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DEFINICIJA

 Komunikacija je dvosmeren proces, v katerem vsi udeleženci 

sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila;

 Medsebojna izmenjava sporočil;

 Komunikacija omogoča usklajevanje mnenj, doseganje različnih 

ciljev, pa tudi vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje 

medosebnih odnosov;

Čeprav je veščina komuniciranja najpomembnejša izmed vseh, ki 

jih ljudje sploh imamo, se je le malokdaj načrtno učimo.



KOMUNIKACIJA MORA BITI 

PROAKTIVNA

Kaj to pomeni?

 Ne odlašajmo z odzivnostjo!

 Proaktivna komunikacija preprečuje

– govorice,

– dezinformacije,

in predstavlja

– transparentnost,

– spoštovanje  javnosti !



IZZIV

 Nizka stopnja zaupanja javnosti v delo državnih organov;

 Relativno pogosto pojavljanje različnih nepoštenih praks v 

zvezi s kakovostjo in varnostjo živil ter zavajanjem 

potrošnikov na trgu;

Opraviti imamo z:

 neetičnim poslovanjem proizvajalcev,

 pomanjkanjem podatkov,

 nejasnimi rezultati in negotovostjo,

 mediji, ki so željni senzacij!



CILJI

• Učinkovito in pravočasno odzivanje ob različnih situacijah; 

• Pravočasna in učinkovita izmenjava mnenj med deležniki;

• Priprava skupnih, usklajenih sporočil ob posameznih dogodkih, ki 

segajo v pristojnosti več različnih organov;

• Povečanje kredibilnosti odgovornih državnih organov in pridobitev 

zaupanja javnosti.



KAKO TO DOSEČI?



• Zagotavljanje pravice potrošnika do varnosti, obveščenosti

in izbire,

• Učinkovito zmanjševanje zaskrbljenosti in morebitnega

strahu!

• Pojasnila morajo temeljiti na strokovnih dejstvih in

ocenah,

• Podana morajo biti pravočasno in razumljivo širši javnosti

ter povprečnemu potrošniku, ki nima strokovnega znanja s

tega področja.

Način komuniciranja naj bo prilagojen populacijski 

skupini!

NAČELA KOMUNICIRANJA



IZZIV

strokovno zapleten in težko razumljiv podatek pojasniti 

na enostaven, razumljiv način!



NAČELA KOMUNICIRANJA

 Javnosti naj bodo enakovredni partner;

 Spoštovanje in upoštevanje zaskrbljenosti potrošnikov in širše 

javnosti je nujno;

 Iskrenost in odprto obveščanje, brez zavajanja ali zamolčanja 

dejstev; 

 Stalno prizadevanje za sodelovanje z vsemi deležniki v procesu 

komuniciranja;

Lepa beseda lepo mesto najde!

ZAVRAČANJE 

SODELOVANJA Z MEDIJI JE

NESPREJEMLJIVO !!



ZAGOTAVLJANJE VARNE HRANE

ANALIZA TVEGANJA

Cilj: doseči zaščito javnega zdravja

Analiza tveganja:

 ocena tveganja

 obvladovanje tveganj

 komuniciranje o tveganju

KOMUNICIRANJE O TVEGANJIH JE POMEMBEN DEL PROCESA 

ANALIZE TVEGANJA!



ZAGOTAVLJANJE VARNE HRANE deležniki

Ocenjevalci tveganja:

 EFSA – EU 

 Institucije za varovanje zdravja –nacionalni nivo

 Inštituti, akreditirani laboratoriji            (NIJZ), NIB, NVI…

Odgovorni za obvladovanje tveganj: 

 Evropska komisija EU,

 Pristojna ministrstva in njihovi organi v sestavi – nacionalni  

nivo: MZ, MKGP - UVHVVR

 Inšpekcijski organi:

ZIRS, UVHVVR -Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin                                                                           

http://www.ivz.si/
http://www.ivz.si/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/


DELEŽNIKI

Nosilci živilske dejavnosti: 

 živilska industrija, 

 distributerji, trgovine, 

 proizvajalci živilskih 

izdelkov, 

 restavracije…

Strokovna javnost: 

 Univerze, 

 Inštituti, 

 Samostojni, neodvisni 

strokovnjaki;

Potrošniki: 

 Vladne in 

 Nevladne 

organizacije za 

varstvo 

potrošnikov



KDO MORA KOMUNICIRATI  Z  JAVNOSTMI ?

 Nosilci živilske dejavnosti,

 Državni pristojni organi – ministrstva, inšpekcijske službe, 

organi v sestavi ministrstev….

 Strokovne inštitucije,

 Potrošniške organizacije……

SISTEM HITREGA OBVEŠČANJA ZA HRANO IN KRMO

(angl.: RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED)

– RASFF 



POMEMBNO

 Kaj je vsebina informacije?

 Kaj mora javnost vedeti?

 Kaj javnost zanima?

 Verodostojnost informacije – kje pridobiti dodatne 

informacije?

 Ukrepi za zmanjševanje tveganja- kaj je potrebno storiti?

 Navodila za potrošnike!



POMEMBNO

 Komu je namenjeno obvestilo – ciljna skupina potrošnikov!!

 Upoštevati njihovo razumevanje situacije, nivo njihovega 

znanja!

 Vsebina obvestila: zmanjšanje negotovosti in strahu 

potrošnikov!



POMEMBNO

 Obvestilo naj bo kratko in jasno!

 Samo pomembni, nujni podatki!

 Navodila o preventivnem obnašanju!

 Javnost pričakuje poštenost in resnico!

 Želijo varnost in občutek neke vrste nadzora!



IZJAVE NAJ BODO PREPROSTE

 Izogibajte se tehničnih, znanstvenih pojmov

 Uporabite preproste besede

 Primerjave 

 Numerično – figurativno

 Slike in grafične podobe namesto številk!

 Pojasnjujte s konkretnimi primeri!



Tudi z grafičnimi podobami!

Bistvo je da je sporočilo 

RAZUMLJIVO! 



Nekaj napačnih predstav glede komuniciranja 

o tveganju

 Če govorimo o tveganjih samo sprožamo nepotreben alarm!

 Tako ali tako ljudje ne bi razumeli!

 Pojasnili jim bomo situacijo ko bomo imeli rešitev!

 Imamo veliko več pomembnejšega ga dela. 

 Posvetiti se moramo ocenjevanju, spremljanju in obvladovanju 

s tveganji!



Dva različna načina razmišljanja o tveganju

Strokovno-znanstveni:

 temelji na raziskavah

 dokazih, 

 znanstvenih utemeljitvah!

Javno dojemanje tveganja

 temelji na intuiciji,

 predstavah in 

 prepričanjih ter 

 negativnih izkušnjah 

posameznikov!



POTROŠNIKOVO DOJEMANJE TVEGANJA

 prostovoljna izpostavljenost 
tveganju (nevarna vožnja, 
kajenje cigaret, zloraba 
alkohola…);

 občutek da nadzorujejo 
tveganje - ZAVESTNO 
SPREJEMANJE TVEGANJA;

 zakaj?

 ker smo usmerjeni na 
ugodnosti in ne na tveganje 
ter morebitne negativne 
učinke na zdravje!!!

 nepoznan dejavnik tveganja!

 neznan vpliv na zdravje!

 nekdo drug ima koristi 

 odločitev za izpostavljenost 
ni osebna in ZAVESTNA, 

 izpostavljenost dejavniku 
tveganja je vsiljena….

NESPREJEMLJIVOSPREJEMLJIVO



POZORNOST MEDIJEV

 Pri tveganjih, ki jih prebivalstvo doživlja kot nesprejemljiva, je 
večje zanimanje medijev!

 Možnost senzacije!

 Neprijetna vprašanja! 

 Določeni govorci za različna področja!

 Ne zanikati že znanih dejstev – raje pojasnjevanje!

 Prevzemanje iniciative – priznati, če stopnja tveganja še ni 
jasno določena!



ODGOVORI NOVINARJEM -PRAKSA V 

SLOVENIJI

 Zakon o medijih – 7 dni časa za odgovor novinarju;

 V praksi moramo državni uslužbenci to opraviti 
mnogo prej - ČIMPREJ!!!

 Enako je z nastopanjem na TV!

 Odziv novinarskim vprašanjem in pobudam ima 
prednost pred vsemi ostalimi nalogami!



POMEMBNO

 Ni sramota priznati, da nam 

vsa dejstva še niso znana!

 Sporočimo tisto kar vemo!

 Velika zadrega: 

več različnih mnenj strokovnjakov !!???

NUJNO
DOSEČI SKUPEN DOGOVOR STROKE IN 

VLADNIH ORGANOV PRED OBVEŠČANJEM 
JAVNOSTI!



NASTOPI PRED KAMERO

UREJENOST IN IZGLED!! 

 Kot nastopajoči predstavljate inštitucijo v kateri ste zaposleni 

– običajno niste tam v svojem imenu;

 Novinar naj vam pove vprašanja vnaprej;

 Pripravimo si KLJUČNO SPOROČILO IN SE TEGA 

DRŽIMO….

KLJUČNA JE SAMOZAVEST 

o tej temi veste več kot novinar!!!!



RAZLIČNI NAČINI 

KOMUNICIRANJA

OB RAZLIČNIH STOPNJAH 

TVEGANJA



 predstavitev nove zakonodaje, 

 ozaveščanje o morebitnih boleznih – preventiva,

 smernice, priporočena prehrana, 

 ustrezno higiensko ravnanje s hrano, 

 morebitno zavajanje potrošnikov…

 promocijske kampanje ministrstev

https://prehrana.si/moja-prehrana/odrasli

SPLOŠNO OZAVEŠČANJE IN 

OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV 

https://prehrana.si/moja-prehrana/odrasli


KOMUNICIRANJE PRI OBVLADOVANJU 

NIZKE STOPNJE TVEGANJA

 sprejemljivo tveganje, 

 varnost hrane oziroma krme nista ogroženi, 

 dogodek se odvija na regionalnem nivoju 

 in je na tem nivoju tudi obvladljiv;



Primer: PLASTIČNI AVTOMATI ZA 

VODO

Kdo je pristojen za nadzor ?

 voda za pitje na pipah - pristojnost MZ;

 ustekleničena voda – pristojnost MKGP UVHVVR;

 analize so pokazale neustrezne mikrobiološke rezultate; 

 različna sporočila različnih državnih organov in 

ostalih deležnikov;

 potrošniki zmedeni, nezaupanje veliko!



KOMUNICIRANJE PRI SREDNJI STOPNJI 

TVEGANJA

 Dogodek preraste v potencialno nevarnost za zdravje ljudi;

 Je obvladljiv na regionalnem nivoju, 

 Zanimanje medijev in zaskrbljenost potrošnikov večja;



PRIMER

 Onesnaževalo v jajcih

 VZROK: uporaba nedovoljenega insekticida za rejo kokoši;

 Potencialna nevarnost za ljudi?

Ocena tveganja

 Sprejemljivo tveganje – ni škodljivih posledic na zdravje 

potrošnikov;



 Komuniciranje je bolj konkretno in vezano na konkreten dogodek;

 Dejavnik tveganja je prepoznan, 

 Tudi ocena tveganja je že opravljena; 

PRAVILO

 Potrošnikom je potrebno podati vse osnovne informacije o dejavniku 

tveganja,

 Znana dejstva, 

 Vpliv na zdravje, 

 Navodila o ravnanju,

 JIH UMIRITI in odpraviti zaskrbljenost in strah;

KOMUNICIRANJE PRI OBVLADOVANJU 

VISOKE STOPNJE TVEGANJA

DOLOČITI PRISTOJNO INŠTITUCIJO, KI VODI KOMUNIKACIJO,

NOVINARSKE KONFERENCE, 

SKUPNA SPOROČILA ZA MEDIJE…ostali sodelujejo



PRIMER

1. Požar v Kemisu:

 Pristojnost?

 Nivo: občinski ali državni?

 UVHVVR: krma in hrana                      vzorčenje

 Kaj pa zelenjava na privatnih vrtovih?

 Izjave za javnost….obveščanje 

2. Skopolamin v ajdovi moki

 Tehnološka zrelost navadnega kristavca (Datura 

stramonium) sovpadala s tehnološko zrelostjo ajde zaradi 

suše:

 V mlinu neustrezno čiščenje…..

 Kontaminacija živila in nezagotavljanje sledljivosti



KOMUNICIRANJE V KRIZNI SITUACIJI

ZNAČILNOSTI:

• Ogrožene so temeljne vrednote, 

• Čas za ukrepanje je zelo omejen, 

• Razmere so negotove in stresne;

• Možne resne, nepopravljive posledice za zdravje;

• Obvladljivost na nivoju države;

UKREPANJE

• Krizno komuniciranje (preglednost in pravočasnost, odkritost 

odprtost, dostopnost, poštenost in odgovornost),

• Komunikacija s strani pristojnega resornega ministra!

• Podati je potrebno vsa znana dejstva in pojasnila – ČESA ŠE 

NE VEMO in ZAKAJ!



PRIMER E-coli, Nemčija 2011

 Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sklical krizni sestanek;

 Povabljeni: predstojniki pristojnih inšpekcijskih služb iz področja veterine, 
hrane, krme;

 Predstojniki pristojni za upravni del na teh področjih; 

 Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ– prej IVZ, 
predstavniki nosilcev živilske dejavnosti (proizvajalci in trgovci)

DOGOVOR

 Inšpektorati: vzorčenje, inšpekcijski nadzor!

 NIJZ (IVZ): obvestilo o naravi E-coli, navodila potrošnikom za zaščito 
javnega zdravja,

 ENAKO OBVESTILO NA SPLETNIH STRANEH VSEH PRISTOJNIH 
ORGANOV!

http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=140&pi=5&_5_id=1627&_5_PageIndex=0&_5_groupId=273&_5
_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=140-5.0.            



Kjer se komunikacija konča NASTANE KONFLIKT!

Pravočasna odzivnost – proaktivnost!

Sodelovanje z vsemi deležniki, koordiniranje v procesu; 

Gradnja zaupanja javnosti v naše delo!

ZAKLJUČEK

Še tako dobro opravljena ocena in obvladovanje tveganj 

izzvenita če ni ustrezne komunikacije!



VPRAŠANJA? 

http://www.google.si/imgres?q=POTRO%C5%A0NIK+HRANE&hl=sl&gbv=2&biw=1680&bih=815&tbm=isch&tbnid=_aju7ifrvN2JcM:&imgrefurl=http://www.zares.si/okrogla-miza-o-agenciji-za-varno-hrano/&docid=O-mfPx-RsnEINM&imgurl=http://www.zares.si/wp-content/uploads/IMG_1747-Medium.jpg&w=1366&h=767&ei=GzytTvv9Lqn04QTg56jPAQ&zoom=1
http://www.google.si/imgres?q=POTRO%C5%A0NIK+HRANE&hl=sl&gbv=2&biw=1680&bih=815&tbm=isch&tbnid=_aju7ifrvN2JcM:&imgrefurl=http://www.zares.si/okrogla-miza-o-agenciji-za-varno-hrano/&docid=O-mfPx-RsnEINM&imgurl=http://www.zares.si/wp-content/uploads/IMG_1747-Medium.jpg&w=1366&h=767&ei=GzytTvv9Lqn04QTg56jPAQ&zoom=1
http://www.google.si/imgres?q=in%C5%A1pektorat+rs+za+kmetijstvo+gozdarstvo+in+hrano&hl=sl&gbv=2&biw=1680&bih=815&tbm=isch&tbnid=BHdRYSNWTdY6lM:&imgrefurl=http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/946/5589/&docid=Fu_zLN_EJNwf2M&itg=1&imgurl=http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Novinarsko_sredisce/Fotografije/Februar_08/NK_IRSKGH/08_02_15_NK_IRSKGH.JPG&w=461&h=308&ei=T0OtTpKvEeHR4QSGmLWQDw&zoom=1
http://www.google.si/imgres?q=in%C5%A1pektorat+rs+za+kmetijstvo+gozdarstvo+in+hrano&hl=sl&gbv=2&biw=1680&bih=815&tbm=isch&tbnid=BHdRYSNWTdY6lM:&imgrefurl=http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/946/5589/&docid=Fu_zLN_EJNwf2M&itg=1&imgurl=http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Novinarsko_sredisce/Fotografije/Februar_08/NK_IRSKGH/08_02_15_NK_IRSKGH.JPG&w=461&h=308&ei=T0OtTpKvEeHR4QSGmLWQDw&zoom=1

