelujejo in delujejo.
Ne pozabi!
1. Sporočila za javnost morajo biti
dolga do ene A4 strani in morajo
povedati nekaj novega.
2. Ne uporabljajte žargona. Besedilo
naj bo napisano v jeziku, ki bi ga razumele »vaše babice«.
3. Pri pogovoru z novinarji skušamo
odgovarjati kratko in jedrnato, s čimer poudarimo najpomembnejše
dele sporočila.
4. Držimo se teme, ki jo poznamo, in
se ne pustimo izzvati h komentiranju stvari, o katerih bi le ugibali.
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10 Zakaj
e-komuniciranje?
Nizki stroški, hitrost pretoka informacij, široka dostopnost in preprosta nuja so glavni
vzroki, da se morajo tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti posluževati čim več orodij
nove tehnologije – spleta 2.0.
Statistika pokaže, da ne gre le za domeno
mladih. Leta 2011 je bil v Sloveniji delež
uporabnikov spleta 69 odstotkov (RIS).
Vzrok, da se moramo uporabe spleta lotiti
še toliko bolj, je tudi v tem, da ga v veliki
meri 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. In prav zato moramo obstajati tudi za
splet, če želimo, da smo poznani.

10.1 Kaj je splet 2.0?

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 spletnih orodij, ki so primerni za uporabo pri komuniciranju in delu
mladinskih svetov lokalnih skupnosti so sistemi kot je Google+, albumi za fotografije
Instagram in Tumblr, baza video posnetkov
YouTube, spletna enciklopedija uporabnikov Wikipedia, družbena omrežja Facebook
in Pinterest, 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.

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.

10.2 Zakaj predstaviti
organizacijo na družbenih
omrežjih?

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
vse informacije, fotografije in filme. Pri tem
so pomembna tako večja dostopnost, kot
vse boljša informiranost in soustvarjanje

Glavni vzrok je gotovo doseg: Facebook ima
samo v Sloveniji 700.000 članov in omogoča lažje povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini. Dostopen je 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
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brez težav, saj je aplikacija pripravljena za
preprostega uporabnika brez posebnih računalniških znanj. Podobno velja tudi za
Google+, Pinterest, Twitter in številna druga
omrežja, ki iščejo priložnost, da postanejo
novi Facebook.

da so te vsebine povezane z vašim poslanstvom in cilji, ki jih kot mladinski svet lokalne skupnosti želite doseči.

Pri upravljanju organizacijskih profilov na
družbenih omrežjih je pomembno:

Ob že omenjeni pomembnosti frekvence
osveževanja in dodajanja vsebin ne pozabite izkoristiti eno največjih prednosti družbenih omrežij – možnost, da takoj in praktično
od vsepovsod delite z vašimi sledilci, kaj
počnete. Izkoristite to v vaš prid in o vaših
projektih, akcijah, dogajanjih, itd. praktično
v istem trenutku obvestite vašo publiko.

10.2.1 Delovanje na dolgi rok
Bližnjice so mogoče, vendar so pogojene z
vlaganjem finančnih sredstev, kar pri večini mladinskih svetov lokalnih skupnosti ne
pride v poštev. Zanimive vsebine, koristne
informacije in jasni cilji organizacije bodo
na srednji in dolgi rok pritegnili vse več sledilcev. Vztrajnost se na družbenih omrežjih
splača.

10.2.2 Fokus in širjenje po korakih
Na spletu boste našli številna družbena
omrežja in problem, s katerim se soočite takoj na začetku, je kje začeti oz. ali se
pojaviti na vseh. Družbena omrežja so živ
ekosistem, v katerem stalno potekajo interakcije in v katerem se vedno nekaj dogaja.
Predstavitvene strani, ki doživijo osvežitev
enkrat na dva tedna, enkrat na mesec ali
še redkeje, so hitro pozabljene. Ker ste mladinski sveti lokalnih skupnosti tudi kadrovsko omejeni, priporočamo, da se v začetku
usmerite predvsem v Facebook in tam izvajate kvalitetno komuniciranje, potem pa se
počasi širite na druga družbena omrežja.

10.2.3 Vsebina, vsebina, vsebina
Dolgoročno uspešno prisotnost na družbenih omrežjih vam zagotavlja predvsem
kvalitetna in aktualna vsebina. Ni nujno,
da jo vedno producirate sami. Svojim sledilcem ponudite informacije, ki so na voljo
na številnih spletnih mestih in omrežjih, pa
jih verjetno sami ne bi našli. Pomembno je,
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10.2.4 Aktualnost vsebin

10.3 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.

10.3.1 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.
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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 preleteli.
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.

10.3.2 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.

10.3.3 Povezave
Drugačno branje, kot pri knjigah ali tiskovinah, se najbolj izkaže 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.

11 Kako ustvariti
Facebook
stran?
Na profilni strani vašega zasebnega
Facebook računa je moč najti gumb »Create
page«. Ker pa Facebook stalno spreminja
postavitev gumbov in strani, si boste z uporabo URL naslova www.facebook.com/pages/create.php prihranili kakšno minuto ali
dve.

1. korak - Ustvarimo Facebook stran
Prava izbira za mladinske svete lokalnih skupnosti je kategorija »Company, organisation or insitution«.
Žal Facebook (še) ne pozna podkategorije
mladinski svet ali mladinska organizacija, zato svetujemo, da izberete kategorijo
nevladne organizacija (NGO – non governmental organisation).
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Vpišite uradno ime vašega lokalnega mladinskega sveta in se seznanite s pogoji
ustvarjanja strani na Facebooku in kliknite
»Get Started«. Ne pozabite, da lahko ime
strani (v tem primeru uradni naziv) spremenite samo dokler ima vaša stran manj kot
200 všečkov, in še to samo enkrat.

2. korak - Osnovne informacije o
lokalnem mladinske svetu
Izpolnite zahtevane informacije, naložite
profilno fotografijo (npr. logotip mladinskega sveta oz. drugo fotografijo, ki jasno prikazuje na kateri strani se nahaja obiskovalec) in se sprehodite skozi vse 4 točke.
Čestitke, s tem ste vzpostavili in objavili
Facebook stran vašega mladinskega sveta.
Ne veselite se prehitro, to je šele začetek.

3. korak - Dokončanje Facebook
strani
Profilna in naslovna fotografija predstavljata prvi stik vaše strani z obiskovalci in morata predstavljati oz. sporočati, kaj oz. koga
vaša stran predstavlja.

vam ustreza. Nastavite jo tako, da kliknete
gumb »Add a cover«. Naslovno fotografijo
lahko po želji spreminjate.

2. Profilna fotografija (profile photo)
Profilna fotografija je manjši kvadrat na spodnji levi strani prostora za naslovno fotografijo. Njene dimenzije so 160px krat 160px,
vendar boste morali naložiti sliko velikosti
vsaj 180px krat 180px. Tanka bela obroba se
doda samodejno in je ni moč odstraniti.
Pomembno je tudi, da vsebinsko čim bolj
obogatite vse kategorije, ki so na voljo v kategoriji Informacije o strani (Page Info).

3. Širjenje informacije o obstoju
strani in upravljanje strani
Ostane vam še prijetno opravilo prvega
všečkanja strani z vašega osebnega profila
na Facebooku in pričetek zbiranja sledilcev
oz. všečkov.
Pri širjenju informacij o svoji strani si lahko
pomagate tudi z gumbom »Build Audience«
(občinstvo) v zgornjem desnem kotu in izberite eno od možnosti, ki vam jih ponuja
meni, ki se odpre.

11.1Koristne informacije:
1.Naslovna fotografija (cover photo)
Naslovna fotografija je velik prostor za fotografijo na vrhu časovnice. Prikazana je
v velikosti 851px široka in 315px visoko.
Fotografija, ki jo naložite na to mesto, mora
biti najmanj 399 slikovnih pik (px) široka
(širina najmanj 720 slikovnih pik bo delovala najbolje). Naložena fotografija je lahko
že obrezana na predpisane mere. V kolikor
ima fotografija, ki jo naložite, večje mere
od predpisanih, boste dobili možnosti, da
se premaknete na sliko, da izberete izrez, ki
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11.2 Nasveti in pravila za
upravljanje Facebook
strani
Pazljivo izberite ime Facebook strani, ki jo
ustvarjate. Tega bo moč spreminjati dokler
vaša stran ne bo imela 200 všečkov. Kasneje
je to po pričevanjih upravljavcev sicer možno, vendar je potrebno komunicirati direktno s podjetjem Facebook, uspeh pa nikakor ni garantiran.
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1. Komunicirajte vizualno

5. Všečkanje lastnih objav

Z objavami, ki vsebujejo samo tekst in/ali
povezavo sicer ni nič narobe, ampak raziskave so pokazale, da obstaja večja verjetnost, da bodo objave s fotografijo ali video
posnetkom od oseb, ki so všečkale vašo
stran, privabile všeček oz. da bodo vašo objavo delile na svojem FB profilu.

Nikoli ne všečkajte lastnih objav. Če ponazorimo z zelo enostavnim primerom – to je
kot bi samemu sebi dali »High Five«. Povsem
sprejemljivo pa je, da objave vaše Facebook
strani všečkate z osebnim profilom.

2. Pripovedujte zgodbe

Komuniciranje s ciljnimi javnostmi je resno opravilo. Facebook in druga družbena
omrežja pa večina ljudi uporablja za zabavo.
V kolikor boste z objavo nekomu privabili
nasmeh na obraz, obstaja večja verjetnost,
da bo vašo stran redno spremljal.

Sedaj razmišljate vizualno, kako prikazati zgodbo vaše organizacije? Ste se morda
lotili prenove otroškega igrišča, prostora,
ki bo namenjen mladim? Organizirate projekt in imate sestanek, srečanja, delavnice,
s katerimi se nanj pripravljate? Serijo fotografij lahko zelo enostavno (npr. z uporabo
programa Windows Movie Maker) povežete
v kratek predstavitveni film. Ali pa s postopnimi objavami na vaši Facebook strani pokažete, kaj delate in na kakšen način, ter s
kom.

3. Spoštujte avtorske pravice in
ohranite avtentičnost
Na spletu je na voljo ogromno informacij,
fotografij, video posnetkov, itd. Spoštujte
avtorstvo in delo drugih s tem, da navedete
avtorja fotografije, vir informacij, ipd.

4. Krepite verodostojnost
Facebook stran je namenjena promociji vaših aktivnosti, uspehov in rezultatov.
Priporočljivo je, da med vsebinami, ki jih
delite na vaši strani, najdete tudi zanimive
članke, uspešne projekte, bloge in druge
vsebine, ki so zanimive za vaše občinstvo.

6. Bodite zabavni

7. Uravnotežite količino objav
Nihče ne mara t. i. spam metod komuniciranja, kar pomeni, da v kratkem časovnem
obdobju na strani objavite veliko število statusov, fotografij, povezav. Prav tako pa neredno objavljanje vodi k neaktualnosti in nezanimivosti vaše strani. Uravnoteženost pri
frekvenci objavljanja je gotovo prava pot.

8. Osebne zgodbe zaposlenih oz.
predstavnikov organizacije
Načeloma velike večine vaših sledilcev ne
zanima, kdaj ima predsednik, podpredsednik ali katerikoli drugi funkcionar mladinskega sveta rojstni dan ali kaj podobnega.
Izogibajte se objavam, ki so vezane na ozek
krog oseb iz ustroja mladinskega sveta.
Zanimive so za vas, ne pa tudi za vse ostale.
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11.3 Oglaševanje na
Facebooku
Facebook oglasi so učinkovit način za doseganje ciljnega občinstva, z namenom
pridobivanja »všečkov«, promocije objav za
povečanje njihovega dosega (Reach), s ciljem povečati udeležbo na dogodkih, ki jih
organizirate, prepoznavnost projektov ali
akcij, ki jih izvajate, itd.
Prednost oglaševanja na Facebooku je, glede na druge oblike oglaševanja (radijsko, televizijsko, zunanje – plakati, itd.), da je relativno poceni. Kot pri vsakem drugem oglaševanju, pa je potrebno tudi na Facebook-u
to početi premišljeno, ciljno in merljivo. Ne
vlagajte sredstev samo v pridobivanje všečkov za vašo Facebook stran. Zapomnite si,
da je tisto, kar prinaša uspeh na dolgi rok
vsebina, ki je za vaše sledilce zanimiva, relevantna in aktualna.
Pri odločitvi o dolgoročnejšem oglaševanju
na Facebooku, predvsem če s tem nimate izkušenj, se je smiselno posvetovati s strokovnjaki oz. agencijami, ki se s tem ukvarjajo
profesionalno ali pa vsaj pridobiti izkušnje
iz prve roke od kakšnega drugega lokalnega
mladinskega sveta ali morda Mladinskega
sveta Slovenije.

12 Viri in
literatura
- poglavje Odnosi z javnostmi je kopirano,
povzeto in smiselno spremenjeno po predlogi Priročnika za odnose z javnostmi (avtor: Jure Brankovič, izdajatelj MSS), kakor
zahteva licenca Creative Commons
- določeni deli tekstov so avtorsko delo Sare
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