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POVZETEK 

Namen diplomske naloge je prikazati pomembnost odnosov z javnostmi za organizacije. 
Podrobneje govorim o vlogi odnosov z javnostmi v gospodarskih družbah. Poseben 
poudarek posve�am pomembnosti komuniciranja z javnostmi v organizacijah in zakaj je 
oddelek za odnose z javnostmi strateško pomemben za podjetje.  
Opisujem na�in komunikacije in informiranja zaposlenih v družbi ter zunanje javnosti.  
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh smiselnih in zaklju�enih delov. Teoreti�na 
dognanja, ki jih opisujem v prvem delu, sem v drugem delu prakti�no preizkusila na 
študijskem primeru informacijske družbe Actual I.T.  
 

Klju�ne besede: javnost, odnosi z javnostmi, komunikacija, informiranje, publiciteta, 
identiteta, podoba, ugled 

ABSTRACT 

The purpose of the diploma theme is to point out the importance of public relations 
within organizations. Within the theme I discuss in detail the purpose and role of PR in 
commercial organizations. A special emphasis is dedicated to importance of public 
relations and communications within organizations and why public relations 
departments play a strategic role within the company.  
The diploma theme describes different methods of communicating and sharing 
information to internal stakeholders and well as the outside public. The diploma theme 
is divided into two parts; firstly the theoretical aspect of PR and secondly an example 
from practice, which I have build on the case of an IT company Actual I.T.  
 

Key words: public, public relations, communications, information sharing, awareness 
(publicitation), identity, public image, reputation 
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1 UVOD 

Organizacije so osebe, podobno kot smo ljudje. Z imenom – tako kot mi – si 
pridobijo pravni status in zaživijo svoje življenje, ki, �eprav ni ni� drugega kot življenje 
njenih �lanov, gre pogosto svojo pot. Organizacije živijo v svetu drugih organizacij in 
mi v njih in med njimi. Tako kot moramo mi skrbeti za svojo istovetnost, dobro ime in 
prostor pod soncem, morajo enako po�eti tudi organizacije. Tako kot moramo mi sami 
ustanavljati svoje domove in za svoj mir skrbeti za dobre odnose s sosedi, si pridobivati 
prijatelje ter znance in se braniti pred sovražniki, morajo enako po�eti tudi organizacije. 
In za to že dolgo ne zadoš�ata ve� le dobra volja in nameni ljudi na vrhu organizacije. 
Potrebno je organizirano upravljanje odnosov organizacije z drugimi organizacijami in 
skupinami v okolju.  

�e želi organizacija uspešno upravljati svojo podobo, mora najti takšne oblike in 
kombinacije tržno-komunikacijskih aktivnosti, ki bodo pomagale ustvarjati želeno 
podobo in kot posledico tega ugled.  

Strateško komuniciranje postaja klju�na funkcija vodenja in upravljanja vseh 
podjetij in organizacij. Z njim namre� organizacije ustvarjajo in dopolnjujejo ugled, ki 
je »kapital« organizacije 21. stoletja. Ker je ugled krhko in »hitro pokvarljivo« 
premoženje, ga je treba pazljivo upravljati.  

Organizacije ne morejo preživeti brez organiziranega upravljanja odnosov s 
skupinami v okolju. �e zaradi drugega ne, pa zato, ker med njimi bolje uspevajo tiste, ki 
to po�nejo in na ta na�in prehitevajo tiste, ki ne.  

Identiteta, podoba in ugled so pojmi, ki so povezani z vsako organizacijo. Identiteta 
je to, kar organizacija v resnici je. Podoba je, kar si javnosti o njej mislijo, torej odsev 
identitete v javnostih. O ugledu organizacije pa govorimo, ko se njena podoba sklada z 
vrednotami javnosti in je torej ovrednotena podoba. Identiteta, podoba in ugled so 
spremenljivke, ki zahtevajo skrbno upravljanje in stalno uravnavanje medsebojnih 
odnosov. Uglašeno delujejo le, �e pogosto preverjamo njihovo stanje in spreminjamo 
njihove sestavne dele do ravnotežja, ki vodi k uspešnosti organizacije.  

Vsaka organizacija ima vedno neke odnose z javnostmi, �e jih želi ali pa ne. Zato je 
dobro, �e jih organizacija obrne sebi v prid tako, da gradijo pozitivno podobo v o�eh 
najpomembnejših javnosti.  

Mnogim svetovalcem za odnose z javnostmi se uspeh zdi to, da pridobijo strateško 
vlogo, ki jo prinašata sedež v upravi in priznavanje med kolegi. V resnici pa številni 
piarovci delajo na takti�ni ravni ter izvajajo komunikacijske naloge, ki jih dolo�ajo 
drugi. A obstaja vse ve� dokazov, da so odnosi z javnostmi pomembno in potrebno 
orodje za strateško upravljanje ter da so imeli klju�no vlogo pri pridobivanju ugleda 
nekaterih najbolj ob�udovanih podjetij na svetu.  



 

2  

Odnosi z javnostmi so zna�ilna funkcija upravljanja, ki pomaga vzpostaviti in 
vzdrževati vzajemne kanale komuniciranja, razumevanje, sprejemanje in sodelovanje 
med organizacijo in njenimi javnostmi. Predstavljajo pomembno organizacijsko 
funkcijo za organizacije. Ve�ina organizacij si v sklopu odnosov z javnostmi zastavi 
naslednje cilje: krepitev ugleda, ve�anje prepoznavnosti, doseganje povezljivosti 
blagovne znamke z izdelkom ali storitvijo, izboljšanje komunikacije med zaposlenimi in 
nudenje ve�je informiranosti, krepitev pripadnosti podjetju, vklapljanje novih 
zaposlenih v organizacijsko kulturo. 

Družba Actual I.T. je hitro iz majhnega podjetja zraslo v srednje veliko in temu 
primerno je bilo potrebno prilagoditi tudi komunikacijo z notranjo in zunanjo javnostjo. 
Posledice hitre rasti so bile tudi ve�kratno prestrukturiranje podjetja in s tem uvedba 
novega oddelka, ki v podjetju skrbi za odnose z javnostmi. 

Nemen diplomske naloge je prikazati pomembnost komuniciranja z javnostmi v 
organizacijah in zakaj je oddelek za odnose z javnostmi strateško pomemben za podjetje 
ter predstaviti vlogo odnosov z javnostmi v gospodarskih družbah.   

V zadnjih dveh delih diplomske naloge sem primerjala teorijo s prakso. Opisala 
sem na�in komunikacije in informiranja zaposlenih v podjetju ter zunanje javnosti. 
Predstavila sem tudi projektni na�rt odnosov z javnostmi ob izvedbi slavnostnega 
dogodka.  

Pri izdelavi diplomske naloge sem na študijskem primeru uporabila metodo 
deskripcije in konkretizacije. Uporabila sem tudi metodo specializacije, posploševanja, 
metodo študije primera, komparativno metodo in empiri�no metodo. 

Podjetja imajo na voljo ve� vrst orodij za ustvarjanje želene podobe in kot 
posledico tega ugled: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, 
neposredno trženje in osebno prodajo. Tako sem se v diplomski nalogi omejila le na 
odnose z javnostmi, saj menim, da so odli�en na�in za doseganje pozitivne podobe 
podjetja. S podatki sem bila omejena, saj sem lahko navajala le tiste, ki niso poslovna 
skrivnost družbe Actual I.T.  

Pri izdelavi diplomske naloge sem upoštevala sedanji, obstoje�i položaj 
obravnavanega podro�ja.   
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2 ODNOSI Z JAVNOSTMI 

2.1 Opredelitev odnosov z javnostmi 
Odnosi z javnostmi so sestavina upravljanja, ki odgovarja za uspešnost, 

u�inkovitost, utemeljenost, ustvarjalnost in upravi�enost odnosov med organizacijo in 
njenimi deležniki ter javnostmi. Proces upravljanja odnosov z javnostmi sestavljajo 
procesi osmišljanja, usmerjanja, na�rtovanja, organiziranja, izvajanja, ocenjevanja in 
pregledovanja projektov. 

Vendar obstajajo razli�ne definicije odnosov z javnostmi. Med njimi nastajajo 
razlike zato, ker si avtorji teh definicij niso enotni v pogledu na odnose z javnostmi in 
komuniciranje. Nekateri praktiki definirajo komuniciranje širše od odnosov z javnostmi. 
Komuniciranje vidijo kot menedžment komunikacijske funkcije v organizaciji, odnose z 
javnostmi pa le kot eno izmed ožjih funkcij, najve�krat kot publiciteto, predstavljanje, 
odnose z mediji ali podporo trženju. Drugi vidijo odnose z javnostmi kot širši termin, 
pod komuniciranjem pa si predstavljajo tehnike in orodja, ki se uporabljajo kot pomo� 
pri izvajanju odnosov z javnostmi.  

Cutlip in drugi opredeljujejo odnose z javnostmi kot upravljavsko funkcijo, ki 
vzpostavlja in ohranja vzajemno koristne odnose med organizacijo in javnostmi, od 
katerih je odvisna uspešnost organizacije. Ta definicija pripisuje praksi odnosov z 
javnostmi upravljavsko vlogo, poudarja moralno in eti�no vlogo poklica ter dolo�a 
kriterije za ugotavljanje, kaj spada in kaj ne v funkcijo odnosov z javnostmi (Cutlip, 
Center in Broom 2000, 6). 

Grunig in Hunt (1995, 6) definirata odnose z javnostmi kot upravljanje 
komuniciranja med organizacijo in njenimi javnostmi. Komuniciranje razumeta kot 
ravnanje (ljudi, skupin ali organizacij), ki se nanaša na prenašanje simbolov drugim 
ljudem, skupinam ali organizacijam, ter pravita, da so odnosi z javnostmi upravljalno 
komunikacijsko ravnanje organizacije z njenimi javnostmi.  

Odnosi z javnostmi so pomembno trženjsko orodje. Javnost je vsaka skupina, ki 
ima dejanski ali potencialni interes ali vpliv na sposobnost podjetja, da doseže svoj cilj 
(Kotler idr. 1999, 676). 

Kitchen je v svoji raziskavi definicij odnosov z javnostmi odkril naslednje 
ponavljajo�e se vzorce: 

− odnosi z javnostmi so v svojem bistvu komunikacijska funkcija, s poudarkom na 
dvosmerni komunikaciji;  

− odnosi z javnostmi se ukvarjajo z vzpostavitvijo in vzdrževanjem 
obojestranskega razumevanja med organizacijo in dolo�enimi skupinami ljudi 
(javnostmi);  
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− odnosi z javnostmi služijo kot obveš�evalna funkcija, ki analizira in interpretira 
trende in zadeve v okolju, ki bi lahko imele posledice za organizacijo in njene 
deležnike;  

− odnosi z javnostmi pomagajo organizacijam oblikovati in dosegati družbeno 
sprejemljive cilje (Kitchen 1997, 8).  

Mednarodno združenje za odnose z javnostmi (IPRA) je leta 1978 na svetovni 
skupš�ini v Mexico Cityju sprejelo naslednjo opredelitev: »Odnosi z javnostmi so 
veš�ina in družbena veda o analiziranju trendov, o napovedovanju njihovih posledic, o 
svetovanju organizacijskim voditeljem in o izvajanju na�rtovanih programov dejanj v 
interesu organizacij in javnosti.« Za nadaljnjo opredelitev odnosov z javnostmi je treba 
opredeliti še pojem javnosti, ki zavzema osrednjo vlogo v teoriji odnosov z javnostmi. 

2.2 Javnost in deležniki 
Tehni�no »javnosti« v odnosih z javnostmi pomenijo ljudi, ki zaznavajo nek skupen 

problem in za�nejo razpravljati o možnem reševanju tega problema. V javnost se 
razvijejo šele, �e je npr. dolo�ena organizacija tista, ki je bodisi problem zanje 
povzro�ila bodisi ga je sposobna rešiti, �etudi ga ni povzro�ila (Grunig 1997, 3-48). 

Javnost v pojmu »odnosi z javnostmi« tudi ne nastopa v pomenu »splošne javnosti« 
kot izraza komunikativne racionalnosti »javne sfere« oziroma »civilne družbe« - �eprav 
se ozira tudi na to (Ver�i�, White in Moss 1998, 64-71). 

Pod »javnostjo«, na katero se nanaša delo v odnosih z javnostmi, si moramo 
predstavljati naslednje skupine ljudi:  

− tiste, od katerih smo odvisni; 

− tiste, ki so odvisni od nas;  

− tiste, ki imajo na nas pomembne u�inke;  

− tiste, na katere imamo mi pomembne u�inke. 
V organizacijski literaturi se je za poimenovanje teh skupin uveljavil pojem 

»deležniki«, zato bi se »odnosi z javnostmi« morali pravzaprav imenovati »odnosi z 
deležniki« (Ver�i�, Zavrl in Rijavec 2002, 9-58). Pojem deležnikov je nastal po vzorcu 
pojma delni�arji. Tako kot so slednji lastniki denarnih interesov v nekem podjetju 
oziroma organizaciji, so deležniki »lastniki« družbenih interesov. Deležniki so tako 
objektivno povezani z neko organizacijo, medtem ko javnosti poleg te objektivne 
okoliš�ine, ki jo dolo�ajo medsebojni vplivi, dolo�a še subjektivna okoliš�ina, in sicer, 
da javnosti to medsebojno u�inkovanje tudi prepoznavajo, o njem razpravljajo in se 
morda celo organizirajo, da bi v zvezi z njim nekaj storile. Dejavne javnosti postanejo 
dejavne, ko se lotijo spreminjanja teh odnosov. Javnosti so lahko glede na njihovo 
dejavnost: 
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− nejavnosti (so tiste skupine, katerih delovanje nima nobenih posledic za 
organizacijo. Z organizacijo nimajo ni�esar in tudi organizacija nima z njimi 
ni�esar, zato so lahko medsebojno brezbrižni. Z njimi zatorej ni treba 
komunicirati, saj bi šlo le za tratenje �asa in denarja); 

− prikrite javnosti (so skupine, soo�ene s problemom, ki je posledica delovanja 
organizacije, a ga kot takšnega še ne prepozna. O nas še nimajo mnenja, �eprav 
je zelo verjetno, da si ga bodo v prihodnosti ustvarile. Zato je možnost vplivanja 
na te skupine ljudi najve�ja); 

− ozaveš�ene javnosti (so tiste, ki se povezanosti še zavedajo, vendar v zvezi z njo 
ne po�nejo ni�esar. So že v procesu oblikovanja svojega mnenja, zato je z njimi 
mogo�e razpravljati); 

− dejavne javnosti (so tiste, ki se povezanosti zavedajo in skušajo nanjo 
organizirano vplivati. Mo� vplivanja nanje je omejena, saj so že jasno 
izoblikovali mnenje, ki ga ponavadi niso pripravljene spreminjati) (Ver�i�, Zavrl 
in Rijavec 2002, 47-49).   

2.3 Modeli odnosov z javnostmi 
V praksi organizacije izvajajo odnose z javnostmi razli�no, Grunig in Hunt (1984, 

21-43; 1995, 8-10) sta na podlagi analize zgodovinskega razvoja odnosov z javnostmi 
oblikovala 4 modele odnosov z javnostmi, ki naj bi predstavljali 4 idealne na�ine 
vodenja odnosov z javnostmi, ki jih v praksi najdemo še danes. Prva dva modela 
predstavljata enosmerni, druga dva pa dvosmerni tok komuniciranja. 

Najprimitivnejši na�in razumevanja odnosov z javnostmi sta Grunig in Hunt 
poimenovala model tiskovnega predstavništva. Izvajalci odnosov z javnostmi si pri tem 
modelu prizadevajo za pogosto in obširno pojavljanje v množi�nih medijih, saj naj bi to 
pomenilo visoko stopnjo prepoznavnosti, ta pa naj bi vodila  k priljubljenosti. Vendar 
tako izkušnje kot raziskave kažejo, da je takšno razumevanje odnosov z javnostmi kot 
poti k brezpla�ni publiciteti morda vše�no kratkoro�no, dolgoro�no pa nevarno. 

Drugi model odnosov z javnostmi je model javnega informiranja. Izvajalci si pri 
tem modelu prizadevajo javnost obveš�ati o tem, kar po�no. Pri tem se ne ukvarjajo z 
vprašanjem, kdo pravzaprav so njihovi deležniki. Med milijardami ljudi na Zemlji jih je 
le nekaj, ki jih zanima, kaj po�ne organizacija. Predvsem pa si tisti, ki jih zanima, želijo 
še kaj ve� kot biti obveš�eni o delu organizacije. Samo obveš�enost ni dovolj za 
vzpostavljanje in razvijanje odnosov, ki naj bi bili vzajemno zadovoljivi in koristni. 

Tretji model odnosov z javnostmi sta Grunig in Hunt poimenovala dvosmerni 
asimetri�ni model. V 20. in 30. letih dvajsetega stoletja so z družboslovnimi vedami 
praktiki odnosov z javnostmi odkrili pomanjkljivosti prvih dveh modelov in se zatekli 
predvsem k psihologiji in na novo nastajajo�im metodam raziskovanja. S tem, ko so 
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za�eli raziskovati naslovnike svojih sporo�il, je model presegel enosmerno zanimanje 
prvih dveh modelov. Zato, ker so na�rtovali u�inke le ene strani na drugo, pa model v 
svojem namenu ostaja neuravnotežen, asimetri�en, manipulativen in uspešen le delno. 

Zadnji, in tudi najbolj smiseln model odnosov z javnostmi, je dvosmerni simetri�ni 
model. V tem modelu si organizacije prizadevajo za prepoznanje svojih deležnikov in 
skušajo z njimi razvijati dialog z namenom medsebojnega prilagajanja in skupnega 
iskanja vzajemnih koristi. V tem pomenu se odnosi z javnostmi ubadajo z upravljanjem 
odnosov med ljudmi.  

Pomembna ideja, izražena s teorijo štirih modelov odnosov z javnostmi, je, da 
odnosi z javnostmi ve�inoma zahtevajo pogajanja in sklepanje kompromisov, kar 
pomeni, da organizacija ne more uveljavljati zgolj lasnih interesov, temve� mora biti 
pripravljena vsaj do neke mere upoštevati interese javnosti. 

2.4 Programi odnosov z javnostmi 
Delovanje organizacije prizadeva razli�ne kategorije deležnikov in deležniki 

vplivajo na organizacijsko uspešnost – organizaciji so lahko naklonjeni, je ne ovirajo in 
ji celo pomagajo pri uresni�evanju zastavljenih ciljev oziroma poslanstva, lahko pa so 
naperjeni proti organizaciji in ovirajo njeno delovanje. Organizacija mora najprej 
prepoznati javnosti, ki so zanjo strateškega pomena, in z njimi graditi odnose. Programi 
odnosov z javnostmi (Škerlep 1998, 751) opredeljujejo vodenje odnosov z 
najpomembnejšimi strateškimi deležniki organizacije. V nadaljevanju sledi kratek 
pregled osnovnih programov odnosov z javnostmi, najpomembnejše izmed njih pa bom 
podrobneje prikazala v okviru odnosov z javnostmi v organizacijah. 

 
Odnosi z notranjimi javnostmi so del funkcije odnosov z javnostmi ter 

vzpostavljajo in ohranjajo odnose med organizacijo in njenimi zaposlenimi, od katerih 
je odvisna uspešnost organizacije (Cutlip, Center in Broom 2000, 289). 

Odnosi z mediji zavzemajo osrednjo vlogo pri odnosih z javnostmi, zato ker mediji 
služijo kot vratarji, ki nadzirajo informacije, usmerjene k drugim javnostim v 
družbenem sistemu. Praktiki odnosov z javnostmi morajo navezovati odprta in zaupljiva 
razmerja z novinarji in uredniki, ker je od njih odvisno, ali bo informacija dosegla 
javnost (Grunig in Hunt 1984, 223). 

Odnosi s finan�nimi javnostmi so specializiran program odnosov z javnostmi, ki 
gradi in ohranja odnose z delni�arji ter drugimi predstavniki finan�ne skupnosti, njihov 
cilj je maksimiranje tržne vrednosti organizacije (Cutlip, Center in Broom 2000, 21). 

Odnosi z lokalno skupnostjo predstavljajo posebne programe odnosov z javnostmi, 
ki so namenjeni lajšanju komuniciranja med organizacijo in javnostmi znotraj 
geografske lokacije, v kateri se nahaja organizacija (Grunig in Hunt 1984, 267).  
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Vladni in javni odnosi so sistemati�ne dejavnosti, s katerimi skušajo organizacije 
vplivati na tiste politi�ne procese, ki se ti�ejo njihovih interesov (Grunig in Hunt 1984, 
285). 

Krizni management in krizno komuniciranje – upravljavske krize so trenutni in 
nepri�akovani dogodki ter dejanja, ki ogrožajo življenja deležnikov in organizacijsko 
sposobnost preživetja. Krizni management odnosov z javnostmi zajema: krizno 
na�rtovanje, krizni management in pokrizni management odnosov z javnostmi (Gruban, 
Ver�i� in Zavrl 1997, 75).  

Trženjski odnosi z javnostmi so odnosi z javnostmi v funkciji tržnega 
komuniciranja. Trženjski odnosi z javnostmi (Kitchen 1997, 260) so proces na�rtovanja, 
izvajanja in vrednotenja programov, ki pospešujejo nakupe in porabnikovo zadovoljstvo 
prek zaupanja vrednega komuniciranja informacij in vtisov. Ti identificirajo 
organizacijo in njene izdelke s potrebami, željami, zanimanji in interesi porabnikov. 

Korporativno oglaševanje ali oglaševanje v funkciji odnosov z javnostmi 
uporabljajo organizacije, ko se ne strinjajo s tem, kar je bilo objavljeno v medijih; ko 
menijo, da njihovo stališ�e ni bilo pravi�no predstavljeno; ko menijo, da njihove 
javnosti ne razumejo problema ali so apati�ne in ko se želijo pridružiti oziroma 
sodelovati pri neki zadevi (Cutlip, Center in Broom 2000, 11). 

Program pridobivanja sredstev je specializiran del odnosov z javnostmi, prilagojen 
nepridobitnim organizacijam, ki gradi in ohranja odnose z donatorji ter �lani z namenom 
zagotavljanja finan�ne in prostovoljne podpore organizaciji (Cutlip, Center in Broom 
2000, 22). 
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3 ODNOSI Z JAVNOSTMI V ORGANIZACIJAH 

3.1 Vloga odnosov z javnostmi v organizacijah 
Majhne organizacije, še posebej ob za�etku delovanja, nimajo problemov s tem, kaj 

so: so enostavno ustanovitelji in lastniki, ki organizaciji pogosto dajo tudi svoje ime. Z 
razvojem in rastjo pa organizacije prerastejo svoje za�etnike; množico ljudi in odnosov, 
ki družijo organizacijo, je treba predstavljati. To je prva naloga vodilnih. Ker pa ti ne 
morejo sami komunicirati z vsemi deležniki in javnostmi, del teh nalog prenesejo na 
razli�ne oddelke, med katerimi je za to na prvem mestu oddelek za odnose z javnostmi. 

Z rastjo pomena osebnosti v upravljanju vseh vrst organizacij se spreminjajo tudi 
pri�akovanja in zahteve, ki jih imajo ljudje do tistih, ki so na vodilnih položajih v 
podjetjih, v vladi in njenih organih in v nevladnih nepridobitniških organizacijah. Od 
direktorjev podjetij, politikov, predsednikov društev in drugih, ki vodijo organizacije, se 
vse bolj pri�akuje, da so voditelji in ne le upravljavci. 

Vodstvo organizacije mora osmišljati, osveš�ati in spodbujati zaposlene pri 
doseganju namenov in ciljev. Odnosi z javnostmi mu pri tem pomagajo z ubesedenjem 
in siceršnjim oblikovanjem vizije in poslanstva organizacije ter njene siceršnje podobe v 
o�eh javnosti. 

Vse oblike posrednega komuniciranja, ki jih uporabljamo v odnosih z javnostmi, so 
le nadomestki za osebne komunikacije, ki jih zaradi številnosti vodilni ne morejo izvesti 
sami. Tako odnosi z javnostmi prevzamejo pomembno predstavniško nalogo: 
predstavljajo vodstvo in njegova dejanja ter poglede navznoter in navzven. Da bi lahko 
praktik odnosov z javnostmi uspešno opravljal takšno nalogo, mu je treba to omogo�iti. 
Za opravljanje predstavniške naloge morajo biti vodje odnosov z javnostmi sestavni del 
vodilne skupine v organizaciji ali pa morajo imeti do te skupine vsaj neposredni dostop. 
�e ho�e vodstvo organizacije vsaj pravilno predstavljati svoje odlo�itve, mora skrbeti za 
to, da so vodilni odnosov z javnostmi med prvimi seznanjeni s temi odlo�itvami in jih 
razumejo.  

Služba za odnose z javnostmi naj praviloma ne bi prevzemala predstavniških nalog, 
ko gre za najpomembnejša sporo�ila. To je naloga glavnega direktorja, ki je vedno prvi 
govorec svoje organizacije. 

Služba za odnose z javnostmi lahko skrbi za javno nastopanje direktorja tako, da 
mu pomaga pisati izjave in govore, ga izpopolnjuje pri javnem nastopanju v živo pred 
ob�instvom, na radiu, televiziji in v družbi novinarjev in drugih pomembnih skupin iz 
okolja, mu organizira obiske drugod in v organizaciji, zanj piše sporo�ila za objavo in 
druge vrste besedil. 

Dale� najpomembnejša skupna naloga glavnega direktorja in vodje odnosov z 
javnostmi je kristaliziranje organizacijskega poslanstva (misije). Naloga glavnega 
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direktorja z vodstveno skupino je posredovati videnje (vizijo): kdo ali kaj je 
organizacija, katera so njena delovna okolja in kaj namerava v njih in z njimi storiti. 
Vodstvo organizacije mora videti smisel lastnega po�etja in skrbeti za smiselno 
delovanje organizacije kot celote: povezovati mora preteklost s prihodnostjo skozi 
sedanjost.  

Glavna napaka vodstev organizacij je, da se vedejo, kot da bi drugi lahko brali 
njihove misli: kako oni vidijo organizacijo danes in v prihodnje. Ljudje nimamo 
neposrednega vpogleda v misli, zato pa imamo jezik, ki nam omogo�a posredovati 
misli. Zato morajo vodilni organizacij govoriti in pisati, biti govorci svojih organizacij, 
osmišljati, osveš�ati in spodbujati.  

3.2 Programi odnosov z javnostmi v organizacijah 
V poglavju o programih odnosov z javnostmi sem predstavila pomembnejše 

programe odnosov z javnostmi, njihovo vlogo ter izvajanje odnosov z javnostmi v 
gospodarskih družbah.  

3.2.1 Odnosi z notranjimi javnostmi 
Zaposleni so praviloma v središ�u pozornosti vodstev in oddelkov za odnose z 

javnostmi. Najpomembnejša pogodba, ki jo ima organizacija, je psihološka pogodba 
med vodstvom organizacije in zaposlenimi o medsebojnih pri�akovanjih: pravicah in 
obveznostih. Kršitve psihološke pogodbe niso manjši, temve� ve�ji greh od kršitve 
pisanih pogodb (npr. o zaposlitvi). 

Ljudje lo�ijo med zadovoljstvom pri delu, ki ga opravljajo, in z organizacijo, v 
kateri delajo. Enako se razlikujejo informacije, ki jih ljudje potrebujejo za opravljanje 
svojega dela, in tiste, ki jih ljudje potrebujejo za razumevanje svojega dela v celoti 
delovanja organizacije. 

Oddelek za odnose z javnostmi skupaj s kadrovskim in drugimi oddelki deluje pri 
komuniciranju z zaposlenimi na naslednjih podro�jih: socializacija in grajenje delovnih 
skupin, odlo�anje in komuniciranje o odlo�itvah, upravljanje konfliktov v sami 
organizaciji in nagrajevanje zaposlenih. 

Proces socializacije je proces v�lanjevanja posameznika v organizacijo, osmišljanje 
njegovega mesta v njej in razumevanja na�inov njenega delovanja (»to tukaj delamo 
tako«). Socializacija je klju�nega pomena na prelomnih to�kah posameznikovega 
»sprehajanja« po organizaciji: na vstopu in drugih prehodnih mestih za kariero 
(napredovanje na višje ali drugo delovno mesto, upokojitev), v odnosih med 
nadrejenimi in podrejenimi ter v organiziranih oblikah izobraževanja. 

Zaposleni najpogosteje pogrešajo komuniciranje o: splošni usodi organizacije 
(njeno sedanje stanje in razvoj), politiki pla�, kadrovski politiki, možnostih za 
izobraževanje, ugodnostih (nadomestilih za prevoze na delo, prehrano...), organizacijski 
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ureditvi (strukturi) organizacije, na�inih povezovanja dela razli�nih organizacijskih 
enot, uspešnosti dela razli�nih enot, zadovoljstvu kon�nih uporabnikov izdelkov ali 
storitev, sprotnih zadevah, ki so povezane z njihovim delom. 

Komuniciranje v organizaciji poteka organizirano (formalno komuniciranje) in 
neorganizirano (neformalno komuniciranje) in vedno sta navzo�i obe sestavini. Za 
vodstvo je pomembna razlika v tem, da neformalno komuniciranje poteka po svoje in 
zato ni mogo�e nadzorovati vsebine in resni�nosti sporo�il. Ta pogosto potekajo po 
govoricah, ki opravljajo dvojno nalogo: po eni strani razlagajo tisto, kar je bilo 
izpuš�eno iz formalnega komuniciranja, po drugi strani pa sproš�ajo �ustveno napetost 
ljudi. Govorice lahko opredelimo kot zgodbe brez pravih dokazov in meril resni�nosti. 
Govorice vsebino poenostavljajo (krajšajo, gostijo, tako da jo je mogo�e lažje doumeti 
in povedati naprej), ostrijo (izpostavljajo le najbolj zanimive dele) in prilagajajo 
pri�akovanjem, jezikovnim zmožnostim, interesom in predsodkom govorcev.   

Spodnja tabela kaže, od kod zaposleni v eni izmed slovenskih organizacij po lastnih 
besedah dobivajo informacije, ki so pomembne za njihovo razumevanje poslovanja 
organizacije kot celote, in od kod bi jih sami radi prejemali. Vidimo lahko, da si 
zaposleni v tej organizaciji sami želijo dobivati pomembne informacije o organizaciji 
kot celoti iz formalnih virov komuniciranja, medtem ko jih v resni�nosti zaenkrat v 
veliki meri dobivajo iz neformalnih virov (kolegov v organizaciji, iz javnih medijev in 
govoric). Številke v tabeli predstavljajo rang. 

Tabela 3.1 Raziskava o informiranosti med zaposlenimi v organizaciji 

Obstoje�i Viri informacij Želeni 

1 od kolegov znotraj podjetja 11 
2 iz glasila 3 
3 v javnih medijih 10 
4 iz okrožnic 6 
5 iz govoric 13 
6 iz internega biltena stroke 9 
7 iz dopisov vodstva 2 
8 osebno od neposredno predpostavljenega 1 
9 iz oglasne deske 7 

10 na organiziranih izobraževanjih 4 
11 od znancev in prijateljev zunaj podjetja 12 
12 na osebnih sre�anjih z vodstvom podjetja 8 
13 na sestankih organizacijskih enot 5 

Vir: Gruban, Ver�i� in Zavrl 1997, 112. 
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3.2.2 Odnosi z mediji 
Grunig in Hunt (1995, 85-110) v svoji knjigi Tehnike odnosov z javnostmi 

obravnavata naslednje medije: tisk, radio, televizija, nove tehnologije (video, 
ra�unalnik, telekomunikacije), govorništvo, prospekti, brošure ter direktna pošta, bilteni 
in revije, fotografije in ilustracije, diapozitivi in filmi, razstave in drugi shodi, letna 
poro�ila in finan�no pisanje, oglaševanje v odnosih z javnostmi ter poslovno in tržno 
komuniciranje.  

Za praktike odnosov z javnostmi se novinarji in uredniki pojavljajo v vlogi 
vratarjev, ki lahko sporo�ila organizacije objavijo in pri tem o organizaciji poro�ajo 
naklonjeno ali kriti�no. Za urednike in novinarje predstavljajo praktiki odnosov z 
javnostmi uradni vir, ki posreduje uradne informacije in stališ�a organizacije.  

S pojavom tiska, radia in televizije smo stopili v obdobje tako imenovanega 
množi�nega komuniciranja. Razvoj tehnologije je danes pripeljal tako dale�, da niti ne 
moremo ve� govoriti o konceptih množi�nega pasivnega ob�instva in enosmerni 
komunikaciji, saj so nam novi mediji ponudili individualizacijo komuniciranja in 
interaktivnost. 

Programi odnosov z mediji omogo�ajo organizacijam relativno poceni dostop do 
množi�nih medijev in prek njih do široke in tudi posebnih javnosti. Množi�ni mediji 
predstavljajo kanal za doseganje strateških javnosti organizacije. Bistveno je, da praktiki 
odnosov z javnostmi ne morejo nadzorovati teh medijev, zato novinarji in uredniki 
predstavljajo pomembne organizacijske deležnike, ki lahko sporo�ila organizacije 
objavijo, zato je treba z njimi vzpostaviti dobre odnose (Grunig in Hunt 1984, 223). 
Program odnosov z mediji ima tudi dolo�ene omejitve. O tem, ali bo dolo�ena vsebina 
objavljena ter kje in kdaj, odlo�ajo predstavniki množi�nih medijev. Pri tem nima 
organizacija, ki je vsebino posredovala množi�nim medijem, nobene besede.  

Za delovanje pri donosih z mediji je treba poznati organizacijski in uredniški ustroj 
posameznih medijev, vsebine njihovih sporo�il in vratarje, ki na te vplivajo, in se 
usposobiti ter organizirati za izvajanje dolgoro�nih, stalnih in dejavnih odnosov z 
novinarji (Gruban, Ver�i� in Zavrl 1997, 113).    

Med standardna orodja dela v odnosih z mediji sodijo: izdelava adreme1 novinarjev, 
izdelava organograma2 medijev in uredništev, priprava tipske tiskovne konference, 
priprava tipskega sporo�ila za objavo, redni osebni stiki z novinarji, pisna osebna 
izkaznica organizacije, razlagalna gradiva, priro�nik najpogostejših vprašanj in 
odgovorov, spremljanje medijskih objav in njihove analize, priro�nik za delo z novinarji 

                                                 
1 Adrema oz. seznam naslovljencev je seznam medijev in novinarjev z njihovimi 

osnovnimi podatki (Ver�i�, Zavrl in Rijavec 2002).  
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in krizni medijski priro�nik (Gruban, Ver�i� in Zavrl 1997, 116). Med najbolj 
razširjenimi metodami odnosov z mediji sta sporo�ilo za javnost in novinarska 
konferenca.  

3.2.3 Odnosi s finan�nimi javnostmi 
Osnovno pravilo upravljanja odnosov z vlagatelji in finan�nimi javnostmi je, da 

denar ne mara presene�enj. Niti hitrih in nepri�akovanih rasti, kajti te ne morejo biti ni� 
drugega kot le napoved hitrih in nepri�akovanih padcev. Zato je bistvo upravljanja 
odnosov z vlagatelji v oblikovanju želene sestave lastniškega kapitala ter izposojenih 
sredstev in nato v upravljanju pri�akovanj vlagateljev in posojilodajalcev.   

Finan�ne javnosti se v grobem delijo na pet skupin: 

− sedanji in morebitni vlagatelji, 

− analitiki gibanj na finan�nih trgih, 

− finan�ne skupnosti (finan�ne institucije), 

− finan�ni mediji in 

− regulatorji. 
Natan�neje pa je finan�ne javnosti mogo�e opredeliti za vsako organizacijo posebej. 
Med najpogostejša orodja komuniciranja z malimi delni�arji (»maloprodaja«) 

sodijo: pisma delni�arjem, �etrtletna in polletna poro�ila, letno poro�ilo, letna 
skupš�ina, poro�ilo z letne skupš�ine, ankete in raziskave, brezpla�ne telefonske 
številke, �asopis, notranji mediji organizacije, delni�arski klubi, dnevi odprtih vrat in 
oglaševanje.  

Med najpogostejše oblike komuniciranja s finan�nimi analitiki sodijo: knjige 
podatkov, osebne predstavitve, sre�anja z vodstvom organizacije, delovna kosila in 
zajtrki in posebna poro�ila za analitike. 

Med najpomembnejša orodja dela z množi�nimi mediji sodijo: novinarski klubi, 
novinarske konference, sporo�ila za medije, objave za javnost, usmerjena publiciteta, 
medijski servisi (STA, Reuters...) in javni nastopi vodstva. 

Osnovno orodje za delo na podro�ju odnosov z vlagatelji in drugimi finan�nimi 
javnostmi je letno poro�ilo za organizacije. Letno poro�ilo je najpomembnejša 
periodi�na listina komuniciranja uprave gospodarskih družb z lastniki in finan�nim 
okoljem. Besedilo, številke in oblika skupaj dajejo vtis resnosti in zanesljivosti vodstva 
in organizacije kot celote. Letno poro�ilo ne le poro�a, temve� tudi razlaga ozadje 
preteklih dogajanj in namene za prihodnost. Njegova vrednost je trajna in v svetu 
obstajajo tudi urejene zbirke letnih poro�il najpomembnejših organizacij. 

                                                                                                                                               
2 Organogram je slikovni prikaz uradnih poti komuniciranja dolo�ene organizacije, 

razkriva, kako naj bi organizacija komunicirala (Gruban, Ver�i� in Zavrl 1997, 145).   
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3.2.4 Odnosi z lokalno skupnostjo 
Vodstva organizacij so odgovorna za produktivno rabo zaupanih jim sredstev ter 

smiselno delovanje ljudi, za zmanjševanje in odpravljanje nenameravanih vplivov na 
okolje in za sorazvoj z družbenim okoljem, v katerem delujejo. Tem vrstam družbene 
odgovornosti vodstev pravimo poslovna odgovornost, družbena odzivnost in javna ali 
javnostna odgovornost.   

Dobri odnosi z lokalno skupnostjo so klju�nega pomena za nemoteno delovanje 
katerekoli organizacije. Ve�ina organizacij je tako nepomembna, da lokalna skupnost 
komajda ve in se zmeni zanje. Tiste organizacije, ki imajo tovarne in posegajo v prostor 
s hrupom, izpusti v zrak ali vodo ali kakorkoli druga�e, pa morajo ra�unati na to, da 
bodo morale z lokalnim okoljem vzpostaviti formalizirane odnose, ki morajo temeljiti 
na medsebojnem razumevanju in spoštovanju. 

Odnosi z lokalno skupnostjo se za�enjajo z razumevanjem razli�nih, tudi 
nenameravanih, a zato ni� manj resni�nih vplivov organizacije na okolje, kjer ima 
sedež, proizvodnjo, skladiš�a ali druge objekte. Meje družbene sprejemljivosti razli�nih 
vrst onesnaževanja se znižujejo, zato so osnovne odlo�itve na podro�ju odnosov z 
lokalno skupnostjo tiste o zmanjševanju neželenih vplivov na okolje. Tem sledi 
sporazumevanje z lokalnim prebivalstvom in njihovimi predstavniki o možnostih 
bivanja organizacije v tistem okolju ter sprejemljivih in verodostojnih oblikah nadzora 
nad nevarnostmi, ki jih organizacija predstavlja za dano okolje. 

Šele razumevanju lastnih vplivov na družbeno okolje in meja njegove vzdržnosti 
sledi priprava razlag za obravnavo spornih vprašanj, priprava scenarijev morebitnih 
potekov dogodkov, priprava priro�nikov z vprašanji in odgovori za vodstvo organizacije 
in za vse zaposlene, ki prihajajo v stike z lokalnim prebivalstvom, priprava razlagalnih 
gradiv, osebnih sre�anj in podobno. Posebej velja opozoriti na to, da v veliki ve�ini 
primerov lokalno prebivalstvo tvorijo zaposleni sami, tako da jim ni mogo�e navzven 
razlagati ne�esa, kar navznoter sami vidijo, da ni res.  

3.2.5 Vladni in javni odnosi 
 Vlade in uprave bolj kot katerekoli druge skupine v okolju vplivajo na pogoje 

uspešnosti in u�inkovitosti organizacij.  
Na splošno velja, da pri vladnih in javnih odnosih delamo po naslednjem vrstnem 

redu: opazovanje, predstavljanje svojih stališ�, zagovarjanje svojih in spodbijanje 
nasprotnih stališ� in pritisk. 

Najpomembnejši del upravljanja vladnih in javnih odnosov je opazovanje dogajanj 
v ustreznih okoljih, saj je s pravo�asnim opozorilom marsikdaj mogo�e prepre�iti 
kasnejšo škodo. Funkcionarji, uradništvo in zakonodajalci so pogosto prisiljeni odlo�ati 
o zadevah, o katerih vedo malo ali celo ni� in zato so dovzetni za pošteno pomo� pri 
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razumevanju problematike. �e pravo�asno zaznamo nevarnosti, ki izhajajo iz slabega 
razumevanja dejstev, lahko s predstavljanjem svojih stališ� in s prepri�evanjem 
dosežemo umik slabih predlogov iz odlo�evalskega procesa ali vsaj dosežemo znosne 
spremembe. Spodbijanje nasprotnih stališ� je toliko lažje, kolikor slabše je organizirana 
nasprotna stran. Pritisk na funkcionarje, uradnike in zakonodajalce je skrajni ukrep, ki 
pa ga je treba izvajati modro v mejah zakona in obi�ajev. 

Na splošno lahko na podro�ju dela z vladami in uradništvom zasledimo mnoštvo 
razli�nih tehnik, pravzaprav vse, ki so nam na voljo pri odnosih z javnostmi. Posebne 
tehnike dela z vladami in javno upravo so:  

− lobiranje (osebno vplivanje), 

− objavljanje rezultatov raziskovalnih poro�il (sklicevanje na znanost, objektivna 
dejstva), 

− objavljanje rezultatov javnomnenjskih raziskav (sklicevanje na javno mnenje), 

− sodelovanje pri delu vladnih in paravladnih delovnih teles (socialno-
gospodarskega sveta vlade, v organih Gospodarske zbornice itd.),  

− pravna dejanja (tožbe, spodbijanje zakonitosti), 

− osebno delo vodilnih na humanitarnih in drugih splošno priznanih podro�jih 
(delo v raznih fundacijah in dobrodelnih akcijah, pa tudi v upravnih odborih 
športnih društev),  

− grajenje samostojne politi�ne baze, ki pritiska na vlado, parlament ali javno 
upravo. 

Najbolj razvpiti del javnih in vladnih odnosov je lobiranje (osebno vplivanje). 
Lobiranje je razvito v ZDA in Veliki Britaniji, kjer je tudi zakonsko urejeno. V 
kontinentalni Evropi je lobiranje potekalo doslej predvsem s povezovanjem politi�nih in 
gospodarskih ukrepov v paradržavnih ustanovah, kot so razne gospodarske zbornice in 
združenja, ter preko strank in njihovih gospodarskih forumov.  

Cutlip, Center in Broom (2000, 19) opredeljujejo lobiranje kot »specializirano 
funkcijo odnosov z javnostmi, ki gradi in ohranja odnose z vlado, predvsem z namenom 
vplivanja na zakonodajo in regulativo.« Kitchen (1997, 33) dodaja, da je lobiranje 
usmerjeno tudi k nevladnim javnostim, ki lahko vplivajo na zakonodajna in vladna 
telesa.   

3.2.6 Krizni management in krizno komuniciranje 
Krizni management skuša predvideti in se pripraviti na morebitne dogodke, ki 

utegnejo omajati ali celo prekiniti pomembne organizacijske odnose. Vloga odnosov z 
javnostmi je, da predvidijo probleme in upravljajo organizacijski odziv nanje. Za krizno 
obdobje je zna�ilno, da se organizacija znajde v središ�u pozornosti s strani množi�nih 
medijev, drugih zunanjih skupin (kot so porabniki, delni�arji, aktivisti�ne skupine, 
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svojci zaposlenih itd.) ter zaposlenih (Regester in Larkin 1997, 217). Za uspešno 
soo�anje s kriznimi situacijami je treba predvideti nepri�akovane dogodke, izdelati 
strategijo odziva nanje, prepoznati je treba zgodnje faze krize in se takoj odzvati nanje 
(Cutlip, Center in Broom 2000, 391).  

Za uspešno reševanje kriz je pomembno, da organizacija že v predhodnem obdobju 
vodi proaktivne odnose z javnostmi, s �imer si pridobi ugled in zaupanje, kar olajša 
reševanje ugleda in odnosov v krizni situaciji. Krizni management je sestavljen iz treh 
delov: 

1. predkrizno na�rtovanje in simulacija kriznih scenarijev, 
2. upravljanje s krizo oziroma vodenje organizacije med krizo ter  
3. vnovi�no pridobivanje ugleda in zaupanja organizacije v pokriznem obdobju 

(Škerlep 1998, 754).  
Krizni management in krizno komuniciranje omogo�ata organizacijam, da 

predvidijo probleme in upravljajo odziv nanje. Za organizacije, ki so pripravljene na 
morebitne krizne situacije, so posledice krize manjše kot v organizacijah, ki niso 
pripravljene na krizne situacije. 

3.2.7 Trženjski odnosi z javnostmi 
Ve�ina od sedaj povedanega govori o organizacijskih (institucionalnih in 

korporativnih) odnosih z javnostmi. Kot eno izmed njihovih posebnih podro�ij dela so v 
zadnjih dveh desetletjih s križanjem s trženjem nastali trženjski odnosi z javnostmi, 
katerih namen je spodbujati poznavanje in uporabo posameznih izdelkov ali storitev. 
Trženjske odnose z javnostmi si je bolj enostavno mogo�e predstavljati kot odnose z 
eno posebno javnostjo – s potrošniki. 

Med tipi�na orodja trženjskih odnosov z javnostmi sodijo: novinarske konference 
(npr. ob uvajanju novih izdelkov ali storitev), novinarska potovanja, pisanje reportaž, 
nasvetov in drugih novinarskih zvrsti, organiziranje seminarjev in simpozijev, 
raziskave, pokroviteljstva, spodbujanje prodaje s kuponi, igrami in nagradami itd. 

Posebej pomembna naloga odnosov s potrošniki je skrb za zadovoljstvo 
uporabnikov naših izdelkov ali storitev in zato tudi obravnavanje njihovih pritožb, 
pripomb in predlogov, spremljanje stalnih potrošnikov, pogovori z nekdanjimi 
potrošniki in odkrivanje stroškov, ki jih imajo potrošniki zaradi prehajanja k tekmecem. 

V jedru programov odnosov s potrošniki je dopolnjevanje oglaševanja z drugimi 
oblikami dviganja vidnosti našega proizvoda ali storitve, njegovega umeš�anja na trgu 
in vzbujanja ter skrbi za pozitivno naravnanost naših potrošnikov do našega izdelka ali 
storitve. 
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Najboljši programi odnosov s potrošniki združujejo lepo, dobro in koristno. Izdelek 
ali storitev povezujejo s spoštovanimi ali priljubljenimi dogajanji in osebnostmi ter ga 
na ta na�in ozaveš�ajo pri potrošnikih. 

3.2.8 Korporativno oglaševanje  
Oglaševanje je tradicionalno povezano s trženjem, po navadi ga uporabljajo 

organizacije za oglaševanje izdelkov in storitev. Oglaševanje je opredeljeno kot 
kakršnakoli oblika neosebnega predstavljanja in predstavitve idej, dobrin ali storitev s 
strani znanega naro�nika (Kotler idr. 1999, 793).  

Oglaševanje ni omejeno na oglaševanje izdelkov in storitev, temve� ga organizacije 
uporabljajo tudi v netrženjske namene. Oglaševanje v funkciji odnosov z javnostmi 
dosega javnosti, ne pa ciljnih porabnikov, ki jih dosega oglaševanje v vlogi trženja. 
Varey (1997, 116) meni, da korporativno oglaševanje oziroma oglaševanje v funkciji 
odnosov z javnostmi obravnava organizacijo kot izdelek ter predstavlja obraz in glas 
organizacije. Organizacije uporabljajo korporativno oglaševanje, kadar želijo same 
odlo�ati o vsebini sporo�ila ter kje in kdaj bo objavljeno.  

Grunig in Hunt (1995, 328) med osnovne cilje korporativnega oglaševanja uvrš�ata: 

− izboljšanje razmerij s porabniki, 

− prikazovanje organizacijskih stališ� do javnih vprašanj, 

− izboljšanje odnosov s financerji/delni�arji,  

− izboljšanje poslovnih odnosov, 

− izboljšanje odnosov s skupnostjo in zaposlenimi, 

− izboljšanje ugleda organizacije. 
Organizacije uporabljajo korporativno oglaševanje zato, da lahko odlo�ajo o 

vsebini, �asu in mediju, v katerem bo sporo�ilo objavljeno, in tako predstavljajo stališ�a 
organizacije, gradijo svoj ugled ter odnose s pomembnimi deležniki organizacije. 
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4 PRIMER ORGANIZACIJE – INFORMACIJSKA DRUŽBA ACTUAL I.T. 

4.1 Predstavitev družbe 
Informacijska družba Actual I.T., d.o.o., Koper, Ferrarska ulica 14, �lanica 

poslovne Skupine Istrabenz, vse od svojih za�etkov pred dobrimi desetimi leti hitro 
raste in se razvija v pomembnega ponudnika informacijskih rešitev na slovenskem trgu. 

V družbi uvajajo vedno nove rešitve za potrebe spreminjajo�ega se poslovnega 
okolja. S pomo�jo najnovejših informacijskih rešitev pomagajo strankam slediti razvoju 
in potrebam na trgu ter s celovitimi IT outsourcing rešitvami pospešujejo njihovo 
poslovno preobrazbo. 

So hitro rasto�a slovenska informacijska družba, s svojo h�erinsko družbo na 
Hrvaškem. Specializirani so za zunanje izvajanje storitev IT (outsourcing IT) in 
sistemsko integracijo. Redno in dolgoro�no sodelujejo z vodilnimi slovenskimi in tujimi 
podjetji. Med prvimi v Sloveniji so za�eli uvajati storitve SAP, namenjene ve�jim 
poslovnim organizacijam, vodilni v Sloveniji in širši regiji pa so tudi na podro�ju 
outsourcinga IT storitev. 

Temelj njihove storitvene dejavnosti predstavljajo visoko usposobljeni in 
motivirani kadri, tako na podro�ju razvoja, operativnega vzdrževanja kot svetovanja in 
prodaje. Imajo �ez sto strokovnjakov, od katerih so mnogi pridobili strokovne certifikate 
za specifi�na podro�ja obvladovanja tehnologije razli�nih ponudnikov izdelkov IT. 

Portfelj družbe Actual I.T. sestavljajo storitve s podro�ij: outsourcinga IT 
(zunanjega izvajanja storitev), sistemske integracije in prodaje izdelkov IT. 

4.1.1 Poslanstvo, vizija in cilji 
Družba Actual I.T. je bila ustanovljena z namenom, da bi ponudila organizacijam in 

posameznikom celostne informacijske rešitve.  
Njihova vizija je postati vrhunsko, dolgoro�no poslovno uspešno IT podjetje v 

slovenskem in širšem prostoru. Vseskozi si prizadevajo za tesno sodelovanje in 
zaupanje njihovih strank ter za u�inkovito in razvojno naravnanost podjetja. Rast bodo 
dosegali z visoko odzivno in proaktivno organizacijo, v kateri bodo zaposleni, ki bodo 
prispevali k uspehu, dosegali tudi osebno izpolnitev. 

Njihov cilj je postati prvi ponudnik IT outsourcing storitev v JV Evropi, kjer 
nadzorujejo in upravljajo informacijske sisteme za ve� kot 20 pravnih oseb. Pri njih 
imajo 1.400 delovnih postaj, 50 strežnikov in 450 uporabnikov SAP. Strokovnjaki v 
Actualu I.T. skrbijo za ve� kot 100 prodajnih mest v Sloveniji, 15 v BIH in 30 na 
Hrvaškem ter vzdržujejo 3.200 enot POS sistema Aktiva. 
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4.1.2 Zgodovina 
Družba Actual I.T. je bila ustanovljena leta 1994, da bi ponudila organizacijam in 

posameznikom celostne informacijske rešitve v tehnologijah, ki jih podpirajo osebni 
ra�unalniki (»Intel platforma«). Imeli so enega zaposlenega in ustvarili za 13,6 milijona 
tolarjev prometa. 

Med leti 1995 in 1999 so sklenili številna partnerstva: Microsoft Certified Solution 
Provider Partner, IBM Business Partner, Comaq Reseller, Cisco Reseller. Število 
zaposlenih in promet sta rasla. 

Leta 1996 so dobili priznanje za najboljšega evropskega prodajalca izdelkov 
Micron. 13 zaposlenih je ustvarilo skoraj 320 milijonov tolarjev prometa. 

Leta 1999 so se iz prostorov v Marini Koper preselil v nove poslovne prostore v 
poslovnem centru Ogrlica v Kopru. 

1. maja 2000 je podjetje vstopilo v Skupino Istrabenz. Istega leta so za�eli s 
projektom vpeljevanja SAP-a v Skupino Istrabenz in postavili SAP CCC center. 
Postavili so enega najmodernejših informacijskih "Hosting" centrov v Sloveniji za 
potrebe Skupine in drugih podjetij. Postali so Datalab SIS partner in usposobili skupino 
implementatorjev Datalab poslovnega informacijskega sistema za majhna in srednja 
podjetja. Imeli so 34 zaposlenih, promet je narasel na 590 milijonov tolarjev. 

Leta 2001 so pridobili partnerstvo Compaq System Resellerja za odprte sisteme 
(»Intel platforma«). Iz starega so prešli na novi informacijski sistem SAP R/3 ver. 4.6C. 
Julija so od IBM Slovenija prejeli priznanje za izjemne dosežke v prvem polletju. 
Oktobra pa so postali tretji Microsoft GOLD Certified Partner za podro�je elektronskega 
poslovanja v Sloveniji. Imeli so 53 zaposlenih. 

Leta 2002 so postali Dell System Partner. 
Leta 2003 so podpisali pismo o nameri prevzema družbe FMC in opravili delni 

odkup. Ustanovili so družbo Actual Hrvaška, d.o.o., in podpisali pogodbo za 
outsourcing z Luko Koper, d.d. Postali so SAP Partner Servise za podporo in 
implementacijo poslovnih sistemov tega svetovnega ponudnika rešitev ERP. Podpisali 
so tudi pogodbo z družbo Elan Bikes za izvajanje infrastrukturnega outsourcinga. 

V letu 2004 so se uvrstili med prva tri najhitreje rasto�a podjetja v primorsko-
notranjski regiji – med Gazele 2004. Konec leta so slavili prvih deset let delovanja 
družbe. 

Leta 2005 so ustanovili družbo Actual BiH, d.o.o. 
 
 
 
 
 



 

21 

4.1.3 Organiziranost družbe 

Slika 4.1 Organiziranost družbe Actual I.T. 

Vir: Actual I.T., d.o.o., Koper 2004. 

4.1.4 Na�ela poslovanja 
Zadovoljstvo kupcev: preseganje pri�akovanj 
Zadovoljstvo kupcev je klju�nega pomena za vzpostavitev dolgoro�nega 

partnerstva. Njihov cilj je doseganje rezultatov, ki bodo presegli pri�akovanja in 
strankam prinesli otipljive poslovne prednosti ob uporabi izbranih storitev IT. V 
Actualu I.T. zato intenzivno vlagajo v razvoj vseh postopkov, ki omogo�ajo lažjo 
uporabo in spremljanje izvajanja storitev. Sem sodi njihova služba za podporo 
uporabnikov, ki pomaga hitro in strokovno razreševati težave in svetuje pri uporabi 
sistemov. Z dostopom do baze znanja, ki jo gradijo, omogo�ajo u�inkovitejše 
razreševanje težav. V okviru pogodbenih aktivnosti nudijo strankam možnost merjenja 
in spremljanja kakovosti izvajanja storitev, kar je podlaga za nadaljnje izboljšanje 
poslovnih procesov in aktivnosti. 

Odli�nost: u�inkovitost, kakovost, strokovnost 
Strankam zagotavljajo storitve visoke kakovosti, ki temeljijo na sodobnih 

tehnoloških, poslovnih in organizacijskih postopkih. Z uporabo standardizirane opreme, 
rešitev in postopkov dosegajo visoko u�inkovitost izvajanja storitev in razpoložljivost 
delovanja tudi v najbolj zahtevnih delovnih okoljih. Veliko vlagajo v znanje zaposlenih, 
tako na podro�ju tehnologije kot tudi pri poznavanju poslovnih postopkov. Usmerjenost 
v vertikalna podro�ja gospodarstva jim omogo�a pridobitev specifi�nih znanj, ki so 
potrebna za u�inkovito delovanje in razumevanje potreb naro�nika. S stranko tesno 
sodelujejo ves �as med potekom projekta, s �imer dosegajo želene in zahtevane cilje in 
nivo kakovosti. 
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Transparentnost: poslovno in procesno voden IT   
Razumevanje ter poznavanje poslovnih postopkov in procesov v podjetjih sta zelo 

pomembna dejavnika za uspešno in u�inkovito izvajanje outsourcing IT storitev. V 
Actualu I.T. si prizadevajo za gradnjo takih postopkov, s katerimi lahko u�inkovito 
prilagajajo ra�unalniške rešitve obstoje�im poslovnim procesom, izvajajo optimizacijo 
za prenovo poslovnih procesov in omogo�ijo hitro prilagoditev novim zahtevam v 
poslovnem okolju. Poleg poznavanja samih poslovnih procesov skrbijo tudi za 
kakovostno izvajanje procesov za upravljanje sistemov IT, ki sledijo najsodobnejšim 
svetovnim smernicam (ITIL, MOF idr.). Rezultat teh prizadevanj je u�inkovita 
organizacija, ki se lahko hitro odzove na spremembe in potrebe uporabnikov. 

4.1.5 Izdelki in storitve 
Strankam ponujajo širok spekter storitev, ki jih prilagajajo posameznim potrebam. 

Njihovi izdelki so plod dolgoletnih izkušenj v razvoju, projektiranju, izvedbi in 
vzdrževanju informacijskih sistemov. Danes lahko zato ponudijo popolno informacijsko 
storitev - zunanje izvajanje (outsourcing) celotnih ali delnih poslovnih informacijskih 
sistemov, kar vklju�uje vso potrebno infrastrukturo, programske licence, prilagoditve, 
vzdrževanje in izobraževanje za u�inkovito, zanesljivo in varno delovanje sistemov. 
Ukvarjajo se tudi s sistemskimi integracijami in prodajo izdelkov IT. 

Priprava, uvedba in upravljanje s poslovnimi informacijskimi sistemi temeljijo na 
programskih izdelkih vodilnih svetovnih proizvajalcev, z lastnimi rešitvami, ki jih 
razvija njihov poslovno in tehni�no podkovani kader, pa jih optimizirajo in prilagodijo 
potrebam podjetja. Ob tem upoštevajo vsa stroga merila kakovosti, varnosti in 
zadovoljstva uporabnikov. 

Podpirajo podro�ja energetike, turizma, logistike, finan�ne ustanove in proizvodnjo. 

4.2 Odnosi z javnostmi v družbi 
Za�etki odnosov z javnostmi v organizacijah so pogosto nenamerni in skromni. 

Za�ne se lahko s tem, da nekdo iz organizacije preprosto odgovarja na pisma 
porabnikov ali �lanov, napiše izvirnik za direktno pošto ali letno poro�ilo, ker nekdo 
organizira letno sre�anje in podobno (Cutlip, Center in Broom 2000, 60). 

V družbi Actual I.T. so se zametki odnosov z javnostmi pojavili pravzaprav že na 
samem za�etku delovanja družbe, vendar vse do takrat, ko je družba kot �lanica vstopila 
v Skupino Istrabenz, niso imeli osebe, zadolžene prav za to funkcijo. Takrat je družba 
razširila svoje poslovanje, tudi število zaposlenih so pove�ali, tako da je potreba po 
komunikaciji z javnostjo �edalje naraš�ala. Sprva so oblikovali oddelek za trženje in 
promocijo izdelkov in storitev. Vse stvari, povezane z ostalimi javnostmi, so se takrat 
izvajale po potrebi in sproti. Družba Actual I.T. je na takšni stopnji razvoja, ko je vloga 
odnosov z javnostmi osrednjega pomena za nadaljnji razvoj družbe. Tako so kasneje 
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uvedli funkcijo odnosov z javnostmi, saj so z njo postali komunikacijski napori družbe 
bolj na�rtni in stalni. 

Cilji, ki so si jih zastavili v sklopu odnosov z javnostmi, so bili naslednji: 

− krepitev ugleda družbe v Sloveniji v poslovnih krogih, 

− pove�ati prepoznavnost družbe v Sloveniji v poslovnih krogih, 

− dose�i povezljivost blagovne znamke Actual I.T. s storitvijo, 

− sklepati nova poznanstva, 

− pridobiti nove stranke, 

− pove�ati prodajo, 

− utrjevati stike s starimi partnerji. 
Njihova ciljna javnost so tako mediji, interna javnost, lokalna skupnost ter 

potencialni partnerji in partnerji Actuala I.T.  
V nadaljevanju bom delovanje odnosov z javnostmi v družbi razvrstila v programe 

ter predstavila tehnike, ki jih pri tem uporabljajo. To poglavje torej predstavlja 
predvsem analizo stanja odnosov z javnostmi družbe. 

4.2.1 Odnosi z notranjimi javnostmi 
Cilji notranje komunikacije so opredeliti, vzpostaviti in vzdrževati obojestransko 

koristen odnos med organizacijo in njenimi zaposlenimi, od katerih je odvisen uspeh ali 
neuspeh podjetja. 

Namen komunikacije je doseganje poslovnih ciljev organizacije. �e se zaposleni 
zavedajo na�ina delovanja, težav, ciljev in dogajanja v organizaciji, bodo u�inkoviteje 
zastopali interese podjetja, tako na delu kot v prostem �asu. �e jih vodstvo prosi, naj 
sodelujejo pri izboljševanju delovnih procesov, jih bo spodbudilo k bolj zavzetemu 
sodelovanju v organizaciji. 

Tako se v Actualu I.T. z ve�anjem števila zaposlenih in števila lokacij delovnih 
mest spreminjajo tudi na�ini komuniciranja v družbi. Cilji, ki so si jih zastavili na 
podro�ju odnosov z notranjimi javnostmi, so: 

− izboljšati komunikacijo med zaposlenimi, 

− nuditi ve�jo informiranost, 

− krepiti pripadnost podjetju in 

− vklapljati nove zaposlene v organizacijsko kulturo. 
Komunikacija do notranje javnosti poteka prek internega �asopisa Skupine 

Istrabenz Novice, v katerem vse �lanice objavljajo �lanke o svojem delu, zaposlenih, 
dogodkih ipd. �asopis izhaja vsaka dva meseca. 

V okviru Skupine Istrabenz ima družba svoje predstavitvene strani na spletnih 
straneh, ki se jih po potrebi ažurira sproti. Prek njih poteka informiranje tako splošne 
kot interne javnosti.  
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V družbi že dve leti poteka informiranje in komuniciranje z zaposlenimi prek 
spletnega �asopisa »Aktualni klik«. Družba ima namre� v ve�ini izobražen kader, ki je 
»ra�unalniško« in »informacijsko pismen«. Poleg tega imajo vsi zaposleni dostop do 
ra�unalnika in interneta. Aktualni klik je namenjen informiranju zaposlenih, zato v njem 
zaposleni lahko najdejo vse od poslovnih dogodkov in dosežkov, do predstavitev 
delovnih timov, napovedi dogodkov in splošnih podatkov o podjetju. Poleg »resnih« 
tem se v uredništvu skušajo dotakniti tudi družabnega dela, v katerem �estitajo, se 
pogovarjajo o najaktualnejših temah in izražajo svoja mnenja. Spletni �asopis je 
primerna oblika zbiranja podatkov na enem mestu.  

Poleg informiranja in komuniciranja z zaposlenimi prek internih �asopisov in 
spletne strani, v podjetju ob polletju in ob koncu leta organizirajo sestanek vseh 
zaposlenih z vodstvom podjetja. Namen sestanka je zaposlene obvestiti o poslovanju 
podjetja skozi leto in predstaviti na�rte.  

Dogodki za zaposlene 
Za zaposlene organizirajo kar tri neformalna sre�anja, v marcu, juniju in septembru. 

Tovrstna sre�anja obi�ajno priredijo v lovskih ko�ah ali na prostem v obliki piknika. 
Poleg tega se zaposleni udeležijo tudi že tradicionalnih športnih iger �lanic Skupine 
Istrabenz v septembru ter prednovoletne zabave v decembru.   

Slika 4.2 Spletni �asopis Aktualni klik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Actual I.T., d.o.o., Koper 2005. 

4.2.2 Odnosi z mediji 
Odnosi z mediji so še vedno dejavnost, ki ji ve�ina služb za odnose z javnostmi 

nameni najve� �asa. Namen odnosov z mediji ni izdajanje sporo�il za javnost, 
odgovarjanje na novinarska vprašanja in poizvedbe ter zbiranje izrezkov iz �asopisov in 
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revij. Edini pravi cilj službe za odnose z mediji je, da skrbi za ugled podjetja in njegovih 
proizvodov ter da �im iz�rpneje obveš�a ciljno ob�instvo in skuša vplivati nanj. 

V medijih se je relativno težko pojavljati zaradi same narave društva in dejavnosti 
(ljubiteljska dejavnost). V medijih se družba sicer pojavlja ob zanimivejših projektih in 
seveda ob mo�ni lastni angažiranosti. Pozornost tematiki, ki jo obravnavajo, je odvisna 
od aktualnosti dogodka in števila ljudi, ki se jih ti�e dolo�en dogodek. 

V osnovi je za odnose z mediji zadolžen predstavnik družbe, to je direktor. Sicer 
imajo v družbi odgovorno osebo za »propagando«, ki med drugim v posameznih 
primerih prevzame tudi to funkcijo, vendar ponavadi le v enostavnejših primerih. Prav 
tako pri odnosih z javnostjo sodelujejo tudi drugi zaposleni (intervjuji oziroma pogovori 
na radijih, �lanki, ...). 

Sporo�ila za medije uporabljajo, kadar gre za manj pomembne zadeve, in jih 
pošiljajo tistim medijem, za katere menijo, da bi jih utegnile zanimati. Tako jih pošiljajo 
ob ve�jih projektih, kot so podpisi raznih ve�jih pogodb, organizacija konferenc, ve�ja 
sponzorstva, praznovanje obletnice itn. V tiskanih medijih se pojavijo se pojavijo od 4- 
do 6-krat na leto. Vse medijske objave so objavljene na prošnjo družbe in jih tudi 
arhivirajo.  

Tiskovne konference obi�ajno izvedejo takrat, ko gre za pomembne zadeve, kot so 
združevanje podjetij, nakup drugega podjetja itn.    

Tehnike, ki so jih uporabljali v družbi do sedaj, so bila predvsem sporo�ila za 
javnost, nekaj je bilo tudi predstavitvenih �lankov; vse pa je bilo napisano s strani 
odgovorne osebe za odnose z javnostmi v podjetju, novinarji ponavadi samo popravijo 
ali dopišejo kakšno stvar.  

4.2.3 Odnosi s finan�nimi javnostmi 
Osnovno orodje za delo na podro�ju odnosov z vlagatelji in drugimi finan�nimi 

javnostmi je letno poro�ilo za organizacije. Tako v Skupini Istrabenz nastane skupno 
letno poro�ilo vseh �lanic holdinške družbe Istrabenz. Smernice strateškega razvoja za 
petletno obdobje pripravijo na podlagi skupnega sodelovanja pri projektu in gradiva, ki 
ga obravnava in sprejme Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz na seji. Letno 
poro�ilo obi�ajno sestavljajo štirje sklopi: 

− Poslovno poro�ilo 

− Smernice strateškega razvoja 

− Poro�ilo o korporativnem trajnostnem razvoju 

− Ra�unovodsko poro�ilo 
Korporativni trajnostni razvoj je poslovni pristop, ki iš�e dolgoro�ne vrednosti v 

priložnostih in upravljanju tveganj, ki izhajajo iz okolja – ekonomskega, okoljskega in 
družbenega razvoja.  
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Vsako leto veliko pozornosti namenijo ekologiji, varnosti, kadrovskemu kapitalu, 
donatorstvom in pokroviteljstvom. Pri pripravi gradiva morajo upoštevati podatke, ki so 
jih oddali pred letom dni, primerjati za�rtano in doseženo ter dodati vsebine, ki jih bodo 
še dodatno pri�akovali.  

4.2.4 Korporativni projekti 
Predstavniki za odnose z javnostmi v organizacijah imajo pomembno vlogo pri 

oblikovanju korporacijske oglaševalske politike. Oddelki za odnose z javnostmi so 
poglavitni spo�etniki konceptov in tem korporacijskega samooglaševanja. Vse bolj so 
vpleteni v izbiro medijev in v plasma oglasov, tako da prevzemajo oglaševalskim 
oddelkom nekatere izmed njihovih odgovornosti (Grunig in Hunt 1995, 328).    

V Actualu I.T. je za korporativne projekte odgovorna oseba za odnose z javnostmi. 
Med te spadajo sponzorstva in donacije, oglaševanje, priprava predstavitvenih 
materialov ter poslovna darila in voš�ilnice. 

V družbi podpirajo predvsem šolstvo in zdravstvo ter športne dejavnosti. Šolam in 
vrtcem pomagajo predvsem pri nakupu knjig za šolsko knjižnico, nakupu športnih 
dresov, za otroške igralnice in igriš�e ipd. Na pomo� prisko�ijo invalidom, socialnim 
ustanovam, zdravstvenim domovom, športnim društvom ter dobrodelnim organizacijam. 

Korporativno oglašujejo predvsem v dnevnem �asopisju in v specializiranih 
medijih. Oglaševanje je obi�ajno med drugim povezano tudi s posameznimi dogodki. 

V okviru predstavitvenega materiala so pripravili predstavitveno brošuro družbe 
namenjeno širši javnosti, brošuro o izdelkih in storitvah ter zloženko za posamezne 
produkte – rešitve. 

Ob novem letu pripravijo program poslovnih in promocijskih daril ter voš�ilnico za 
poslovne partnerje družbe. 
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Slika 4.3 Primer korporativnega oglasa 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
Vir: Actual I.T., d.o.o., Koper 2004. 

4.2.5 Raziskave 
V skladu s strategijo družbe o usmeritvi v IT outsourcing in hitro rastjo Actuala I.T. 

so v letu 2004 izvedli prvo ve�jo tržno raziskavo, s katero so želeli preveriti 
prepoznavnost na trgu, ugled, ki ga uživajo pri strankah in potencialnih strankah, ter 
kako stranke poznajo in uporabljajo njihove IT storitve. Zanimalo jih je tudi, kam jih 
uvrš�ajo v primerjavi s konkurenco na podro�ju sistemskih integracij. Rezultati 
raziskave so jim bili v pomo� pri nadaljnjem delu in preverjanju izpolnjevanja 
zastavljenih ciljev. V raziskavo so vklju�ili predstavnike managerjev in direktorje v IT 
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oddelkih v ve�jih slovenskih družbah. Iz rezultatov je bilo razvidno, da jih IT direktorji 
dobro prepoznavajo v primerjavi s konkurenco, managerji pa, po pri�akovanju, nekoliko 
slabše. 

Najmanj dvakrat v letu izvedejo tudi analizo zadovoljstva partnerjev z izdelki in 
storitvami. Vprašalnik je obi�ajno namenjen le najve�jim kupcem in partnerjem Actuala 
I.T. 

Med zaposlenimi redno izvajajo anketo o zadovoljstvu s komuniciranjem in 
informiranostjo zaposlenih v družbi. Na anketo se obi�ajno odzove ve� kot 60 odstotkov 
anketiranih. Do sedaj je iz rezultatov ankete bilo razvidno, da je komunikacija med 
zaposlenimi dobra, malenkost slabša pa med vodstvom in zaposlenimi. 
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5 PROJEKTNI NA�RT ODNOSOV Z JAVNOSTMI 

V nadaljevanju bom predstavila projektni na�rt odnosov z javnostmi ob 
slavnostnem dogodku. 

Projektni na�rti se pripravljajo za izvedbo pomembnejših dogodkov in praviloma 
zajemajo ljudi in sredstva ter njihovo razporeditev v �asu. Osnovni namen takega 
projektnega na�rta je bilo olajšati delo, zato pogosto temelji na preglednicah in 
kontrolnih seznamih. 

Vsaka organizacija bi morala s ponavljajo�imi se dogodki imeti zabeležena 
dolo�ena splošna spoznanja in doslej pridobljene izkušnje. Te lahko na podlagi dobro 
pripravljenega na�rta prenašamo na nove sodelavce. Bistvena vprašanja, ki si jih morajo 
zastaviti sestavljavci takih na�rtov, so predvsem: zakaj pripravljajo nek dogodek, kaj bi 
radi z njim dosegli, kdaj, kje in kako ga bodo izvedli in kdo naj bi o njem govoril pred 
dolo�enimi javnostmi. 

5.1 Izvedba dogodka ob 10. obletnici družbe 
Družba Actual I.T. je novembra 2004 praznovala 10. letnico delovanja. Ob tej 

priložnosti so pripravili slavnostni dogodek.  

5.1.1 Ciljna skupina 
Dogodek je bil namenjen Actualovim partnerjem, lastnikom in naro�nikom. To so 

predvsem direktorji, predsedniki in �lani uprav v ve�jih slovenskih podjetjih, direktorji, 
zadolženi za podro�je informatike ter direktorji, predsedniki in �lani uprav v družbah 
sedanjih in potencialnih lastnikih. 

Ciljno skupino je bilo potrebno najprej obvestiti; v tem primeru je bilo informiranje 
podajanje osnovnih podatkov o tem, kdaj in kje se dogodek odvija ter o vsebini. 
Pripravili so vabila, ki so jih posredovali ciljni skupini dva tedna pred slavnostnim 
dogodkom.  

5.1.2 Cilji 
Z dogodkom je želela družba Actual I.T. slovesno obeležiti svojo 10. obletnico 

delovanja, okrepiti pozitivne odnose s partnerji, lastniki in naro�niki in se predstaviti kot 
visoko kakovostno in vodilno podjetje v regiji na podro�ju informacijske tehnologije in 
outsourcinga IT. 

5.1.3 Strategija izvedbe  
Glede na ciljno skupino in cilje samega dogodka, je dogodek moral dajati in vse kar 

je z njim bilo povezano ob�utek slovesnosti. Pripravljen je moral biti dovolj sve�ano, z 
dolo�enimi posebnostmi, s katerimi so odražali lastnosti družbe Actual I.T.: moderna 
informacijska dejavnost, visoka kakovost storitve, napredek, mladost.  
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Vsi nastopajo�i, scena, prostor, postrežba so morali delovati slovesno, vendar 
moderno, sproš�eno, energi�no. Vsi nastopajo�i so bili kakovostni in priznani voditelji, 
glasbeniki ipd.   

5.1.4 Potek dogodka 
Slovesna ve�erja s programom pod sporo�ilom »Hitrost prvega desetletja 

praznujemo po�asi in v dobri družbi« je bila v Kongresnem centru Hotelov Morje v 
Portorožu sredi novembra 2004. Približno 80 gostov je uživalo v aktualno in tehnološko 
obarvanem programu in okusni hrani, med njimi Actualovi poslovni partnerji, lastniki, 
nekateri sodelavci in novinarji.   

V uradnem delu slovesnosti sta, poleg direktorja in soustanovitelja podjetja, 
nastopila tudi najve�ja lastnika družbe. 

Med izbranimi gosti so bila ve�inoma znana imena iz slovenskih gospodarskih 
krogov. Skozi prireditev je goste s svojim iskrivim humorjem popeljal mladi 
perspektivni pevec Rudi Bu�ar, slovenski javnosti znan po svojem projektu zbora 
istrskih napevov, glavna zvezda prireditve pa je bila Alenka Godec, ki je navdušila tako 
s svojim repertoarjem kot nastopom. Po slovesni ve�erji so gostom postregli s torto, na 
kateri je gorelo deset sve�k. 

Tabela 5.1 Scenosled programa dogodka 

Kdaj? Kdo? Kje? Kaj? Kako? 

20,00 – 20,20 Protokol Preddverje 
kongresnega 
centra 

Sprejem gostov, 
garderoba, 
rokovanje, pija�a 

Glasbena kulisa 

20,20 – 20,30 Protokol Preddverje, 
stopniš�e, nato 
dvorana C. 
Colombo 

Gong v živo, 
povabilo gostom 
v dvorano, 
posedanje gostov 

Brez glasbe na 
stopniš�u in 
glasba v živo ob 
prihodu in 
posedanju gostov 

20,30 Režija Dvorana CC - 
oder 

Zatemnitev  

20,30 – 20,33 Rudi Bu�ar Oder – na njem 
nosilec s 
prenosnim 
ra�unalnikom 

Igrani prizor, ske� 
hišnik, ki 
usposablja 
ra�unalnik, spusti 
projekcijsko 
platno, v drugo 
sproži video spot 

Spot light na 
oder, prozoren 
nosilec za 
prenosni 
ra�unalnik, 
mušica Bu�ar 

20,33 - 20,36 Režija 
 

Na projekcijskem 
platnu nad odrom 

Animirani video 
spot, osnovna 
predstavitev 
Actuala izte�e s 
»hitrost prvega 
desetletja 

V zaklju�nem 
delu videa light 
show – efekt 
laser, bel 

 



 

31 

praznujemo 
po�asi in v dobri 
družbi« 

20,37 - 20,39 Rudi Bu�ar, 
glasbeni trio, 
voditeljica 

Na odru 
 
 

Vpiše kodo v 
ra�unalnik in 
»zadane« 
voditeljico, koda: 
ženska 

Oder osvetljen, 
vpis kode na 
platnu, spot light 
na prihod 
voditeljice 

20,40 - 20,43 Voditeljica Na odru Pozdrav v ve� 
jezikih in 
napoved gostitelja 

Oder osvetljen, na 
projekcijskem 
platnu napis 
Actual 10 let, tuš 
med prihodom 
govorca 

20,43 - 20,48 Direktor Na odru, za 
govorniškim 
pultom 

Nagovor Na projekcijskem 
platnu napis 
Actual 10 let, 
direktor za 
pultom 

20,48 – 20,50 Rudi Bu�ar Na odru Z ra�unalnikom 
prikli�e pevko, 
koda: še ena 
ženska 

Izpis na 
projekcijskem 
platnu 

20,50 – 20,54 Alenka Godec + 
trio 

Oder  Pesem Primeren light 
show 

20,54 - 21,01  Voditeljica, 
lastnika  

Oder Pogovor o vlogi 
informatike v 
poslovnem svetu 
in o odlo�itvi in 
pri�akovanjih, 
povezanih z 
outsourcingom IT 

Osvetljen oder, 
miška + 2 
prenosna 
mikrofona, na 
projekcijskem 
platnu napis 
Actual 10 let, ob 
prihodu 
sogovornikov – 
glasba v živo 

21,01 - 21,04 Režija Projekcijsko 
platno 

Video o 
informatiki 

Projekcija na 
platnu 

21,05 – 21,10  Rudi Bu�ar, 
Alenka Godec 

Oder Rudi Bu�ar 
napove Alenko 
Godec, Alenka 
Godec napove 
Rudija Bu�arja; 
pesem, pojeta 
skupaj 

Light show 

21,10 – zaklju�ek, 
napoved ve�erje 

Voditeljica Oder Zaklju�ek 
programa, 
povabilo na 
ve�erjo 

Napis Actual 10 
let, »hitrost 
prvega desetletja 
praznujemo 
po�asi in v dobri 
družbi« 

Vir: Actual I.T., d.o.o., Koper 2004. 
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Tabela 5.2 Scenosled ve�erje 

Kdaj? Kdo? Kje? Kaj? Kako? 

21,10 – 22,40 Natakarji Dvorana CC Strežba ve�erje Glasbena kulisa 
1,5 ure 

22,40 Voditeljica Oder Napoved torte oder osvetljen, 
glasba v živo 

 Kuharji  Prihod s torto Spot light 
 Direktor, 

voditeljica + vsi 
iz Actuala 

Dvorana CC Rezanje torte, 
delitev torte 

 

22,50 – 23,10 Alenka Godec + 
trio 

Oder Glasba v živo, 3 
pesmi 

Primerna svetloba 

Vir: Actual I.T., d.o.o., Koper 2004. 

5.1.5 Odnos z mediji 
Dogodki so v odnosih z mediji orodja za spodbujanje novic. V tem smislu 

govorimo o medijskih dogodkih, ki so bodisi organizirani izklju�no zato, da spodbujajo 
medijske objave, ali pa bi se tudi sicer zgodili, vendar njihov potek prilagajamo 
potrebam medijskega poro�anja (Ver�i�, Zavrl in Rijavec 2002, 117). 

Na slavnostni dogodek so povabil tudi nekatere izmed novinarjev, za katere so 
menili, da jih bo dogodek utegnil zanimati ter da bodo prišli poro�at o njih. Ve�ina se je 
povabilu tudi odzvala. Tovrstni dogodki so priložnost za druženje in mnogi novinarji se 
jih udeležujejo zato, da lahko v neformalnem ozra�ju po dogodku pokramljajo z 
vodstvom organizacije, preverijo kakšno informacijo in slišijo kakšno mnenje. 

Nekaj dni pred slavnostnim dogodkom so medijem posredovali sporo�ilo za javnost 
in poro�ilo z vsem gradivom o razvoju družbe v 10ih letih. Po dogodku pa so medijem 
poro�ali o tem, kako so slovesno obeležili svojo 10. obletnico delovanja.  

5.2 Vrednotenje odnosov z javnostmi 
Vrednotenje je pomemben del odnosov z javnostmi. Z njim si odgovorimo na 

vprašanje, ali so naš �as, trud in resursi, ki smo jih vložili v dejavnosti odnosov z 
javnostmi, sorazmerni z doseženimi rezultati. Na ocenjevanje uspešnosti je treba mislili 
že pred za�etkom izvajanja in naj bi potekalo tudi med samim izvajanjem odnosov z 
javnostmi. Ovrednotenje, ki ga izvedemo na koncu programa ali akcije, je izhodiš�e za 
na�rtovanje prihodnjih akcij. 

Kljub temu ve�ina teoretikov ugotavlja, da organizacije ovrednotenja ne jemljejo 
resno (Cutlip, Center in Broom 2000; Gruban, Ver�i� in Zavrl 1997). Razlogi naj bi bili: 
pomanjkljiva izobrazba kadrov, pomanjkanje finan�nih sredstev, pomanjkanje �asa in 
dvom o sami pomembnosti ovrednotenja. 

Razlikovati je treba tudi med tipi vrednotenje, saj je med u�inki pomembno 
razlikovati med izdelki in rezultati. Velik �lanek v nekem mediju je pomemben izdelek 
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in vmesni rezultat nekega programa odnosov z mediji, nikakor pa ne more biti kon�ni 
rezultat. Sama medijska objava, ki je ne vidi nih�e, še ne pomeni ni�esar, prebrana 
objava pa le stežka takoj in neposredno vpliva na vedenje (Gruban, Ver�i� in Zavrl 
1997, 125). Šele ovrednotenje, skozi katerega lahko merimo konkretno zastavljene cilje 
oziroma spremembo stališ� ali vedenja, nam pokaže ustrezne rezultate. 

Kriterij za merjenje uspešnosti organizacij mora biti vezan na njeno poslanstvo, 
katerega kon�ni cilj je praviloma zadovoljstvo uporabnikov. V mojem primeru se 
uspešnost odnosov z javnostmi lahko kaže v številu objav v tiskanih medijih, zadostno 
informiranim zaposlenim v družbi, številu novih partnerjev. O zadovoljstvu ciljne 
skupine z dogodkom bi bilo treba izvesti anketo na kraju samem, kar pa vsekakor ne bi 
bilo primerno samemu dogodku. Naj poudarim, da gre predvsem za kratkoro�no 
uspešnost ali neuspešnost; za dolgoro�ne u�inke bi družba potrebovala strateško 
na�rtovan na�rt odnosov z javnostmi. Z njim bi lahko spremljala svoje u�inke in znake, 
ki bi opozarjali na neželene u�inke programa. 
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6 SKLEP 

Odnosi z javnostmi predstavljajo pomembno organizacijsko funkcijo za 
organizacije. Pomen na�rtnega upravljanja podobe organizacije je danes velik, saj se na 
podlagi vrednotenja podobe pri ciljnih javnostih ustvarja ugled, ki je pomemben za delo 
vsake organizacije. Ker delujejo v zapletenem in spreminjajo�em se okolju, jih družbeni 
in ekonomski dejavniki silijo k nenehnemu prilagajanju.  

Organizacija mora imeti najprej urejeno svojo identiteto, saj podoba v javnostih 
nastaja z zaznavanjem njene identitete. Zna�ilnosti identitete morajo biti med seboj 
usklajene in upravljane tako, da zbujajo pozitivne in prave asociacije na dejavnost 
organizacije ter da ustvarjajo in izboljšujejo podobo in njen ugled (Dowling 1995, 8). 

Praksa odnosov z javnostmi v organizacijah je razli�na, najpogostejši model prakse 
odnosov z javnostmi v njih pa je model javnega informiranja. Vendar organizacije 
uporabljajo vse programe odnosov z javnostmi: od odnosov do zaposlenih, medijev, 
delni�arjev, države, lokalne skupnosti itn. 

Katere prednostne cilje si organizacije zastavijo v sklopu funkcije odnosov z 
javnostmi, je odvisno od vsake posamezne organizacije in od usposobljenosti njenega 
vodstva. V diplomski nalogi ugotavljam, da v družbi Actual I.T. nimajo natan�no 
izdelanega strateškega na�rta odnosov z javnostmi, saj se še vedno nekatere stvari, 
povezane z ostalimi javnostmi, izvajajo po potrebi in sproti. Prednostni cilji, ki so si 
zastavili in so tipi�ni za skoraj vse organizacije v sklopu odnosov z javnostmi so: 
krepitev ugleda družbe v poslovnih krogih, pove�ati prepoznavnost družbe v poslovnih 
krogih, dose�i povezljivost blagovne znamke z izdelkom ali storitvijo, sklepati nova 
poznanstva, pridobiti nove stranke, pove�ati prodajo ter utrjevati stike s starimi 
partnerji. Zavedati bi se morali, da bo treba za sam obstoj k tej funkciji pristopiti bolj 
premišljeno in na�rtovano. 

Priprava slavnostnega dogodka je za vsako organizacijo zahtevna naloga. Izkušnje 
iz preteklosti, dosledno spremljanje sedanjosti in misli na prihodnost bi morala vsaka 
organizacija uporabiti pri pripravi svojega dolgoro�nega na�rta za odnose z javnostmi, s 
katerimi ima ali bo imela opravka. Ta je lahko dobra osnova za kratkoro�ne ali 
projektne na�rte odnosov z javnostmi, prav tako pa omogo�a primerjavo in ovrednotenje 
vloženega dela in ustreznih rezultatov. 
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Priloga 1 

  

RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU S KOMUNIKACIJO IN 
INFORMIRANOSTJO V DRUŽBI ACTUAL I.T. 

 
Prosimo, da z ocenami od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam) 
ozna�ite spodnje trditve.  
 
VPRAŠANJA                  OCENA 
Zadovoljstvo s komunikacijo  

komuniciranje med vodstvom in zaposlenimi ocenjujem kot dobro 1     2     3     4     5 
z vodstvom komuniciram dovolj pogosto 1     2     3     4     5 
z vodstvom se lahko vedno pogovorim o nastalih težavah 1     2     3     4     5 
pogovori med zaposlenimi so sproš�eni in prijateljski 1     2     3     4     5 
zaposleni se med seboj dobro poznamo 1     2     3     4     5 

Informiranost  
vedno sem dobro obveš�en o pomembnih dogodkih v podjetju 1     2     3     4     5 
seznanjen sem s poslovanjem Actuala 1     2     3     4     5 
vem, kaj delajo moji sodelavci in kako so uspešni 1     2     3     4     5 
poznam prednosti in slabosti naše družbe 1     2     3     4     5 
vedno se lahko seznanim s cilji in na�rti, ki jih imamo v Actualu 1     2     3     4     5 

 
Ocenite pomembnost naslednjih pojmov z ocenami od 1 (sploh ni pomembno zame) do 
5 (zelo pomembno zame). 
 

ugled 1     2     3     4     5 
mo� 1     2     3     4     5 
denar 1     2     3     4     5 
ustvarjanje 1     2     3     4     5 
uživanje 1     2     3     4     5 
po�itek 1     2     3     4     5 
lepota 1     2     3     4     5 
družba 1     2     3     4     5 
znanje 1     2     3     4     5 
prosti �as 1     2     3     4     5 
eti�na na�ela 1     2     3     4     5 
neodvisnost 1     2     3     4     5 
dom 1     2     3     4     5 
delo 1     2     3     4     5 
zdravje 1     2     3     4     5 
ljubezen 1     2     3     4     5 

 
Vaš komentar (dopišite, �e želite še kaj dodati):   
 

 
 
 
 

Hvala za sodelovanje. 
Actual I.T., d.o.o., Koper 

Koper, april 2004 



Priloga 2  

  

SPORO�ILO ZA MEDIJE 
 

ZA OBJAVO! 
 

Actual I.T. zaokrožuje prvih deset let delovanja 
 

Hitrih prvih deset let za vodilno informacijsko družbo v Obalno-Kraški regiji. 
 

Koper, 9. november 2004; Actual I.T., ena najhitreje rasto�ih družb v primorsko-
notranjski regiji, v teh dneh praznuje svojo desetletnico poslovanja. Družba je v 
zadnjih petih letih 4-krat pove�ala svoje prihodke in število zaposlenih. V �asu 
svojega razvoja se je iz majhnega podjetja razvila v srednje veliko družbo s skoraj 
100 zaposlenimi in letnimi prihodki prek dveh milijard tolarjev. Družba, ki zaseda 
vodilno mesto na svojem podro�ju v Obalno-Kraški regiji, v zadnjem �asu vse bolj 
širi svoje poslovanje po Sloveniji in na sosednjo Hrvaško.  

 
Dejavnost in razvoj Actuala sta usmerjena v zunanje izvajanje storitev ali outsourcing 
IT. Njegove poglavitne prednosti so mlad in strokoven tim zaposlenih ter številna 
partnerstva s svetovno priznanimi proizvajalci strojne in programske opreme.  

 
Družba Actual I.T. je danes v ve�inski lasti holdinške družbe Istrabenz, ki ima 68 
odstotni delež, njen družbenik je še Luka Koper s 26-odstotnim deležem, manjši delež v 
Actualu pa imajo še družba Cimos in fizi�ne osebe.  Poleg mati�ne družbe v Kopru ima 
še povezani družbi FMC v Ljubljani in Actual I.T. na Hrvaškem. 

 
Vse od svojih za�etkov Actual I.T. hitro raste in se razvija v pomembnega ponudnika 
informacijskih rešitev na slovenskem trgu. V zadnjih petih letih je za 4 krat pove�al 
svoje prihodke in obseg zaposlenih. Prihodki bodo v letošnjem letu predvidoma znašali 
2,4 milijarde tolarjev. Isto�asno je pove�eval število zaposlenih, ki se je povzpelo na 
trenutno 93 redno zaposlenih.  
Actual sodi med najhitreje rasto�a podjetja v primorsko-notranjski regiji, kar dokazuje 
tudi letošnji izbor Gospodarskega vestnika za najbolj dinami�na podjetja v Sloveniji.  
V skladu s sprejetimi smernicami strateškega razvoja se družba spreminja v srednje 
veliko informacijsko družbo s širokim razponom znanja in celostnimi rešitvami. V 
zadnjem obdobju je družba za�ela intenzivno širiti trg doma in v tujini, prvenstveno pa 
se je za�ela usmerjati v outsourcing IT storitev. 
 
Igor Kosmina, direktor Actuala, o ciljih družbe: »Pred desetimi leti smo si zastavili cilj, 
da v petih letih postanemo najve�je ra�unalniško podjetje na Obali in se v desetih letih 
uvrstimo med najve�je v Sloveniji. To nam je tudi uspelo. V prihodnje se bomo usmerili 
v širitev trga v sosednje pokrajine.  Naše osveženo poslanstvo, ki nas bo vodilo na poti k 
uresni�evanju ciljev, opredeljuje našo željo, zavezo in namen, da želimo našim strankam 
pomagati pri pospešitvi njihove poslovne preobrazbe z nudenjem celovitih IT 
outsourcing rešitev.« 

# # #  
Actual I.T., d.o.o., Koper 

Koper, 9. november 2004



 

  

GRADIVO ZA NOVINARJE 
 

Ustanovitev: 1994 leta 
Sedež: v Kopru 
Zaposleni: 93 redno zaposlenih 
Organiziranost: družba Actual I.T. je od leta 2000 �lanica Skupine Istrabenz 
Lastniški deleži: holdinška družba Istrabenz – 68 odstotkov, Luka Koper – 26 
odstotkov, 1 odstotek Cimos in 5 odstotkov fizi�ne osebe. 
Storitve: outsourcing IT (zunanji najem storitev), sistemska integracija, prodaja IT 
tehnologije. 
Pridobljeni statusi ali partnerstva: Microsoft Gold Certified Partner, SAP Partner 
Service, Dell System Partner, IBM Business Partner Advanced, HP System Reseller, 
Cisco Reseller, Trend Micro Partner, pooblaš�eni IBM servis. 
Predviden prihodek v letu 2004: 2,4 milijarde tolarjev 
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Priloga 3  

  

SPORO�ILO ZA MEDIJE 

           
ZA OBJAVO! 

 

Actual upihnil prvih deset sve�k 
 

Koper, 11. november 2004; Sino�i je Actual I.T., vodilna informacijska družba v 
Obalno-Kraški regiji, pod sporo�ilom »Hitrost prvega desetletja praznujemo 
po�asi in v dobri družbi« praznovala svojo prvo desetletnico poslovanja. Izbrani 
gostje so uživali v aktualno in tehnološko obarvanem programu in okusni hrani. 

 
Slovesna ve�erja s programom je bila v Kongresnem centru Hotelov Morje v Portorožu. 
Udeležili so se je Actualovi poslovni partnerji, lastniki in nekateri sodelavci. V uradnem 
delu slovesnosti sta, poleg direktorja in soustanovitelja podjetja, Igorja Kosmine, 
nastopila tudi Igor Bav�ar, predsednik uprave holdinške družbe Istrabenz, in Vitomir 
Mavri�, pomo�nik glavnega direktorja Luke Koper. Med gosti so bila ve�inoma znana 
imena iz slovenskih gospodarskih krogov, med njimi tudi bivši dolgoletni predsednik 
uprave Istrabenza, Janko Kosmina, in predsednik uprave Banke Koper, Vojko �ok. 
Skozi prireditev je goste s svojim iskrivim humorjem popeljal mladi perspektivni pevec 
Rudi Bu�ar, slovenski javnosti znan po svojem projektu zbora istrskih napevov, glavna 
zvezda prireditve pa je bila Alenka Godec, ki je navdušila tako s svojim repertoarjem 
kot nastopom. Po slovesni ve�erji so gostom postregli s torto, na kateri je gorelo deset 
sve�k. 

 
# # #  

 
Actual I.T., d.o.o., Koper 

 
Koper, 11. november 2004 
 


