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O nas 

• Consensus smo: 

– Consensus, komunikacije za 
odgovorno družbo,je 
komunikacijska svetovalnica, 
specializirana za upravljanje 
javnih tem, za poslovno in 
trženjsko svetovanje, ter za 
načrtovanje, izvajanje in 
merjenje uspešnosti 
komunikacijske podpore 
razvojnim projektom, ki 
vplivajo na kakovost 
življenja.. 

 



Področja delovanja 

• komunikacijska podpora soodločanju javnosti pri 
okoljskih in prostorskih projektih, 

• načrtovanje in izvajanje družbene odgovornosti 
podjetij in drugih organizacij, 

• celovito poročanje 

• merjenje družbene sprejemljivosti 

• komuniciranje o tveganjih  

• Ozaveščevalni projekti  

• Poslovno svetovanje 

• Itd..   

 

 

 

 



Projekti po področjih 

ODGOVORNOST  

Ravnanje z  
odpadki 

kakovost bivanja/ 
razvoj   

Prostorsko  
umeščanje  

energetika 

 
drugo 



Konceptualni razmislek  

Trgovec z informacijami, veliki lobist, 
odločevalec, druženje  z gospodarsko in 
politično elito, veliki zaslužki…   

 

Ekskluzivni dogodki, druženja s estrado, klepet 
z novinarji,  šef je name ponosen, ker sem lepa 
in znam očarati partnerje….   

10.12. 2013 



Ni nas videti med dvema mulama….ampak! 

10.12. 2013  



Kako torej razumemo vrednost odnosov z 
javnostmi za organizacijo in družbo?   

Skozi 3 ključne 
koncepte 

1.Trajnost  

2.Upravljanje  

3.Vodenje  



TRAJNOST 

ORGANIZACIJA  

Usklajevanje današnjih 
potreb z jutrišnjimi 
zahtevami. 

Možnost transformacije 
organizacije za izboljšanje 
položaja, doprineska k 
razvoju družbe 

S stalnim poročanjem o 
dosežkih na ekonomskem, 
okoljskem in družbenem 
področju   

ODNOSI Z JAVNOSTMI  

Vključevanje ključnih 
deležnikov  v trajnosten 
politike in programe  
organizacije 

Interpretacija pričakovanj  
družbe  

Vzpostavljanje participacije 
deležnikov  

Integrirano poročanje o 
finančnih, družbenih, 
ekonomskih in okoljski 
področjih  

 



UPRAVLJANJE – deležniški 
upravljavski model   

ORGANIZACIJA 

Informacije, poznavanje in 
razumevanje 
družbenih,okoljskih, pravnih 
vidikov in pričakovanj 
deležnikov 

Identificiranje in 
upravljanje tveganj, ki lahko 
vplivajo na delovanje in 
komuniciranje organizacije  

 

ODNOSI Z JAVNOSTMI  

Sodelovanje pri definiranju 
organizacijskih vrednot, 
strategij, politik in procesov 

Raziskovanje pričakovanj 
deležnikov in družbe  

Analiziranje in dajanje 
priporočil za učinkovito 
upravljanje odnosov z javnostmi 

Vzpostavljanje interne kulture, 
ki omogoča anticipacijo, 
prilagajanje in odgovarjanje    



VODENJE  

ORGANIZACIJA 

Omrežena družba – ključna 
hitrost in kontekst 
sprejemanja odločitev 

Senzibilizirana organizacija 
glede pričakovanj in 
legitimnih zahtev deležnikov  

Raziskovanje in poslušanje 
pred sprejemanjem odločitev 

    

ODNOSI Z JAVNOSTMI  

Oblikovanje dvosmernih 
komunikacijskih procesov  

Identificiranje in reševanje 
problemov, ki jih povzročajo 
družbene spremembe z vplivom 
na ugled organizacije  

 komuniciranje vrednosti 
storitev in izdelkov organizacije 
z ustvarjanjem finančnega, 
družbenega,pravnega kapitala   

 



KAKO TO URESNIČEVATI V 
PRAKSI  

PRIKAZ PRIMERA: 

Umeščanje odlagališča NSRAO v 
občino Krško    
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Primer: Lokalno partnerstvo 
Krško  

 

Cilji:  

• Vzpostavljanje višje ravni dialoga 

• Sooblikovanje razvojnih iniciativ 

• Višja kakovost bivanja  

 



Stebri – združeni v lokalnem 
partnerstvu  

Odločevalci/ 
Nacionalni 
Lokalni   

 

Organizacija/ 
ARAO   

Lokalno prebivalstvo  



Okrogle 
mize 

Odnosi z 
oblikovalci 

javnega 
mnenja 

Informiranje 
Izobraževanje 

Participatorne 
delavnice in 

srečanja 

Odnosi z 
mediji 

Odnosi z 
odločevalci 

ORGANIZACIJA  

 

LOKALNI SVETOVALNI ODBOR  

ŠTUDIJA 

Analiza interakcije med deležniki 

Identifikacija deležnikov in javnosti 

USTANOVITEV 

NEFORMALNO 
RAZISKOVANJE 

Skupina za 
tehnično 

sodelovanje 

Varnost in PVO 

Komuniciranje 

Socialno-
ekonomske 

zadeve 

IZVAJANJE   KOMUNIKACIJSKIH   AKTIVNOSTI NA LOKALNI RAVNI  
 

IZDELEK 



Od participacije do družbene sprejemljivosti 
– pogoji za doseganje sprejemljivosti  

Družbena” se nanaša na mreže medčloveških odnosov 
oziroma skupnosti, ki se aktivira v javnost s svojim 
odnosom do določene problematike 

“Sprejemljivost” se nanaša na minimalno zadovoljstvo ali 
ustreznost največje ravni spremembe, ki se jo da sprejeti 
ali odobriti 

 Družbena sprejemljivost je rezultat presoje oziroma 
mnenjskega procesa, s pomočjo katerega posamezniki 
“primerjajo zaznano realnost z znanimi alternativami in se 
odločajo ali je obstoječe stanje boljše ali vsaj zadovoljivo 
podobno najbolj ugodnemu alternativnemu stanju” .  

Brunson, 1996     

 



Pogoji družbene sprejemljivosti  

Prvi pogoj: fizična izvedljivost in z njo povezana 
strokovna (tehnična) utemeljenost 

projekta/procesa  

Drugi pogoj: ekonomska upravičenost 
projekta/aktivnosti – ustvarjanje koristi 

(prihodek) mora biti večji  od škode(stroškov 
povezanih s projektom) 

Tretji pogoj: kulturna (družbena sprejemljivost – 
skladnost projekta oziroma aktivnosti z 
obstoječimi družbenimi običaji)  

Normativni dejavniki – sprejemljivo tveganje  

 

 



Sprejemljivost ni naklonjenost  

je: pripravljenost  do obravnave  in ima vedenjsko 
komponento, ki odseva stališče posameznika;  

je: mnenjski proces, ki vključuje primerjanje znanih 
alternativ in (ne) ravnanje v skladu z njimi; 

je: pripravljenost obravnavati določene vprašljive 
problematike kot mogoče obstoječe alternative;  

 

 Družbena sprejemljivost se kaže v vedenju (Clausen in 
Schroeder, 2004) 

 Pomeni,da je določena politika ali konkreten ukrep 
eksplicitno podprt s strani večjega dela javnosti, ki jo polit 
ika ali ukrep zadeva in je izražena v vedenjski nameri.  

 

 



Predpostavke za doseganje  
družbene sprejemljivosti  

 

• Vsebinske predpostavke 

• Organizacijske predpostavke  

• Procesne predpostavke  

 



Vsebinske predpostavke 

Se nanašajo na celovitost vsebinske obravnave projekta  

 

- Vpliv (projekta, aktivnost) na percepcijo tveganja glede 
zdravja  

- Vpliv na okolje (zrak, voda, zemlja) in prostor  

- Varnostni vidiki  

- Vpliv na gospodarstvo in finance 

- Vpliv na zadovoljevanje individualnih potreb, pričakovanj, 
želja  

- Vpliv predlaganega projekta/aktivnosti na druge dejavnosti  

 



Organizacijske predpostavke  

Zajemajo lastnosti ključnih akterjev 

 

- Nosilca projekta  

- Formalno-pravnega odločevalca pri 
posameznih korakih v postopku 
načrtovanja (nacionalna in lokalna raven)  

- Neformalnega odločevalca, ki zastopa 
interese javnosti (civilne iniciative, NVO, 
lokalna partnerstva…)  

 



Procesne predpostavke  

 So lastnosti soodločevalskega procesa (vse komunikacijske 
aktivnosti za pripravo na fazo soodločanja)  

- Celovitost obveščanja  

- Enakopravnost komuniciranja  

- Vključevanje neposredno prizadetih 

- Stalnost komuniciranja  

- Kompleksnost komunikacijskih situacij  

- Komunikacijska med nestrokovnjaki in strokovnjaki  

- Časovno strukturiranje komuniciranja – zgodnje 
vključevanje  

- Resničnost informacij  

 



Sistematizacija merjenja družbene 
sprejemljivosti: dimenzije, kazalniki, 

viri 

 Glede na predpostavke družbene sprejemljivosti 
oblikujemo 3 dimenzije družbene sprejemljivosti, v katere 
umestimo posamezne kazalnike   

 

 

 

 

Predpostavke za 
doseganje DS 

Ime dimenzije 
kazalnikov  

Vsebinske predpostavke  Vsebina projekta  

Organizacijske 
predpostavke  

Zaupanje v akterje  

Procesne predpostavke  Soodločanje  



Nabor kazalnikov  

 

Kazalniki družbene 
sprejemljivosti 

projekta  

(koncept 3-3-3©) 

1. 
dimenzija: 
Vsebina 
projekta 

2. 
dimenzija: 
Zaupanje 
v akterje 

3. dimenzija: 
Soodločanje 

Znanje 

Skladnost 
(vsebinska) 

Zaupanje  v 
nosilca  

Zaupanje v 
neformalne 
odločevalce  

Zaupanje  v 
odločevalce  

Možnosti 
vključevanj

a 

 

Vpliv 

Skladnost 
(procesna) 

Obveščanje 



Koncept 3-3-3- merjenja DS 

Dimenzije  Kazalniki DS  Proučujemo  

I. Vsebina projekta  I.1. Obveščanje  

 

I.2. Znanje  

 

1.3. Skladnost (vsebinska)  

-Razpoložljivost in dostopnost 

informacij ter razumljivost  

-Poznavanje vsebin  in 

ozaveščenost deležnikov  

- Skladnost odločitev  z 

vsebinskimi 

pričakovanji/zahtevami 

deležnikov   

II.  Zaupanje v akterje  II.1 Zaupanje v nosilca 

projekta  

II.2. Zaupanje v formalne 

odločevalce  

II..3. Zaupanje v neformalne 

odločevalce  

- Različni vidiki zaupanja v 

akterje (kredibilnost 

informacij, strokovnost gradiv, 

neodvisnost delovanja) 

III. Soodločanje  III.1 Možnost vključevanja  

III.2. Vpliv  

III.3. Skladnost (procesna)  

-možnost vključevanja  

- Obseg in vsebina dejanskega 

vpliva deležnikov  

- Skladnost odločitev s 

procesnimi pričakovanji in 

interesi deležnikov  



Od lokalnega na nacionalni/mednarodni  
nivo – doseganje družbene sprejemljivosti  



Namen projekta  

Krepitev ozaveščenosti o energetski 

pismenosti med šolajočo se mladino, 

učitelji, mentorji, lokalnimi pripravljavci 

strategij in oblikovalci politik,nacionalnimi 

odločevalci, državljani RS- za oblikovanje  

nizkoogljične energetske prihodnosti -  

s pomočjo prenosa britanskega znanja  

in izkušenj na področju formalnega in  

neformalnega izobraževanja.  



Ključni cilji  

• Povečati zanimanje in razumevanje 
energetskih tem 

  

• Podpora oblikovalcem politik pri pripravi 
in sprejemanju realistične nacionalne 
strategije, ki temelji na znanosti in 
strokovno utemeljenih dejstvih 

Agencija Republike Slovenije za okolje, Maribor 
26. junij 2008 



Doseganje ciljev 

 Priprava slovenskega prevoda knjige –“ Sustainable 
energy without the hot air“ 

 Javno predavanje prof. Davida MacKaya in sestanki s 
ključnimi odločevalci na področju energetike 

 Celovita podpora pripravi slovenskega energetskega 
koncepta 

 5 –dnevno usposabljanje na temo energetske pismenosti 
za približno 40 ključnih deležnikov (Slovenija, Hrvaška, 
Madžarska)  

 1-dnevno medijsko usposabljanje  

 Vzpostavitev spletne strani in spletnega komuniciranja  

  

 


