
Gradivo je napisano kot priročnik tečajnikom. 

Avtor: Rok Avbar



Gremo na internete!

Rok Avbar, komunikator



ZAKAJ & ZA KAJ?



ZAKAJ GOVORITI O KOMUNICIRANJU 
NA SPLETU

Internet in splet sta spremenila način:

● kako živimo,

● kupujemo,

● se zabavamo,

● poslujemo,

● kako komuniciramo.



KAR DALEČ NAZAJ…

http://www.youtube.com/watch?v=1I6lWLrLL1s


NE TAKO DALEČ NAZAJ…

http://www.youtube.com/watch?v=WXLPNi3xLDc


“PREROŠKO”

http://www.youtube.com/watch?v=WsHYQjHrhKY


KORAK NAPREJ

http://www.youtube.com/watch?v=Hfnw2qpFO38


KAJ PRAVI TEORIJA

Prilagajanje prakse odnosov z javnostmi

● kako razumeti in pristopati

● posebni oddelki

● agencijske storitve



O ČEM GOVORIMO, KO GOVORIMO O 
KOMUNICIRANJU NA SPLETU?

We Are Social
Spremlja trende na razvoju 
interneta in načine rabe, poročilo 
iz začetka 2022
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INTERNET IN PR

Štirje ključni razlogi za razvoj uporabe interneta v odnosih z 
javnostmi

1. Bolje izobraženi, informirani uporabniki od nas zahtevajo v prvi vrsti 
obveščanje in ne samopromocije

2. Z internetom je posameznik/posameznica postal svoj “medij”, svoja 
stališča lahko prenaša po vsem svetu in zaradi tega je nujno potreben 
dialog med organizacijami in člani javnostmi

3. Hitro spreminjanje digitalnega sveta zahteva od PR takojšnje podajanje 
odgovorov, ko je to potrebno

4. Današnji porabniki pričakujejo fokusirane in ciljne odnose oziroma 
individualizirano komuniciranje (internet omogoča oženje in usmerjanje 
na ciljne skupine)



ZAKAJ KOMUNICIRATI NA SPLETU

Katere prednosti prinaša tovrstno komuniciranje?

1. Hitro posodabljanje informacij

2. Internet omogoča interaktivnost

3. Teme so lahko raziskane v globino

4. Ni časovnih in prostorskih omejitev (velike količine podatkov)

5. Širjenje informacij

6. Ni filtiranja sporočil v tradicionalnih množičnih medijih

7. Do našega dela lahko dostopajo mediji in druge javnosti od 

koderkoli na svetu



KJE IN S ČIM VZPOSTAVITI 
KOMUNIKACIJO?
Glavna orodja

1. Spletne strani
2. Elektronska pošta
3. Elektronski novičniki (newsletters)
4. Blogi
5. Družbena omrežja



1. SPLETNE STRANI
● Od najmanjšega NGO do multinacionalke, vsi običajno imajo 

spletne strani
● Omogočajo podajanje informacij javnosti na organiziran in 

prečiščen način
● Govorimo lahko z lastnim glasom, brez posredovanja
● Spletna stran je domena PR in potrebno je vedeti, kako želijo 

javnosti njihovih organizacij prejemati informacije
● Prilagojene morajo biti tudi množičnim medijem za dostop do 

informacij
● Pomen interaktivnosti med pošiljatelji (organizacijami) in 

prejemniki (obiskovalci): omogoča dialog z organizacijo in 
narekuje tudi poslovno kulturo 



1. SPLETNE STRANI
Pomembno

● pomen spletne infrastrukture
● Kaj je cilj? Katere vsebine vključiti? 
● Uredniški proces (kako pogosto se bodo 

vsebine vnašale, kdo bo kreiral vsebine)? 
● Kako boste izboljšali videz? 
● Kako interaktivne naj bodo spletne strani ? 
● Kako boste spremljali uporabo? 
● Kdo bo s tem dela/bo odgovoren?



2. ELEKTRONSKA POŠTA
Nujno zlo

● Generacijski prepad

● Odgovarjanje

● Protokol in dodeljene vloge 

● Pozornost



3. ELEKTRONSKI NOVIČNIKI / 
NEWSLETTERS

Spremenil se je tradicionalni pristop k izdaji novičnikov

● Bolj fleksibilni

● Večja stopnja interaktivnosti

Skoraj znanost

● Subject, emoticons, ključne besede, vizualni elementi



3. ELEKTRONSKI NOVIČNIKI / 
NEWSLETTERS
Ključni elementi

● Segmentiranje (naredite si baze naslovnikov)
● Ne pretiravajte z dolžino besedila
● Uporabljajte povezave
● Smiselna frekvenca
● Skrbite za baze

Nasveti

● Določite skrbnika baz, pisca/pisko besedil, preverjajte ažurnost informacij
● Testirajte vsebine
● Skrbite za baze



4. BLOGI
● Spletni dnevniki

● Spodbujanje dialoga med javnostmi o temah

● Grajenje odnosa z blogerji pomemben

● Primeri blogov

○ Organizacijski oziroma korporativni blog 

(paziti na razširjena sporočila za javnost)

○ Blog zaposlenih

○ Blog tretje strani



5. DRUŽBENA OMREŽJA
Web 1.0 in Web 2.0

● Prva generacija interneta Web 1.0 najprej 

usmerjena na prenašanje informacij od virov do 

prejemnika

● Druga generacija je poleg W1.0 sprejela tudi 

interaktivni model, po katerem imajo uporabniki 

številna orodja za medsebojno komuniciranje v 

realnem času
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O ČEM GOVORIMO, KO GOVORIMO O 
DRUŽBENIH OMREŽJIH V SLOVENIJI?

Valicon
Raziskava rabe družbenih omrežij 
iz  2020 (2018-2019)

Glavni poudarki

● 82% prebivalcev Slovenije v starosti od 16 do 74 let ima svoj profil na vsaj enem 
družbenem omrežju, to je nekaj čez 1,25 milijona vseh prebivalcev v Sloveniji (približno 6 
od 10 prebivalcev). Še malenkost več jih uporablja storitve klepeta.

● Po lastni oceni v povprečju na družbenih omrežjih preživijo vsaj eno uro na dan – to je 
najpogostejši odgovor, medtem ko je aritmetična sredina nekaj čez 80 minut, torej dobro 
uro in 20 minut dnevno.

● Največ uporabnikov ima Facebook – skoraj milijon prebivalcev Slovenije ima svoj profil na 
tem omrežju.

● Vsa omrežja se še naprej širijo. Najhitreje raste omrežje Instagram, na katerem ima svoj 
profil 450.000 prebivalcev Slovenije, v letu 2018 pa je bilo takšnih 397.000 (v letu 2016 
več kot polovico manj).

● Dnevno uporablja Facebook že blizu 800.000 prebivalcev, Instagram pa blizu 300.000 – ti 
dve omrežji z naskokom vodita v številu dnevnih uporabnikov. Twitter na tretjem mestu 
uporablja dnevno „le“ nekaj čez 50.000 prebivalcev.



KAKO PRISTOPITI K SPLETNEMU 
KOMUNICIRANJU
V osnovi govorimo o strateškem upravljanju in k temu tudi 

pristopamo na tovrsten način; potrebujemo informacije o:

● Situaciji, s katero se soočamo

● O javnostih, s katerimi komuniciramo

● O rezultatih svojih prizadevanj

● O skupnih učinkih



KAKO PRISTOPITI K SPLETNEMU 
KOMUNICIRANJU
● Tradicionalni proces odnosov z javnostmi sestoji iz štirih delov

○ Opredelitev problema ali priložnosti → kaj se (zdaj) dogaja?

■ Analiza, spremljanje mnenj, stališč, ki imajo vpliv na organizacijo in njeno 

ravnanje

● Načrtovanje programa
○ Oblikovanje strateških odločitev o programskih ciljih, tarčnih javnostih, 

namenu, aktivnostih in komuniciranju → kaj bi morali spremeniti ali storiti z 

našim vedenjem o situaciji, da rešimo problem ali izkoristimo priložnost?

● Delovanje in komuniciranje
○ Kaj bi morali narediti ali reči, kdo bi moral to narediti ali reči, kdaj in po kakšnem 

redu, kje in na kakšen način

● Ovrednotenje programa



PRAKTIČNI PRIMER: SPOZNAJTE 
JAVNOSTI - ANKETA KINA ŠIŠKA
● Preveč predvidevanj

● Spletna anketa leta 2017, 1.176 anketirancev

● Spoznali demografijo obiskovalcev (od kje so in od kje prihajajo 

na dogodke)

● Spoznali kupno moč in nakupovalne navade

● Spoznali medijske navade/razvade in načine spremljanja spletnih 

ter družbenih medijev



PRAKTIČNI PRIMER: STRATEGIJA



PRAKTIČNI PRIMER: KAMPANJA
Priprava komunikacijske kampanje

● Časovni oris

● Določitev ciljev (komunikacijskih in KPI)

● Seznanitev sodelavcev (navdušenje)

● Priprava in posredovanje materialov

● Izvedba in spremljanje ter prilagajanje



PRAKTIČNI PRIMER: KAMPANJA



PRAKTIČNI PRIMER: KAMPANJA



PRAKTIČNI PRIMER: SPLETNA 
ORODJA
● Asana

● BaseCamp

● Canva

● Calendly

● MailChimp

● Anchor.fm

● Analitike



PRAKTIČNI PRIMER: OD KOGA SE 
LAHKO UČIMO?
● SNG Drama



PRAKTIČNI PRIMER: OD KOGA SE 
LAHKO UČIMO?
● Lutkovno gledališče 

Maribor



PRAKTIČNI PRIMER: OD KOGA SE 
LAHKO UČIMO?
● Kino Šiška



PRAKTIČNI PRIMER: OD KOGA SE 
LAHKO UČIMO?
● Mladi zmaji



PRAKTIČNI PRIMER: OD KOGA SE 
LAHKO UČIMO?
● Atmosferci

○ YouTube, podcast, Instagram, FB



PRAKTIČNI PRIMER: OD KOGA SE 
LAHKO UČIMO?
● We Are Europe



ZAKAJ & ZA KOGA & S KOM?
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