
KRIZNO
KOMUNICIRANJE
KAKO IZVAJAMO KRIZNO KOMUNICIRANJE
IN ČESA NE SMEMO POZABITI? 



Kitajska, kjer se je globalna korona kriza pravzaprav začela, krizo poimenuje z dvema pismenkama - ena
pomeni nevarnost, druga priložnost. Zagotovo ta dvojnost velja tudi za vsako izmed organizacij, ki se znajde v
krizni situaciji - v težkih trenutkih se lahko bodisi okrepi ali pa potopi, odvisno od tega, kako učinkovito se
spopade z novo realnostjo. 

Ena izmed ključnih veščin, ki jo potrebuje vsako podjetje, organizacija ali posameznik, ki se znajde v krizni
situaciji, je krizno komuniciranje. Kaj natančno je krizna komunikacija, kako jo izvajamo in česa ne smemo
pozabiti, predstavljam v kratkem in jedrnatem priročniku, ki je pred vami.

 

Uvod 

mag. Vesna Sodnik  



 
  
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika krizo definira kot stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere začnejo
hitro slabšati. A kriza je precej več kot to: gre za vsak nezaželen (žal pogosto tudi nepričakovan) dogodek na
katerem koli področju, ki zahteva takojšen odziv. Kriza lahko prizadane kogar koli izmed nas, njen učinek (na
življenje, poslovne in zasebne odnose, naš posel) pa je v največji meri odvisen
od načina, kako se s krizo soočimo.

Največji izziv v času krize je zagotovo primerno odzivanje (tako kar se tiče komunikacije z vsemi
soudeleženimi kot tudi konkretnih ukrepov, za katere se odločimo) kljub časovnim pritiskom in povečani
odgovornosti, če se v krizi znajde podjetje, pa tudi dejstvu, da je so ukrepi in besede organizacije in
posameznikov pogosto tudi pod drobnogledom medijev in lokalne skupnosti. 

 

KRIZNO KOMUNICIRANJE

kríza -e ž (ȋ)
1. stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj začnejo hitro slabšati: 
kriza narašča, nastaja;  deželo je zajela kriza;  med krizo se je zmanjšal izvoz kapitala;  podjetje je
vkrizi / kriza industrije, kmetijstva / gospodarska kriza



Gospodarske posledice krize pogosto niso tako daljnosežne kot psihološke - neprimerno ravnanje ali
komuniciranje s strani vodstva ali organizacije še dolgo odmeva v odnosih z zaposlenimi in poslovnimi
partnerji, pogosto pa pusti tudi neizbrisen pečat na ugledu podjetja, kar seveda vpliva tudi na samo
poslovanje. Kot je že pred stoletjem zapisal ameriški sociolog William Isaac Thomas, stvari ali situacije, ki jih
imajo ljudje za resnične, so resnične predvsem v posledicah.

Na krizo v resnici nikoli ne moremo biti popolnoma pripravljeni, ker niti dve krizi nikoli nista enaki, vendarle pa
obstaja nekaj ključnih korakov in ukrepov, s katerimi lažje obvladujete dogajanje, ohranjate kakovostne
odnose z notranjo in zunanjo javnostjo ter omilite kratkoročne in dolgoročne posledice krize. 

Ključen vidik kakovostnega upravljanja in vodenja v času krize je krizno komuniciranje, ki v primerni obliki
osmišlja, podkrepljuje in dopolnjuje poslovne ukrepe, katerih namen je čim bolj omiliti posledice kriznega
dogodka. 

Kako se torej lotiti kriznega komuniciranja? V priročniku, ki je pred vami, najdete nekaj ključnih napotkov, kaj,
kdaj in kako komunicirati, če se v krizi znajde vaša
organizacija ali podjetje.



predstavitveni materiali (poslanstvo, vrednote in vizija podjetja, predstavitev

zgodovina (morebitnih) dosedanjih situacij in pregled potencialnih

opredelitev nivojev zahtevnosti kriz in primernih načinov odzivanja,
kriteriji za imenovanje članov kriznega štaba, ključnega govorca ter izbor

oprema za delo kriznega štaba: seznam najnujnejših telefonskih številk,

Četudi se na krizo v resnici ni moč popolnoma pripraviti, pa za krize velja podobno kot za prometne nesreče: s
kompletom prve pomoči lahko vsaj nekoliko omilite najhujše posledice, dokler situacije ne prevzamejo v svoje
roke profesionalci (v večini primerov zunanje piar agencije in strokovnjaki, zagotovo pa se je pametno
posvetovati tudi s pravno službo).

Priročnik za krizno komuniciranje velja imeti vedno pri roki ter ga redno osveževati, saj nam v trenutku krize
lahko prenekatero zagato in prepreči napake v
komuniciranju, ki bi se zgodile zaradi prehitrega (in ne preveč dobro
premišljenega) odziva. Materiali naj ne bi bili starejši od enega leta, da se, na primer,  v trenutku, ko
potrebujemo fotografijo vodstva, ne ukvarjamo še z iskanjem fotografa.

 

Nekaj ključnih elementov kakovostnega priročnika za krizno komuniciranje:

organizacije in njenih izpostav, fotografije vodstva, proizvodnje ...),

kriznih situacij,

lokacije,

tehnična oprema ...
 

OSNOVNA 'PRVA POMOČ'  



Komuniciranju v obdobju krize se nikar ne izogibajte. Če o dogajanju ne boste govorili vi, bodo govorili
drugi (pogosto žal manj poučeni od vas). Bolj boste odlašali, več bo domnev in (napačnih) predvidevanj.
Odsotnost komuniciranja pogosto vodi do tega, da ljudje sklepajo, da se je zgodil najslabši možni scenarij. 

Komunikacija mora biti načrtovana, zato naj jo čim prej prevzame krizni štab in najprej o krizni situaciji
obvesti vse ključne notranje in zunanje deležnike (zaposleni, poslovni partnerji), šele nato naj posreduje
informacijo v lokalno skupnost in medije. Nič ne zmanjšuje lojalnosti zaposlenih bolj kot dejstvo, da ključne
informacije o lastnem podjetju izvedo iz medijev, ne pa od svojih nadrejenih. 

Slovenski pregovor pravi, da je molk zlato, a za čas krize to vsekakor ne velja. Organizacije, podjetja in
posamezniki, ki molčijo, medtem ko se stvari okrog njih podirajo, v očeh zlasti laične javnosti (še prej pa v očeh
medijev, ki ustvarjajo mnenje javnosti) večinoma delujejo bodisi nekompetentni, nepomembni ali sokrivi, nič od
tega pa seveda ne vpliva dobro na odnose in posel.

Katera načela kriznega komuniciranja velja torej imeti v mislih? 
  

    

       

OSNOVNA NAČELA
KRIZNEGA KOMUNICIRANJA



Informacije, ki jih posredujemo, naj bodo resnične, predvsem pa primerne. Preveč informacij (ali
potenciranje le-teh)  lahko dojemanje situacije še poslabša, premalo pa daje vtis, da stvari prikrivate. Sami
predstavite vse negativne vidike določene zgodbe – če jih ne boste predstavili vi na nadzorovan način, jih
bodo slej ko prej odkrili novinarji in sledila bo afera.

Ko govorite o nastali škodi, se nikoli ne osredotočajte na škodo podjetja, temveč najprej v ospredje
postavite najbolj prizadete skupine (zaposlene, poslovne partnerje ...) in predstavite konkretne ukrepe, s
katerimi boste omilili posledice krize.

V dobi družbenih medijih ne pozabite na neverjetno hitrost širjenja informacij ter dejstvo, da informacije na
spletu ostanejo za vedno - ena nepremišljena objava vas lahko stane osebnega in poklicnega ugleda (ali pa
nenazadnje tudi delovnega mesta), zato se komuniciranja vedno lotevajte premišljeno.



Pojasnite, kaj točno se dogaja. Uporabljajte razumljive besede in fraze (izogibajte se tehničnih terminom,
tujkam, slengu, narečnim izrazom), bodite kratki, a konkretni. V kolikor ste odgovorni za nastalo situacijo,
se vsekakor opravičite. 

Dogajanje umestite v kontekst, iz katerega je jasno, da gre, na primer, za osamljen primer, nesrečo ali
dogodek, ki ga ni bilo moč preprečiti, ...

Izrazite skrb za vse prizadete skupine - zaposlene, stranke, delničarje, .... po možnosti s pravo mero
empatije in brez nepotrebnega dramatiziranja.

Če ste zaradi kriznega dogodka izpostavljeni v lokalnih ali nacionalnih medijih oziroma menite, da boste, je
priporočljivo, da čim prej oblikujete sporočilo za javnost ter morebitne izjave za radio in televizijo. Dobra izjava
za javnost vsebuje naslednje elemente:
 

     

      

KOMUNICIRANJE Z MEDIJI



Navedite, kakšne ukrepe boste izvedli (npr. raziskali boste vzroke, kako je prišlo do kriznega dogodka,
določili sankcije in preventivne ukrepe ...), pri tem pa nikoli ne navajajte ukrepov, ki jih nimate namena
izvesti. Izogibajte neosebnim glagolskim oblikam (''Dogovorjeno je bilo, da se pregleda prostore'', ''Izvedla
se bo preiskava''...), ker dajejo vtis, da ne prevzemate odgovornosti za omenjena dejanja.
Javno se zavežite, da boste naredili vse, da se podobna situacija ne bo nikoli več ponovila, ter pri tem
izrazite zaupanje v svojo ekipo in prepričanje, da krizna situacija ne bo ogrozila prihodnosti organizacije.

V kriznih situacijah je najbolj na udaru zaupanje zaposlenih, poslovnih partnerjev in javnosti v vodstvo podjetja,
zato je ključno, da izjave predstavnikov podjetja čim bolj sledijo trem Sokratovim načelom primerne
komunikacije: vse, kar boste povedali, naj bo resnično, potrebno in dobronamerno. V tem primeru bo javnost
precej bolj razumevajoča tudi do morebitnih napak z vaše strani, predvsem pa boste v medijih in tudi sicer
delovali precej bolj človečno.



 kadar zaposleni niso bili obveščeni o dogajanju in bi o kriznem dogodku izvedeli iz medijev,

 kadar gre za osebne zgodbe zaposlenih, ki niso povezane s podjetjem,

kadar preiskava ali sodni proces še nista zaključena, ter

če bi v izjavi razkrili nekaj o konkurenci.

Dajanje izjav ali komentiranje situacije v medijih resnično ni primerno, :
      

       

         

      

Seveda to ne pomeni, da novinarju lahko odvrnemo: ''Brez komentarja, '' kajti mediji se v primerih, ko resnično
morajo pripraviti prispevek, ker je tematika zelo aktualna, znajdejo po svoje - pokličejo sosede, konkurenco,
stranke, poslovne partnerje ... 
Ti pogosto z veseljem dajo izjavo, vendar ne nujno takšno, kakršno bi si želeli vi. 

Primerno je, da novinarju pojasnite, zakaj trenutno še ne morete podati izjave, ter
poveste, kdaj bo to mogoče: ''Trenutno pri nas izvajamo preiskavo, kako je pri varovanki doma prišlo od okužbe.
Svojce smo že obvestili, varovanko smo premestili v ločeno sobo, da smo zaščitili ostale varovance. Takoj, ko
odkrijemo, kako je prišlo do okužbe, bomo obvestili tudi javnost. ''Tako boste prvi govorec vi, izjava v medijih pa
bo takšna, kakršno želi vaša organizacija.

KDAJ RES NE GOVORIMO? 



Nepravilno izbrani govorec s strani podjetja - pogosto to nalogo brez razmišljanja dobi kar glavni piarovec,
ker 'je to njegovo delo' ali 'on to najbolje obvlada', velikokrat pa se direktor ali lastnik celo ne želita kazati v
medijih. To je velika napaka, saj v času krize ljudje želijo videti kapitana, ne prvega poročnika, in četudi so
dobre veščine komunikacije sicer pomemben dejavnik pri izboru kriznega govornika, je bolj pomembno, da
je oseba izkušena, vredna zaupanja in profesionalna.
Zaposleni komentirajo ukrepe podjetja in dogajanje na delovnem mestu na svojih osebnih profilih, kar je
zlasti problematično, če niso pravilno obveščeni ali se ne strinjajo z ukrepi vodstva. Takšne govorice so
izredno viralne in lahko zelo škodijo ugledu podjetja, še posebej, če to stori vidnejši predstavnik podjetja, ki
v medijih nikoli ne nastopa zgolj kot posameznik, temveč vedno (tudi ali predvsem) kot direktor/lastnik/
član uprave ,...
Obravnavanje medijev kot sovražnikov. Odnos z novinarji je v kriznih situacijah ključnega pomena, saj vam
ob korektnem odnosu z veseljem omogočijo zadostno pojavitev v medijih in možnost, da poveste svoje
mnenje. 
Prikrivanje krize do trenutka, ko ta iz različnih razlogov postane znana splošni javnosti. Predstavljajte si,
koliko ugibanj, govoric in napačnih sklepanj se v vmesnem času že razširi po družbenih medijih, na
hodnikih podjetja in med lokalnim prebivalstvom.  
Izogibanje ustnim izjavam - bodisi tako, da dajemo le pisne izjave za javnost ali pa smo sploh popolnoma
nedosegljivi za medije. Vaša organizacija na tak način postane neosebna, saj v javnosti 'nima obraza', kar
pomeni, da se ljudje težje poistovetijo z njo in jo podprejo.

Krizne razmere za podjetja prinašajo različne stopnje negotovosti in tveganja, pogosto pa je potrebno v zelo
kratkem času posredovati veliko natančnih in dobro zasnovanih informacij. Zaradi hitenja pride velikokrat do
precej začetniških napak,
ki jih je z malce priprave in organizacije moč preprečiti in tako omejiti vpliv krizne situacije.
   
Nekaj najbolj tipičnih je:

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE



Ko se znajdete pred mikrofonom, kamero ali razburjeno javnostjo, velja poznati nekaj uporabnih retoričnih
tehnik, s katerimi lahko pozornost usmerite na tematike, o katerih se želite pogovarjati. Predvsem ohranite
mirno govorico telesa (roke imejte vedno pod nadzorom) in dober očesni stik z novinarjem ali poslušalci.
Neprijetna vprašanja pa lahko obvladate takole:
 
Da/Ne vprašanja
Če vam novinar zastavi vprašanje, na katerega ne morete odgovoriti drugače kot z 'da' ali 'ne', noben od teh
odgovorov pa v resnici ni primeren (npr. ''Ali trdite, da ste naredili vse, da bi preprečili okužbo? ''), vsekakor
vedno odgovorite s celim stavkom, v katerem v zadostni meri pojasnite, kaj se dogaja (npr. ''Ob izbruhu okužbe
smo uvedli dodatne ukrepe, naročili zaščitni material in ločili morebitne obolele od zdravih, zato verjamem, da
smo naredili vse, kar je bilo takrat v naši moči.''). 
 
Premostitev
Če vas vprašajo nekaj, na kar ne želite odgovoriti, oziroma ne odpira teme, ki bi se je radi lotili, lahko naredite
naslednje: dobro prisluhnite, na katero večjo temo se navezuje vprašanje, in skušajte prek nje najti povezavo
do vaše teme, recimo:
''Da, toda to se pravzaprav tiče vprašanja ….''
''Mislim, da je pravo vprašanje v tem primeru  v resnici …'' 
''Preden se lotiva te tematike, naj najprej pojasnim …''

PSSSST ... NAJBOLJ UPORABNA
KOMUNIKACIJSKA ORODJA



Blokada
Če vas novinar vpraša nekaj, na kar ne želite odgovoriti, lahko bodisi poveste, da na primer zaradi politike
podjetja ne morete odgovoriti na vprašanje, nato pa pojasnite, kaj jim vendarle lahko poveste. Če na vprašanje
resnično nimate odgovora, vedno povejte zakaj.
 
V = O + 1
Vsako vprašanje naj postane priložnost, da predstavite eno izmed svojih ključnih sporočil. Na vprašanje
odgovorite čim bolj kratko in jedrnato, nato pa omenite eno izmed ključnih sporočil, ki jih želite predstaviti v
medijih.
 
Poudarjanje
Najpomembnejše ideje, ki jih želite predstaviti, lahko poudarite s kratkimi razlagami:
''Najbolj pomembno pri vsem skupaj je …''
''Pri tem želimo poudariti naslednje: ...''
 
Naštevanje
Kadar je vaše sporočilo kompleksno oziroma sestavljeno iz več delov, ga je pametno razbiti na dele in jih že
vnaprej predstaviti – na ta način novinar ne bo mogel dela vašega govora preprosto odrezati, ker ste bili
predolgi:
''Vsakdo, ki načrtuje poslovno pot v drugo občino, mora vedeti tri stvari: prvič, …''
 
Tišina
Ko ste povedali bistveno, utihnite! Uporabljajte kratke, jasne stavke. Pozor: novinarji pogosto umetno ustvarijo
tišino v upanju, da jo bo gost zapolnil z nepremišljenimi pripombami. In ne boste verjeli, v večini primerov jim
tudi uspe.

Tako, zdaj ste vsekakor pripravljeni, da spregovorite tako z zaposlenimi, s poslovnimi partnerji kot tudi z
mediji. V kolikor potrebujete še kak nasvet ali pomoč pri pripravi nastopa oziroma izjave, pa se obrnite na
Besedo. 



KONTAKT:

vesna@beseda.si 

041 270 289

Beseda 

@VesnaSodnik

www.beseda.si @be.se.da


