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1. Uvod
 
Ugled je ena izmed ključnih vrednot, ki predstavlja vrednost podjetja. Dober ugled namreč 
varuje podjetje pred neuspehi, pomaga pri nenehnem izboljševanju poslovnih rezultatov in s 
tem dvigovanju vrednosti podjetja. Temelj za vzpostavitev in ohranjanje ugleda je 
komunikacija, kajti ko podjetje komunicira s svojimi javnostmi, vpliva na njihovo zaznavo 
podjetja. 
 
Odnosi oziroma komuniciranje z javnostmi so v zadnjem času vedno bolj pomembni tudi v 
Sloveniji. Vsako podjetje ima namreč odnose z javnostmi, zato jih mora opredeliti in z njimi 
komunicirati, saj komuniciranje z javnostmi spada med ključne dejavnike, ki vplivajo na 
poslovni uspeh podjetja. 
 
Še posebej pomembno je komuniciranje z javnostmi v času krize, ko mora biti javnost 
organizacije čim bolj informirana. Takrat mora organizacija svoji javnosti posredovati prave 
informacije in ob pravem času. V nasprotnem primeru lahko javnost dobi napačne 
informacije, ki so bolj govorice, kot resnična dejstva. Posledica neinformiranosti javnosti je, 
da se nepričakovan dogodek spremeni v krizo, ki je za organizacijo lahko usodna. 
Kriza je namreč situacija, kateri se ne more izogniti nobena organizacija. Vpliv krize na njeno 
poslovanje in njen odziv pa je odvisen od pripravljenosti organizacije na krizo. Namreč, bolj 
ko je organizacija na krizo pripravljena, lažje se ji izogne ali pa jo vsaj omili. Zato je zelo 
pomembna uvrstitev oddelka za komunikacije v organizacijski strukturi in strateško 
upravljano komuniciranje z vsemi javnostmi organizacije, kamor spada tudi priprava načrta za 
krizno komuniciranje. Namreč tako komuniciranje se ob različnih dogajanjih na trgu hitro 
odziva in hkrati izrablja priložnosti, kjer lahko zgradi ugled organizacije v primerjavi s 
konkurenco.  
 
Namen diplomske naloge je predvsem ugotoviti, kako napričakovan dogodek, ki vzbudi 
veliko negativne medijske pozornosti in ga zaradi tega opredelimo kot krizo, vpliva na samo 
poslovanje organizacije, kako se le-ta nanjo odzove in kako jo nenazadnje tudi izkoristi. 
Vsaka kriza je namreč za organizacijo nevarnost in hkrati priložnost za organizacijske 
spremembe, okrepitev vodstva, oblikovanje novih oddelkov, spremembo v načinu 
razmišljanja o organizaciji ipd. Toda od posamezne organizacije je odvisno ali krizo izkoristi 
tudi kot priložnost. 
 
Ker sem v času študija že opravljala delo v Ljubljanskih mlekarnah in bila seznanjena z 
njenim  poslovanjem, sem v diplomski nalogi analizirala odnose z javnostmi v Ljubljanskih 
mlekarnah. Nadavno je slovensko javnost razburil tudi nepričakovan dogodek, in sicer 
odkritje prepovedanega antibiotika kloramfenikol v mleku. Ta dogodek je vzbudil veliko 
negativne medijske pozornosti in se spremenil v pravo mlečno afero, ki jo bodo Ljubljanske 
mlekarne še dolgo pomnile. Prav zaradi tega sem predstavila in opisala ta dogodek, ki sem ga 
opredelila kot krizo, njen vpliv na poslovanje Ljubljanskih mlekarn in odziv Ljubljanskih 
mlekarn nanjo. 
 
Diplomska naloga je tako sestavljena iz dveh delov, in sicer sem v prvem delu  teoretično na 
kratko predstavila odnose z javnostmi, v drugem delu pa sem analizirala odnose z javnostmi v 
Ljubljanskih mlekarnah d.d. Opisala sem organiziranost odnosov z javnostmi pred mlečno 
afero kloramfenikol, nato opisala afero in odziv Ljubljanskih mlekarn nanjo ter pojasnila, 
kako je mlečna afera kloramfenikol vplivala na organizacijske spremembe v Ljubljanskih 
mlekarnah d.d. 
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2. Odnosi z javnostmi 
2.1. Javnosti organizacije  
 
Poslovni uspeh organizacije je odvisen od njenih javnosti, zato je nujno, da jih organizacija 
opredeli, da lahko z njimi komunicira. 
 
2.1.1. Opredelitev pojma javnosti 
 
Javnost lahko opredelimo na različne načine, npr. zemljepisno, interesno ali komunikacijsko. 
Vendar se pojem javnosti v odnosih z javnostmi uporablja le komunikacijsko (Gruban, 1997, 
str. 41). 
Javnost sestavljajo skupine ljudi, ki na organizacijo in na njeno prihodnost (usodno) vplivajo. 
Lahko pa tudi organizacija vpliva na svoje javnosti. Pri definiranju javnosti nekateri avtorji 
izhajajo iz termina deležnik (angl. Stakeholders), ki se uporablja za ljudi, ki so v odnosih z 
organizacijo in za katere je delovanje organizacije pomembno. Torej skupine ljudi, ki s 
svojim delovanjem vplivajo na organizacijo in tiste skupine, na katere s svojim delovanjem 
vpliva organizacija, imenujemo deležniki. Gruban (1997, str. 12) je mnenja, da pojem 
deležnik opozarja na to, da organizacije za svoje delovanje niso odgovorne le lastnikom, 
temveč vsem skupinam ljudi, to je deležnikom, ki so povezani z organizacijo. 
 
Na podlagi navedenega lahko rečem, da je javnost skupina ljudi, ki aktivno deli skupno usodo 
z organizacijo, kar pomeni, da se srečuje s problemi organizacije ter jih z razpravo poskuša 
reševati. 
 
2.1.2. Razvrstitev javnosti glede na sodelovanje v poslovnem spletu  
 
Vsako organizacijo opredeljuje množica odnosov s skupinami v okolju. Vsako podjetje mora 
za uspešno komuniciranje s skupinami oziroma z javnostmi določiti svoje ključne javnosti. 
Pomembnejše in vplivnejše so naslednje javnosti: 
 
KONKURENTI določajo okvire za učinkovitost delovanja organizacije. Interesi konkurentov 
so prevlada na trgu ali omejeno spopadanje, da se ne bi porušilo doseženih ravni cen. 
 
DOBAVITELJI s svojimi cenami in plačilnimi pogoji vplivajo na začetne stroške delovanja 
organizacije, hkrati pa s kakovostjo vložkov določajo meje kakovosti izložkov organizacije. 
Interesi dobaviteljev so predvsem višje cene njihovih izdelkov, kar pomeni za organizacijo 
večje stroške. 
 
ODNOSI Z LASTNIKI, DELNIČARJI so se oblikovali kot posebna disciplina znotraj 
odnosov z javnostmi, predvsem zaradi realizacije namenov organizacije, kot so pridobivanje 
dodatnega kapitala za doseganje ustreznih stopenj rasti, doseganje oziroma ohranjanje željene 
višine delnic na trgu, preprečevanje sovražnih prevzemov ter vplivanje na privlačnost željenih 
transakcij na trgu vrednostnih papirjev. 
 
UPRAVNI ORGANI vplivajo najbolj na učinkovitost organizacij. Z davčno politiko določajo, 
koliko nad neposrednimi stroški morajo poslovati organizacije za njihovo preživetje. Vlada 
vpliva tudi na višino prispevkov in drugih dajatev in s celotno zakonodajo določa pogoje 
poslovanja. 
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KUPCI IN POTENCIALNI KUPCI so najbolj obravnavana skupina v okolju, ki vplivajo na 
uspešnost in učinkovitost organizacije. Kupci ob klasičnih pogodbenih odnosih vzpostavljajo 
z organizacijo tudi neformalne, psihološke odnose. Interes kupcev je dobiti željen izdelek 
oziroma storitev po čim nižji ceni. 
 
ZAPOSLENI spadajo v središče javnosti. Najpomembnejša pogodba, ki jo ima organizacija, 
je psihološka pogodba med vodstvom organizacije in zaposlenimi o medsebojnih 
pričakovanjih: pravicah in obveznostih. Kršitev psiholoških pogodb je večji greh od kršitve 
pisanih sporazumov (Gruban, 1997, str. 98).  
 
MEDIJI, SKUPINE PRITISKA IN MEDNARODNE USTANOVE so skupine, katerih obstoj 
prav tako povzroča posledice na delovanje organizacije. Glavni interes medijev je 
produciranje zgodb, aktualnih ali ekskluzivnih dogodkov. Skupine pritiska se borijo za 
spoštovanje stroke, moč sindikatov, varstvo okolja in to so npr. naravovarstveniki, sindikati, 
cerkev in strokovne znanosti ter nenazadnje tudi mednarodne ustanove. Vse tri skupine so 
zelo vplivne. Njihovo javno mnenje in predvsem izražanje lahko koristi ali škoduje ugledu 
organizacije in njenim ciljem (Kitchen, 1997, str. 92). 
 
Organizacije poslujejo in se razvijajo v ravnotežju odnosov med različnimi javnostmi. 
Nekatere izmed njih so za spremembe, druge so proti njim. Vsaka javnost ima svoje interese, 
na svoj način vpliva na organizacijo in ima z organizacijo sebi značilne odnose. 
 
2.1.3. Razvrstitev javnosti glede na aktivnost pri reševanju problemov 
 
Ljudje delovanje organizacije ne zaznavajo enako, niti se nanjo ne odzivajo na enak način in 
enako močno. Javnosti tako ločimo glede na to, kako so aktivne pri razreševanju problemov, 
ki so nastali kot posledica organizacijskih dejanj. 
 
Grunig je javnosti opredelil glede na tri lastnosti: 
• tiste, ki delijo določen problem, 
• tiste, ki so problem spoznali 
• in tiste, ki se organizirajo, da bi problem rešili. 
 
Na osnovi teh treh lastnosti se javnosti glede na vsebino svojega zanimanja delijo v štiri 
skupine (Verčič, Žnuderl, 1993, str. 19): 
• Nejavnost 
• Možna in latentna javnost 
• Pozorna ali zavedajoča se javnost 
• Aktivna javnost 
 
Nejavnosti so tiste skupine, za katere delovanje organizacije nima nobenih posledic in ki same 
niso usmerjene na organizacijo. Najpogostejša napaka pri načrtovanju in izvajanju odnosov z 
javnostmi je prav nepotrebno trošenje časa, ljudi in denarja za skupine, ki so za organizacijo 
povsem nepomembne. 
Skupine, ki so soočene s problemom, ki je posledica delovanje organizacije, a ga kot takšnega 
še ne prepoznavajo, so možne ali latentne javnosti. V tem primeru se lahko organizacija 
odloči za soočenje z javnostjo in odkrije dialog z namenom medsebojne prilagoditve. 
Organizacija pa se lahko odloči tudi za to, da počaka, da se možna javnost razvije v pozorno. 
 



 

 4 
 
 
 
 

Skupine, ki so soočene s problemom, ki je posledica delovanja organizacije in ga kot takšnega 
tudi prepoznavajo, a se njegove razrešitve še ne lotevajo, so pozorna ali zavedajoča   javnost. 
Ta stopnja je najprimernejša za dialog organizacije s prizadeto skupino in poskus razrešitve 
konflikta z medsebojnim prilagajanjem. Neuspeh na tej stopnji običajno vodi v nastanek 
aktivne javnosti, ko postane vodenje odnosov z njimi izredno težko, saj takrat organizaciji ne 
zaupamo več. 
Ko se skupina začne ukvarjati z vprašanjem, kako rešiti problem, ki je posledica delovanja 
organizacije, postane aktivna javnost. Aktivne javnosti so tiste, ki določajo stopnjo prostosti 
delovanja organizacije, saj so usmerjene k vplivanju na organizacijo, torej na zmanjšanje 
njene avtonomije. Ker imajo že izoblikovana stališča, je nanje težko vplivati in ker so 
običajno glasne, imajo tudi največji vpliv na druge skupine (npr. novinarji). 
 
Grunig je zgornje tri lastnosti povezal s tem, ali ljudje sprejemajo informacije iz okolja ali pa 
jih sami iščejo, in je razdelil populacijo v štiri skupine: 
• vseproblemske javnosti (delujejo na vseh problemih), 
• ravnodušne javnosti (se ne ukvarjajo z nobenim problemom), 
• enoproblemske javnosti (delujejo le na ozkem problemskem področju),  
• vročeproblemske javnosti (zanimajo jih problemi, ki trenutno zanimajo vse in tisti, ki jih 

množični mediji obširno obravnavajo). 
 
Za komunikacijsko aktivnost je potrebno najprej zaznavanje problemov javnosti. Do le-te 
pride, če ljudje istočasno ne zaznavajo prehudih ovir za delovanje in če so v zadevo osebno 
vpleteni. Namreč, če so ovire za dosego ciljev previsoke, se delovanje ne izplača (Gruban, 
1997, str. 44). 
 
Grunig (Grunig, Hunt, 1984, str. 16) poudarja tudi, da se okolje stalno spreminja, prav tako pa 
tudi organizacije. Zaradi tega se javnosti oblikujejo vedno na novo. 
 
2.2. Modeli odnosov z javnostmi 
 
Komuniciranje lahko upravljamo na več načinov, predvsem pa je odvisno od kulture 
organizacije in njenega gledanja na svet. Kot osnovna dva pristopa h komuniciranju 
razlikujemo enosmerni proces in dvosmerni proces. Tako je ameriški profesor James E. 
Grunig razvil modele odnosov z javnostmi, ki opisujejo tipične načine izvajanja odnosov z 
javnostmi (Gruban, 1997, str. 51; Grunig, Hunt, 1995, str. 8-10). 
 
Modeli odnosov z javnostmi so: 
• Model agenture ali tiskovnega predstavništva 
• Model javnega informiranja 
• Model dvosmernih asimetričnih odnosov 
• Model dvosmernih simetričnih odnosov 
 
K modelu agenture ali tiskovnega predstavništva sodijo programi odnosov z javnostmi, 
katerih glavni namen je, da organizaciji pridobijo ugodno publiciteto v množičnih medijih.  
Ponavadi posebnih razlogov za tolikšno pojavljanje ni, temveč si povode za le-te tiskovni 
predstavniki zamišljajo kot lažne dogodke. Sem spadajo predvsem tiskovne konference, 
otvoritve ali druge priložnosti za lep posnetek ali publiciteto organizacije, še posebej pa v 
množičnih medijih. Za ta model je značilno, da poskušajo spraviti dobro publiciteto v medije, 
slabo pa iz njih. Tako bi lahko rekli, da pomenijo odnosi z javnostmi in publiciteta isto. 
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Uspešnost programa se določi na podlagi števila ljudi, ki so spremljali dogodek ali 
uporabljajo izdelke oziroma storitve organizacije.Ta model je enosmeren, ker tok informacij 
teče le v eno smer in je značilen pri delu publicistov, ki promovirajo šport, filmske zvezde, 
proizvode, politike ali managerje. 
 
Model javnega informiranja je podoben modelu agenture, saj je prav tako enosmeren in v 
odnosu z javnostmi preferira razširjanje informacij. Gre predvsem za prenašanje novinarskega 
načina razmišljanja in delovanja na področju odnosov z javnostmi. Odnosi z javnostmi so bolj 
nevtralni razpošiljatelj informacij, kot pa odvetnik organizacije ali posredovalec med 
managementom in javnostmi. Organizacija uporablja »hišne novinarje«, to so predvsem 
izvajalci odnosov z javnostmi, ki delujejo, kot da so novinarji in širijo bolj ali manj objektivne 
informacije v množičnih in nadzorovanih medijih, kot so bilteni, brošure in naslovljena pošta. 
 
Oba modela, tako model agenture kot model javnega informiranja obsegata komunikacijske 
programe, za katere je značilno, da ne temeljijo na raziskavi in strateškem načrtovanju. Oba 
modela sta torej enosmerne in asimetrična oziroma »neuravnotežena«, kar pomeni, da sta 
namenjena predvsem temu, da bi spremenila vedenje javnosti, ne pa tudi vedenja organizacije. 
Skoraj vsi so tako zaposleni s pisanjem novih zgodb ali produciranjem publikacij, da ni časa 
za raziskave. Tako je cilj obeh modelov, da prikažeta organizacijo v lepi luči. 
 
Dvosmerni asimetrični model na podlagi raziskav razvija sporočila, ki naj bi prepričale 
strateško pomembne javnosti, da naj se vedejo, kot želi organizacija. Gre za znanstveno 
prepričevanje, ki svoja sporočila načrtuje na podlagi raziskav. Ta model je bolj učinkovit od 
modela agenture in modela javnega informiranja, ker je zajeto raziskovanje stališč javnosti. 
Dvosmerni asimetrični model se dobro obnese, ko organizacija ni v večjem konfliktu z 
javnostjo in predvsem takrat, kadar se tudi javnosti izplača, da spremeni svoje vedenje. 
Komunikator v tem primeru razvije sporočila, ki so najbolj verjetna, da bodo prepričala 
javnost obnašati se tako, kot želi organizacija. Informacije, ki jih zberejo komunikatorji o 
javnostih, ne služijo spremembam ciljev, smotrov, politik, strategij ali drugih oblik 
organizacijskega vedenja, temveč vplivajo na razmišljanje in vedenje javnosti. Od prejšnjih 
dveh modelov se razlikuje predvsem po vzpostavljanju povratne komunikacije, od katere je 
odvisno uspešno doseganje zastavljenih ciljev. 
 
Dvosmerni simetrični model stremi k sporazumevanju med organizacijo in njenimi javnostmi. 
Poskuša obvladovati konflikte in pomagati pri vzajemnih razumevanjih s ključnimi javnostmi. 
Uporablja se za raziskave javnega mnenja, vendar ne samo z namenom vplivati na okolje, 
temveč se temu okolju želi tudi prilagajati. 
 
Modeli se med seboj razlikujejo tudi po namerah organizacije. Model tiskovnega 
predstavništva in dvosmerni asimetrični model naj bi bila po svojih namerah manipulativna, 
saj naj bi stremela le k spreminjanju okolja. Gre za asimetrično komuniciranje, medtem ko naj 
model javnega informiranja in dvosmerni simetrični model ne bi imela tega manipulativnega 
namena (Gruban, 1997, str. 52).  
 
Pri asimetričnem komuniciranju organizacija pošlje sporočilo javnosti in je potem pozorna na 
odgovor, da lahko po potrebi spremeni sporočilo, ki bi bilo uspešnejše pri doseganju takih 
učinkov, ki si jih želi organizacija. Javnost tako ne začenja komunikacije in tudi organizacija 
ne začenja komuniciranja s poslušanjem javnosti. Asimetrično komuniciranje torej popušča 
organizaciji, kakršna je in skuša spremeniti javnost.  
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Simetrično komuniciranje pa se prilagaja odnosu med organizacijo in javnostjo in z 
izmenjavo lahko začne tako organizacija kot javnost. Obe namreč lahko začneta s 
poslušanjem ali pa z govorjenjem in tako spremenita svoje vedenje kot posledico izmenjave 
(Verčič, 1995, str. 12). 
 
Organizacije naj bi v kompleksnem in spremenljivem okolju uporabljale dvosmerno 
simetrično komuniciranje. Toda v večini primerov temu ni tako. Dvosmerni simetrični model 
organizacije ne uporabljajo zaradi vodstva organizacije, ki pristop k takšnemu modelu vidi 
kot grožnjo v svoji moči. Velikokrat pa je vzrok tudi kratkoročno gledanje na uspešnost 
organizacije in težnja po čim hitrejšem zaslužku. Dolgoročno pa je za organizacijo boljše, da s 
svojo javnostjo vodijo dvosmerne komunikacije, saj pripomorejo tudi k razumevanju 
interesov javnosti.  
 
2.3. Umestitev funkcije odnosov z javnostmi v organizacijski strukturi 
 
Če bi organizacijo opredelili kot sistem, bi lahko trdili, da je sestavljena iz več podsistemov. 
Delovanje enega podsistema v organizaciji vpliva na drug podsistem. Tako poznamo kar 
precej spopadov med različnimi oddelki z različnimi odgovornostmi, kamor bi lahko prišteli 
konflikt med razvojem in prodajo. Zaposleni v razvoju bi želeli čim dalj razvijati nov 
proizvod, da bi bil čim bolj izpopolnjen, medtem ko bi zaposleni v prodaji izdelek ali storitev 
čim prej predstavili trgu.  
 
Pogledi različnih oddelkov dajejo različne perspektive, toda manjka pogled na celoto. 
Organizacije prav zaradi tega potrebujejo središčno vlogo komuniciranja, ki mora 
organizacijske perspektive združevati in predstavljati organizacijo kot celoto. Ta vloga pa v 
organizaciji pripada  oddelku za odnose z javnostmi (Gruban, 1997, str. 27). 
 
Da lahko odnosi z javnostmi opravljajo takšno poslanstvo, morajo biti organizirani v 
enotnem, samostojnem in enakopravnem oddelku, ki združuje vse dejavnosti s področja 
upravljanja odnosov z javnostmi in je neposredno podrejena le najvišjemu vodstvu 
organizacije, ki mu tudi neposredno odgovarja. 
 
Kljub temu, da je v teoriji velikokrat poudarjeno, da naj bi bila funkcija odnosov z javnostmi 
samostojna, v praksi zasledimo, da se poleg tega, da se razlikuje sama organiziranost odnosov 
z javnostmi, razlikuje tudi njihovo mesto v organizacijski hierarhiji. V nekaterih organizacijah 
zasledimo, da ima vodja odnosov z javnostmi naziv direktorja ali pomočnika direktorja in 
člana uprave, v drugih organizacijah je pa le eden izmed mnogih uslužbencev na srednjem 
nivoju. Kot za večino upravljalskih funkcij velja tudi za odnose z javnostmi, da se kot 
funkcija osamosvoji šele z velikostjo organizacije (in njene uprave) (Gruban, 1997, str. 22). 
 
Najpogostejše različice, ki se pojavijo v organizacijah, so (Gruban, 1997, str. 24): 
• odnosi z javnostmi so podrejeni trženju 
• odnosi z javnostmi so nadrejeni trženju 
• odnosi z javnostmi so organizirani skupaj s trženjem v enem oddelku 
• odnosi z javnostmi so organizirani samostojno. 
 
V organizaciji, kjer je funkcija odnosov z javnostmi podrejena trženju, kar je pogosto 
posledica nepoznavanja smisla organiziranega delovanja na področju odnosov z javnostmi, se 
kaže, da organizacija ne loči tržnih od siceršnjih odnosov z okoljem.  
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Takšna različica je bila pogosto v preteklosti, vendar se stvari počasi le spreminjajo. Kljub 
temu, da teorija poudarja, da naj bi bila funkcija odnosov z javnostmi samostojna, velikokrat 
zasledimo, da so odnosi z javnostmi del oddelka, ki se ukvarja s trženjem. 
 
V primeru, ko so odnosi z javnostmi nadrejeni trženju, je trženje le ena izmed dejavnosti, 
ki jo opravljajo v službi za odnose z javnostmi. Pri nas je takšna organiziranost redka, 
medtem ko je v ZDA in Zahodni Evropi dokaj pogosta v nepridobitnih organizacijah, včasih 
pa celo v profitnih. Vzrok za takšno organiziranost je predvsem v razumevanju trga, ki je v 
tem primeru le ena izmed javnosti, ki jim mora organizacija namenjati pozornost. Toda takšen 
pristop k trženju ni nič manj sporen kot podrejanje odnosov z javnostmi trženju.  
 
Vzroki za združevanje odnosov z javnostmi in trženja so pogosto pomanjkanje zadostega 
števila ljudi ali denarja za dve samostojni službi, lahko je to le začasna rešitev na poti v dve 
samostojni enoti ali pa nerazumevanje različnosti nalog odnosov z javnostmi in trženja. 
Lahko pa je takšna organiziranost posledica prepričanja, da naj se vse komunikacijske 
dejavnosti organizacije združujejo v enem oddelku. V zadnjih letih je nekaj takih pogledov v 
organizacijah in jih različno poimenujejo, in sicer: »korporativno komuniciranje«, 
»integrirano korporativno komuniciranje« in »integrirano trženjsko komuniciranje«. Izkušnje 
v svetu zaenkrat niso potrdile smiselnosti tovrstnega združevanja, ki kakorkoli že na prvi 
pogled deluje samoumevno, spregleda različne namene obstoja sestavin upravljanja odnosov 
z javnostmi in trženja. V Sloveniji je takšna oblika še dokaj pogosta, medtem ko je v ZDA ali 
Zahodni Evropi še redko kje. 
 
Če je služba za odnose z javnostmi organizirana samostojno, pomeni, da je ločena od 
službe za trženje. Takšna organiziranost je značilna za visoko razvite in uspešne organizacije 
ter opravlja svoje naloge in se deli na posamezna področja dela in sicer: odnosi z notranjimi 
javnostmi, mediji, vladni in javni odnosi, proizvodnja komunikacijskih sredstev ipd. 
Samostojna in enakovredna vloga oddelka za odnose z javnostmi v organizacijski strukturi 
omogoča združitev vseh dejavnosti področja na enem mestu, kar omogoča njihovo celostno 
obvladljivost in kar največji učinek pri sodelovanju v strateškem upravljanju organizacij. 
Samostojnost, enakovrednost in celostnost oddelka za odnose z javnostmi omogoča 
osredotočenje na njegovo pravo poslanstvo, ki se nujno izgubi, če so odnosi z javnostmi 
podrejeni kakšnemu drugemu oddelku. 
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2.4. Strateško načrtovanje odnosov z javnostmi 
 
Organizacija lahko pri načrtovanju odnosov z javnostmi uporabi model strateškega 
načrtovanja odnosov z javnostmi (Kotler, Andreasen, 1996, str. 544). 
 
Slika 1: Model strateškega načrtovanja odnosov z javnostmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kotler, Andreasen, 1996, str. 544. 
 
2.4.1. Identifikacija in izbor ciljne javnosti 
 
Za vsako organizacijo so najpomembnejše ciljne javnosti. To so predvsem interesne skupine, 
ki so ali pa bodo prisotne v življenju organizacije in niso zgolj sedanji ali potencialni kupci 
oziroma uporabniki storitev (Kitchen, 1997, str. 92). To so specifični segmenti javnosti, kot so 
npr.: študenti, zaposleni, bankirji, šole, uradniki, novinarji, podjetniki, poslanci ipd. 
Organizacija z vsako javnostjo komunicira na specifičen način. 
 
Pri izdelavi strategije odnosov z javnostmi mora organizacija izoblikovati seznam javnosti, ki 
se kaže kot njene potencialne javnosti. Tak seznam javnosti ni nikoli dokončen in se nenehno 
spreminja, tako kot se spreminja organizacija in okolje, v katerem deluje.  
 
 

1. Identifikacija in izbor ciljne javnosti 

2. Merjenje podobe in stališč ciljne javnosti 

3. Postavitev ciljev na področju podobe 

4. Razvoj stroškovno učinkovite strategije odnosov z javnostmi 

5. Priprava na krizne odnose z javnostmi 

6. Izbor specifičnega orodja 

7. Izvedba aktivnosti, merjenje in vrednotenje rezultatov 
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Dokler javnosti niso opredeljene, je nemogoče izbrati ustrezne medijske nosilce in pripraviti 
splet primernih sporočil, ki bi zadovoljila njihove specifične potrebe. Ker organizacija 
zadovoljuje potrebe različnim javnostim, le-te pa imajo različne interese, se včasih zgodi, da 
se interesi med seboj razlikujejo, včasih pa tudi nasprotujejo. Vodstvo organizacije mora biti 
zato pozorno, da z zadovoljevanjem potreb enih ne bodo škodovali drugim, kajti javnosti ne 
vstopajo v odnos samo z organizacijo, ampak tudi medsebojno. Organizacija si prizadeva 
imeti dobre odnose z vsemi javnostmi, čeprav to ni vedno mogoče, zato se mora organizacija 
posvetiti tistim javnostim, ki so zanjo najpomembnejše. 
 
2.4.2. Merjenje podobe in stališč ciljne javnosti 
 
Ko je organizacija določila svoje ciljne javnosti, mora ugotoviti, kakšna podoba se je 
izoblikovala pri njih za morebitno kasnejšne spreminjanje le-te. 
 
Dowling je navedel tri ključna vprašanja, ki si jih mora zastaviti vsaka organizacija (Dowling, 
2001, str. 377): 
1. Ali potrošniki in druge pomembne interesne skupine poznajo organizacijo? 
2. Kakšno podobo imajo o njej? 
3. V čem se razlikuje organizacija od njenih konkurentov? 
 
Upoštevati je potrebno, da vrednotenje podobe organizacije ni vedno enako podobam, ki jih 
posredujejo ciljne interesne skupine ali javnosti. Vrednotenje vodstva je lahko popolnoma 
drugačno od javnosti, ki so za organizacijo ključnega pomena. Kako javnost vrednoti 
organizacijo, pa je mogoče izvedeti le preko raziskav. 
 
Pri ciljni javnosti se za opredelitev podobe merijo vtisi, občutki, mišljenje, želje, 
pričakovanja, ideali, asociacije, stanja in poznavanje organizacije. Za merjenje podobe 
uporabimo dve metodi raziskovanja in sicer kvalitativne in kvantitativne. 
 
Kvalitativne raziskave 
Sem spadajo individualni globinski intervjuji vodstva organizacije, intervjuji s predstavniki 
interesnih skupin, skupinske diskusije z izbranimi predstavniki interesnih skupin in 
opazovanje javnosti, medijev, lokalne skupnosti, kupcev in zaposlenih. Pri teh raziskavah 
lahko ugotovimo mnenje, vrednote in stališča najpomembnejših javnosti ter jih uporabimo kot 
podlago pri oblikovanju vprašalnika za kvantitativno raziskavo (Grunig, Hunt, 1984, str. 188). 
 
Kvantitativne raziskave 
Sem spada predvsem anketiranje (osebno ali telefonsko). Tovrstne raziskave omogočajo 
analizirati profil relativnega prispevka, ki ga k podobi podjetja prispevajo posamezne 
lastnosti. Omogočajo merjenje pomembnosti teh lastnosti za vsakega anketiranega 
predstavnika interesnih skupin in prikazovanje razlik med organizacijo in njenimi konkurenti 
glede na izbrane lastnosti (Dowling, 2001, str. 170). 
 
Organizacija lahko uporabi tudi sekundarne podatke, kajti mnoge organizacije si finančno ne 
morejo privoščiti primarnih raziskav, zato so jim v pomoč podatki npr. javnomnenjske 
raziskave, ki so jih izdelale druge institucije (Grunig, Hunt, 1984, str. 188). 
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2.4.3. Postavitev ciljev na področju podobe 
 
Vsaka organizacija si prizadeva ugotoviti, zakaj je mnenje javnosti o organizaciji drugačno, 
kot si želi sama organizacija. Zato je zelo pomembno, kako posamezna organizacija porabi 
sredstva za odnose z javnosti. 
 
Vodstvo organizacije mora najprej opredeliti željeno podobo in se nato na podlagi podrobne 
analize trenutne podobe organizacije  odločiti, katere vrzeli v javni podobi je potrebno najprej 
zapolniti. 
Pri tem si mora oranizacija postaviti naslednja vprašanja (Kotler, 1998, str. 601): 
1. Kako naj bi se izboljšala celotna podoba organizacije, če bi odpravili določeno 

pomanjkljivost? 
2. S kakšno strategijo bi odpravili neko pomanjkljivost v podobi? 
3. Kakšni bi bili stroški odpravljanja te pomanjkljivosti? 
4. Koliko časa bi to trajalo? 
 
Organizacija svoje podobe v javnosti ne bo spremenila čez noč, kajti še posebej slabe podobe 
se lahko ohranijo še dolgo potem, ko se je že organizacija spremenila. Zato je zelo pomembna 
vztrajnost organizacije pri spreminjanju svoje podobe v javnosti. Ljudje sprejmejo podatke o 
nekem predmetu, kar je običajno v skladu z že ustvarjeno podobo in šele zelo drugačne 
informacije nam vzbudijo dvome in odpre oči.  
Organizacija si mora postaviti kratkoročne in dolgoročne cilje, ki pa naj bi bili v skladu z 
njenimi splošnimi cilji. Pri oblikovanju le-teh pa je pomembno sodelovanje čim več 
zaposlenih, saj so odnosi z javnostmi skrb vseh v organizaciji. 
 
2.4.4. Razvoj stroškovno učinkovite strategije odnosov z javnostmi 
 
Organizacija mora na podlagi opredeljene ciljne javnosti in njene podobe ter njenih želja o 
podobi, ki naj bi jih imela javnost, opredeliti čimbolj stroškovno učinkovito strategijo 
odnosov z javnostmi. Gruban (1997, str. 93-122) navaja izvajanje odnosov z javnostmi z 
naslednjimi ciljnimi javnostmi: podpora najvišjemu vodstvu, odnosi z internimi javnostmi, 
odnosi z vlagatelji, vladni in javni odnosi, odnosi z lokalno skupnostjo, odnosi z mediji, 
odnosi s potrošniki in mednarodni odnosi z javnostmi.  
 
Precej mnenj strokovnjakov se razlikuje glede področij, kjer se uporabljajo odnosi z 
javnostmi. V nadaljnem besedilu bom zato izpostavila naslednje oblike odnosov z javnostmi: 
• Odnosi z mediji 
• Odnosi z političnimi javnostmi 
• Odnosi z mednarodnimi javnostmi 
• Odnosi z lokalnimi javnostmi 
• Odnosi z internimi javnostmi 
 
2.4.4.1. Odnosi z mediji 
 
Mediji so tretja oseba in tako neodvisno spremljajo celotno dogajanje. Organizacije morajo 
imeti dobre odnose z mediji in novinarji, ki so zadolženi za njihovo področje, kajti posledica 
tega je, da se organizacije pojavljajo v medijih v lepi luči.  
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Novinarje je potrebno obravnavati kot javnost, zato jih je potrebno poznati, razumeti in se 
truditi, da je organizacija z njimi v dobrih odnosih. Ni sicer nujno, da so odnosi prijateljski 
(čeprav to ne škodi), ampak morajo biti spoštljivi, korektni, skratka profesionalni (Verčič, 
2002, str. 29). Odgovorni za odnose z javnostmi naj bodo medijem v pomoč kot koristen vir 
svežih informacij in naj ne poskušajo podkupovati novinarjev, kajti s tem mediji izgubijo 
verodostojnost tretje osebe. Mediji naj bi predstavljali »most« med organizacijo in ciljno 
javnostjo. Zato se mora organizacija šele ob poznavanju medijev in njihovih vsebin pripraviti 
na delovanje v odnosih z mediji, ki pa morajo biti dolgoročni, stalni in dejavni (Gruban, 1997, 
str. 116). 
 
Organizacije morajo vzpostaviti sistem, ki upošteva (Seitel, 1998, str. 280):  
• Določitev osebe, ki komunicira z mediji – s tem se izognemo različnim interpretacijam, 

zmotam in zmedi, kajti organizacija mora imenovati osebo, ki je zadolžena za 
komuniciranje z mediji, medtem ko ostali zaposleni naj ne komunicirajo z mediji. 
Običajno kontaktira z mediji oseba, ki je zadolžena za odnose z javnostmi, če pa 
organizacije te osebe nima, to vlogo prevzame predsednik oziroma vodja. 

• Čas za odziv – zelo pomembno je, da poskusijo odgovorni za odnose z mediji izvedeti ali 
vsaj predvideti vsebina vprašanj, saj se bodo tako bolj učinkovito pripravili na medijski 
nastop. 

• Upoštevanje rokov – daje organizaciji dodatno verodostojnost. 
• Poznavanje tematik – predstavnik organizacije naj komentira teme, ki so v okviru 

njegove skupine in naj ne posega v območje drugih skupin, ki lahko organizaciji služijo 
kot zavezniki. 

• Organizacija naj ne poskuša podkupovati novinarjev – niti na njih pritiskati preko 
njihovih nadrejenih. 

• Širitev informacij – nujna je tudi med predstavniki »nemedijev«, saj je tako večja 
verjetnost, da bo novica objavljena. 

• Organizacija naj prizna napako, če se je zmotila – ohranja verodostojnost in zaupanje v 
organizacijo na dolgi rok. 

• Organizacija naj poskuša vzpostaviti osebne stike – predvsem s predstavniki medijev. 
 
2.4.4.2. Odnosi s političnimi javnostmi 
 
Vlade in uprave bolj kot katerekoli druge skupine v okolju vplivajo na uspešnost in 
učinkovitost organizacije. Vlade in uprave vplivajo na organizacijo na različne načine 
(Gruban, 1997, str. 107): 
• z obdavčevanjem, 
• s prerazdeljevanjem z davki zbranega denarja, 
• s podeljevanjem pomoči, koncesij, subvencij, izvoznih spodbud itd., 
• s pravnim urejanjem proizvodnje, trženja, distribucije in uporabe izdelkov in storitev, 
• z uravnavanjem pogojev poslovanja in zaposlovanja, 
• s splošnim urejanjem odnosov med ljudmi, 
• z nadzorom okolja (meje). 
 
Ponavadi organizacije pri vladnih in javnih odnosih ukrepa po naslednjem vrstnem redu 
(Gruban, 1997, str. 107): 
• opazovanje 
• predstavljanje svojih stališč 
• zagovarjanje svojih in spodbijanje nasprotnih stališč 
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• in nazadnje pritisk 
 
Posebne tehnike dela z vlado in javno upravo, ki se jih poslužujejo organizacije, so (Gruban, 
1997, str. 108): 
• lobiranje (osebno vplivanje) 
• objavljanje rezultatov raziskovalnih poročil (sklicevanje na znanost, objektivna dejstva) 
• objavljanje rezultatov javnomnenjskih raziskav (sklicevanje na javno mnenje) 
• sodelovanje pri delu vladnih in paravladnih delovnih teles (npr. v organih Gospodarske 

zbornice) 
• pravna dejanja (tožbe, spodbijanje zakonitosti) 
• osebno delo vodilnih na humatinarnih in drugih splošno priznanih področjih (npr. delo v 

raznih fundacijah in dobrodelnih akcijah) 
• grajenje samostojne politične baze, ki pritiska na vlado, parlament ali javno upravo. 
 
Najbolj razvpiti del javnih in vladnih odnosov je  lobiranje, ki ima kar nekakšen negativen 
prizvok, saj za mnoge ljudi pomeni uveljavljanje sebičnih interesov z vprašljivo moralno 
vsebino. Toda Grunig je drugačnega mnenja, saj pravi, da so lobisti v mnogih primerih 
eksperti za svoje področje in so sposobni razložiti kompleksne probleme na enostaven način. 
Lobisti, ki govorijo o različnih ekonomskih, komercialnih in drugih funkcionalnih interesih 
države, služijo kot pomemben in koristen člen med javnostjo in državo (Grunig, 1984, str. 
528). Med najpogostejše cilje lobiranja bi lahko prišteli predvsem spremembo zakonodaje, 
vendar pa lobisti poskušajo doseči tudi druge cilje, kot je pomoč pri financiranju projektov in  
dodeljevanje statusov organizaciji. Ena izmed nalog lobistov je tudi vzpostavljanje stikov in 
povezav med organizacijami za doseganje skupnih ciljev ter s pomembnimi osebnostmi. 
 
2.4.4.3. Odnosi z mednarodnimi javnostmi 
 
Organizacija, ki deluje na mednarodni ravni, ima javnosti tudi zunaj meja matične države. 
Mednarodno povezovanje terja delovanje organizacije preko državnih meja in s tem tudi 
širitev njihovih javnosti. Tako je naloga odnosov z javnostmi spremljanje mednarodnega 
razvoja organizacije ter skrb za uspešno, učinkovito in ustvarjalno razvijanje odnosov z 
drugimi državami. Služba za odnose z javnostmi se mora prilagajati političnim in 
gospodarskim posebnostim ter kulturi posamezne države (Gruban, 1997, str. 120). 
 
2.4.4.4. Odnosi z lokalnimi javnostmi 
 
Za nemoteno delovanje posamezne organizacije so ključnega pomena dobri odnosi z lokalno 
skupnostjo. Večina organizacij je nepomembna, tako da lokalna skupnost komaj ve in se 
zmeni zanje. Zato mora organizacija promovirati naslednje cilje: informirati lokalno skupnost 
o obstoju organizacije, pridobiti naklonjenost, zaupanje in podporo, prepričati nasprotnike 
organizacije v spremembo njihovega mnenja ter opozoriti državne institucije na probleme. 
Organizacija si na tak način izboljša prepoznavnost in gradi boljšo podobo v lokalni 
skupnosti, kar je pa zelo pomembno za njeno delovanje, še posebej pa za tiste organizacije, ki 
posegajo v prostor (hrup, izpusti v zrak ali vodo ipd), saj morajo graditi na razumevanju in 
medsebojnem sodelovanju z lokalno skupnostjo (Gruban, 1997, str. 110). 
 
2.4.4.5. Odnosi z internimi javnostmi 
 
Odnosi z internimi javnostmi se bistveno razlikujejo od odnosov z eksternimi javnostmi. 
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Sporočila so drugačna, saj so pripravljena za javnost, ki je bolje seznanjena z delovanjem 
organizacije. O poslanstvu organizacije in o ciljih je s člani treba bistveno manj komunicirati 
kot z zunanjimi javnostmi. 
 
Upravljanje odnosov z internimi javnostmi je torej nadaljevanje pomoči vodilnemu v 
organizaciji pri osmišljanju, osveščanju in spodbujanju zaposlenih pri doseganju ciljev, ki si 
jih je zastavila organizacija. Zaposleni imajo z organizacijo, v kateri so zaposleni, psihološko 
pogodbo, ki jo morajo vodilni v organizaciji poznati in spoštovati, kajti kršitve te pogodbe so 
za zaposlene prav tako dramatične kot kršitve pisanih pogodb (npr. o zaposlitvi) (Gruban, 
1997, str. 98). 
 
Oddelek za odnose z javnostmi ponavadi skupaj s kadrovskim ali drugimi oddelki deluje pri 
komuniciranju z zaposlenimi na večih področjih, kamor spadajo predvsem socializacija in 
grajenje delovnih skupin, odločanje in komuniciranje o odločitvah, upravljanje konfliktov v 
sami organizaciji in nagrajevanje zaposlenih. 
Interno javnost lahko razdelimo na več delov: vodstvo, lastniki, zaposleni, bivši zaposleni, 
sorodniki zaposlenih in drugi. Velika organizacija komunicira z vsako od teh javnosti na svoj 
način, kajti večja ko je organizacija, bolj pomembno je komuniciranje in bolj je potrebno 
razviti širši sistem komuniciranja. Pri majhnih organizacijah je pa dovolj, če vodja pokliče 
ostale člane po telefonu in jim sporoči novosti ali pa si informacije izmenjajo na tedenskem 
srečanju. Z večanjem števila članov ustno komuniciranje nadomesti pisno. 
 
2.4.5. Priprava na krizne odnose z javnostmi 
 
Kriza je za organizacijo okoliščina, v kateri le-ta ne more več normalno delovati. Ogroža 
samo delovanje organizacije, predvsem njeno preživetje in doseganje ciljev ter nenazadnje 
sam obstoj organizacije. Tudi če kriza sprva nima tako dramatičnih razsežnosti, je lahko njen 
negativni vpliv na samo podobo organizacije dolgoročno zelo velik. 
Na področju organizacijskih odnosov z mediji se kriza pogosto povezuje z »nepričakovano 
slabo publiciteto«. Negativne in nenaklonjene objave vodilnim v organizaciji povzročajo  
velike težave, saj ponavadi mediji naredijo več škode kot sama kriza. Prav zaradi tega je 
potrebno posvetiti posebno pozornost komuniciranju z mediji. Kriza je v življenjskem ciklu 
organizacije normalni pojav, saj so sestavni del okolja, v katerem organizacija deluje (Novak, 
2000, str. 34). 
 
Vzroki kriz 
 
Vzroke kriz delimo na zunanje in notranje (Novak, 2000, str. 46): 
 
Zunanji vzroki nastanejo v okolju organizacije, zato tudi organizacija nanje nima 
pomembnejšega vpliva. Sem prištevamo spremembe na trgu in v panogi, splošne gospodarske 
razmere, naravne nesreče, politične spremembe, spremembe zakonodaje ipd. 
Notranji vzroki pa se nahajajo v sami organizaciji. Sem spadajo neustrezna usposobljenost 
vodstva in zaposlenih, nestrokovnost vodstva, nemoralnost vodstva, podcenjevanje mnenja 
javnosti, neučinkovito delovanje upravljalskih funkcij, neučinkovit komunikacijski sistem, 
slaba organizacijska kultura, nazadovoljstvo zaposlenih, neurejene razmere na delovnem 
mestu, slaba organiziranost dela ipd. 
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Vrste kriz 
 
Glede na izvor okolja ločimo naslednje krize: 
- krize fizičnega okolja (potresi, poplave, katastrofe, onesnaženje okolja, odpoved ali 

napačno delovanje tehnologije) 
- krize javnega mnenja (bojkoti, soočenja, protesti, teroristični in drugi napadi, izsiljevanja) 
- krize upravljalskih napak (zavajanje javnosti, prikrivanje informacij, poslovne goljufije, 

nesposobno vodstvo, izkrivljene vrednote vodstva) 
- krize gospodarsko-političnega okolja (politični pritiski, nestabilnost vlade, recesija v 

gospodarstvu, zaostrena zakonodaja in ukrepi, izguba trga) 
 
Glede na opozorilni čas ločimo: 
- nenadne krize (nenadne nesreče in smrti, impulzivni spori) 
- prikrite krize (notranji revizijski pregledi, namigovanja določenih skupin) 
 
Glede na zaznavanje ločimo: 
-  nenavadne krize (neverjetne krize, ki jih je težko pojasniti – npr. predmeti v plastenkah 

pijače) 
- percepcijske krize (»majhne«, nepomembne krize, ki s poročanjem v medijih postanejo 

velike) 
 
Vsaka kriza vpliva na podobo in ugled organizacije, vprašanje je, kolikšen je ta vpliv in 
kakšna je smer (pozitiva, negativna). Značilnosti, ki veljajo za vse vrste kriz, so: nenadnost, 
negotovost in časovni pritisk (Novak, 2000, str. 55). 
 
Komuniciranje pred krizo 
 
Ko organizacija načrtuje komuniciranje pred krizo, gre predvsem za (Novak, 2000, str. 170): 
• Predvidevanje in prepoznavanje potencialnih kriznih  razmer  
 Vodstvo mora predvideti, kakšne bodo smeri, spremembe in dogodki, ki utegnejo imeti 

negativne posledice. Vsako krizo organizacija ne more predvideti, vendar je odziv na 
krizo v vseh organizacijah podobna, ne glede na vrste kriz.  

 Prepoznavanje potencialne krize lahko vključuje: sedanje razmere, ki lahko postanejo 
krizne, krizne razmere, ki so prizadele podjetje nekoč in se lahko ponovijo ter načrtovane 
aktivnosti podjetja, ki lahko vzbudijo neodobravanje delničarjev. 

 
• Oblikovanje krizne komunikacijske skupine in usposabljanje njenih članov 
 
• Prepoznavanje vpletenosti javnosti v kriznem položaju 
 Da organizacijo uspešno komunicira tudi med krizo, mora vnaprej določiti svoje ključne 

javnosti, ki so lahko vpletene neposredno ali posredno. Vprašanja, ki si jih mora postaviti 
organizacija, so: Kdo je bil prizadet? Kdo lahko prizadene organizacijo? Kdo mora biti 
obveščen o dogodkih? Lahko se namreč zgodi, da v času krize predvsem zaradi pritiska in 
panike organizacija pozabi komunicirati s kakšno pomembno javnostjo. 

 
• Oblikovanje možne komunikacijske strategije in taktike 
 Organizacija se lahko odziva na krize na različne načine. Strategije so: 
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o Strategija priznanja - gre za priznanje krivde in prošnja javnosti še za eno možnost. 
Ta strategija je priporočljiva, saj se pogosto obnese, ker zbuja naklonjenost 
javnosti. 

o Strategija pravne pomoči – tu se pravica išče na sodišču. Ta strategija se v 
Sloveniji največkrat ne obnese. 

o Strategija molka – organizacija o krizi molči in se potuhne. 
o Strategija umika in napada – gre za umik dejavnosti, izdelka ali storitve s trga in 

ko se kriza poleže ponovna vrnitev na trg spremenjen izdelek ali storitev. 
o Strategija iskanja širših razlogov za krizo- gre za opiranje na višjo avtoriteto in 

prenos krivde na nekoga drugega, npr. državne organe. Ta strategija se uporablja v 
panogah, kjer lahko kriza v enem podjetju negativno vpliva na ugled vseh podjetij, 
ki so z njim povezana. 

 
• Priprava kriznega komunikacijskega načrta 
 Ko izbruhne kriza, sta seznam dejavnosti in ljudi, s katerimi je potrebno komunicirati, 

neprecenljiva, kajti pomanjkanje zapisanih načrtov zahteva veliko ur dodatnega dela. 
Načrt mora biti kratek, jedrnat in prožen ter mora vsebovati uvod (opis nalog članov 
kriznega tima, skupna filozofija podjetja), postopek (jedrnat povzetek načinov postopanja 
v krizi), krizni komunikacijski tim (imena in opis odgovornih članov), seznam ključnih 
javnosti in način kontaktiranja, sporočila (seznam različnih tipov sporočil v času krize), 
vire (lokacija krizne sobe, razpoložljivi viri in način njihove uporabe), seznam medijev z 
imeni novinarjev, informacije o organizaciji  (poslanstvo, zgodovina, dejavnost, vodstvo) 
in drugo (kratka navodila  za komuniciranje: hitra odzivnost, zapolnitev informacijske 
praznine, izbor govorca, odnosi z mediji in zaposlenimi, omejevanje krize itd.). 

 
• Testiranje in prilagajanje komunikacijskega načrta 
 Najboljši način je simulacija krize, za katero je treba pripraviti ustrezen scenarij. 
 
• Določitev in usposabljanje uradnega govorca 
 
• Priprava kriznega komunikacijskega centra 
 
• Priprava medijskega seznama za morebitno krizo in glavnih informacij o 

organizaciji 
 
2.4.6. Izbor specifičnega orodja 
 
2.4.6.1. Odnosi z mediji 
 
Pri odnosih z mediji je na razpolago veliko število orodij, s katerimi vplivamo na doseganje 
ciljev in ciljnih javnosti. Sem bi lahko uvrstili: tiskovna konferenca, sporočilo za medije, 
intervju in drugi nastopi v medijih, materiali za medije, prospekti in časopisi ter spletne strani. 
 
Tiskovna konferenca 
S tiskovno konferenco organizacija na enem mestu zbere novinarje, ki jim posreduje 
pomembne informacije in s tem pride do osebnega stika med novinarji in predstavniki 
organizacije. Zelo pomembno je vedeti, da za vsak dogodek ni vredno sklicati tiskovne 
konference. Če lahko s sporočilom za medije posredujemo novico, potem ni nujno, da 
novinarjem tratimo čas s tiskovno konferenco. 
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Sporočilo za medije 
Sporočilo za medije bi lahko opredelili kot najpogosteje uporabljeno orodje v odnosih z 
javnostmi toda hkrati tudi najbolj zlorabljeno, saj pogosto novinarji dobivajo velike količine 
neuporabnih informacij (Seitel, 1998, str. 175). Organizacija mora sporočilo za medije jemati 
kot nasvet novinarjem za objavo novice. Sporočilo za medije mora vsebovati uporabno 
vrednost, kajti povedati mora, kaj organizacija počne in kaj se z njo dogaja. Poleg vsebine je 
pomembna tudi oblika sporočila ter da v medijski hiši dobi sporočilo prava oseba. 
 
Intervju in drugi nastopi v medijih 
Intervjuji imajo močan učinek na podobo organizacije in prav zaradi tega se je potrebno na 
intervju toliko bolj pripraviti, da organizacija to možnost čim bolj izkoristi. 
 
Materiali za medije 
Sem spadajo različni materiali, ki so lahko v pomoč medijem pri iskanju dodatnih informacij. 
Lahko se uporabljajo kot podpora sporočilu za medije in kot podpora na tiskovni konferenci. 
Ponavadi so ti materiali zloženi v lični mapi, kamor spadajo dodatne informacije, odgovori na 
morebitna vprašanja, »ozadje« novice, biografija pomembnejših govorcev, fotografije ipd. 
 
Prospekti (brošure), časopisi, bilteni, revije 
Prospekti (brošure) so zasnovani tako, da posredujejo bolj podrobne informacije, ki jih je 
mogoče zadržati, spraviti in še kdaj pregledati. 
Časopisi, bilteni in revije se urejajo za zaposlene in zunanjo javnost torej nudijo informacije 
predvsem tistim, ki le »preletijo« besedilo. Porast le-teh je tudi posledica zmanjšanju časa 
ljudi za branje. 
 
Spletne strani 
Vse več organizacij ima oblikovane spletne strani tako, da ima poseben kotiček za novinarje, 
kjer lahko najdejo vedno sveže informacije o sami organizaciji in njenih aktivnostih. 
 
2.4.6.2. Odnosi s političnimi javnostmi 
 
Sem bi lahko uvrstili odnose s političnimi javnostmi, koalicije in podporo v medijih. 
 
Odnosi s političnimi javnostmi 
Za vsako organizacijo so politične javnosti izjemnega pomena in se bo potrudila, da bo oblast 
obveščala o svojih dejavnosti preko sporočil, biltenov in raznih srečanj. Ponavadi so tudi 
lobisti, ki organizirajo srečanje predstavnikov organizacije in političnih javnosti in na tak 
način organizacije poskušajo pridobiti sredstva  ali podporo za delovanje (npr. v obliki 
spremembe zakonodaje). 
 
Koalicije 
Lobisti iščejo podporo drugih organizacij, ki imajo podobne interese in tako bo tudi javnost, 
ki jo lobirajo, bolj temeljito prisluhnila problemom, če bo za njegovo rešitev obstajala širša 
podpora in interes v drugih organizacijah. 
 
Podpora v medijih 
Lobisti skušajo izkoristiti medije za svojo podporo, zato pišejo pisma bralcev, pred volitvami 
predstavnike strank prisilijo v obljube, na katere se kasneje sklicujejo in tudi na tiskovnih 
konferencah bodo postavljali vprašanja v zvezi s ciljem lobiranja.    
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2.4.6.3. Odnosi z mednarodnimi javnostmi 
 
Gre predvsem za aktivnosti, ki so povezane s pripravami v okviru procesa priključevanja 
Evropski uniji, aktivnosti pri izvajanju in sklepanju mednarodnih sporazumov in razni 
mednarodni obiski. 
 
2.4.6.4. Odnosi z lokalnimi javnostmi 
 
Med pomembnejša orodja v skupini odnosov z lokalno skupnostjo sodijo: dogodki, sejmi in 
razstave ter komuniciranje z lokalnimi mediji. 
 
Dogodki 
Sem sodijo: otvoritve, obletnice, obiski pomembnih oseb, tekmovanja, srečanja bivših članov, 
veselice, predstavitve, praznovanja ob nagradah, prazniki, dobrodelne prireditve, delovne 
akcije, sponzorstva, dan odprtih vrat, prikaz izdelkov oziroma dejavnosti itd. S temi dogodki 
se organizacija približa javnosti. Tako javnost organizacijo in njeno dejavnost bolje spoznajo, 
čeprav se rezultati teh aktivnosti pokažejo čez nekaj časa.  
 
Sejmi in razstave 
Glavni namen je, da javnost  spozna dejavnosti organizacije. 
 
Lokalni mediji 
Ker so ponavadi lokalni mediji dostopnejši od nacionalnih, jim mora organizacija nameniti 
posebno pozornost. 
 
2.4.6.5. Odnosi z internimi javnostmi 
 
Sem uvrščamo: sporočila za zaposlene, interno glasilo oziroma revijo, dogodke za zaposlene, 
letno poročilo, spletne strani in drugo. 
 
Sporočila za zaposlene 
So najbolj pogost način informiranja predvsem v hierarhičnih organizacijah. Vsebina in 
oblika se razlikujeta med organizacijami, je pa tudi najbolj učinkovit način obveščanja 
zaposlenih. V zadnjem času je vedno več sporočil namesto v tiskani obliki v elektronski 
obliki. 
 
Interno glasilo ali revija 
Je nadgradnja sporočila za zaposlene, običajno se razlikuje po bogatejši vsebini in rednejšem 
izdajanju. 
 
Dogodki za zaposlene 
Sem spadajo: letna, mesečna in tedenska srečanja, izleti ob vikendih, praznovanje novega leta 
in drugih praznikov, obletnice in podobno. 
 
Letno poročilo 
Pogosto je smiselno narediti posebno letno poročilo za zaposlene in je namenjeno izključno 
internim javnostim. Večino članov zanima, kakšno je stanje v organizaciji in kakšno je 
razmišljanje vodstva. Tako ima lahko tudi pomemben motivacijski učinek. 
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Spletne strani 
Na spletnih straneh posameznih organizacij so običajno zbrane najbolj ažurne informacije. 
Pomeben del strani je tudi oglasna deska, kjer si zaposleni izmenjujejo mnenja in novice o 
dejavnosti organizacije. 
 
2.4.7. Izvedba aktivnosti, merjenje in vrednotenje rezultatov 
 
Vse navedeno je potrebno povezati v enoten program odnosov z javnostmi in navesti časovno 
opredelitev izvedbe specifičnih aktivnosti. Določiti je potrebno nosilce aktivnosti, rok izvedbe 
in ocenitev razpoložljivih sredstev. 
Merjenje in vrednotenje izvaja organizacija z namenom, da ugotovi, če je dosegla željene 
rezultate. Rezultate izvajanja programa lahko ugotovimo z raziskavo, tako da naredimo 
primerjavo stanja pred izvedbo programa in po izvedbi. Tako iščemo vzroke za uspeh 
oziroma neuspeh izvedenega programa. Cilji pa morajo biti točno določeni in merljivi, še 
preden se lotimo izvedbe določenega programa (Kitchen, 1997, str. 283-289). 
 
         Doseganje ciljev 
 
Je eden izmed kazalcev, s katerim ocenimo določen program odnosov z javnostmi. Dober 
program odnosov z javnostmi je tisti, kjer so bili cilji doseženi ali preseženi. V primeru, da 
cilji niso bili doseženi, je potrebno ugotoviti vzrok ter ga po potrebi popraviti ali opustiti. 
Programi odnosov z javnostmi so uspešni, če dosegajo vnaprej zastavljene namene in cilje. 
Sposobnost ugotavljanja uspešnosti programa je odvisna od znanja ocenjevalca in od 
predhodne določitve meril uspeha. Če organizacija ni vnaprej opredelila, na podlagi katerih 
kazalcev bo merila uspeh, tega ne more storiti za nazaj, ampak mora najti nadomestne 
kazalce, ki omogočajo ocenitev programa (Gruban, 1997, str. 125). 
 
        Raziskave podobe 
 
Sem spadajo kvalitativne in kvantitativne raziskave.  
 
Kvalitativne raziskave omogočajo vpogled v mnenje, vrednote in stališča ter ideje tistih 
predstavnikov interesnih skupin, ki so za organizacijo največjega pomena. Med te raziskave 
bi uvrstili individualne globinske intervjuje vodstva organizacije, intervjuje s predstavniki 
interesnih skupin, skupinske diskusije z izbranimi predstavniki interesnih skupin in 
opazovanje. Kvantitativne raziskave pa omogočajo analizirati profil relativnega prispevka, ki 
ga k podobi organizacije prispevajo posamezne lastnosti. Sem bi lahko uvrstili anketiranje. 
 
Za organizacijo je najbolje, da naredi raziskavo podobe pred izvedbo programa in nato še 
enkrat po izvedbi programa z enako metodologijo, saj bo le na ta način mogoče izmeriti 
morebitne spremembe v podobi. 
 
       Merjenje izpostavljenosti v medijih 
 
Ponavadi organizacija spremlja objavo novic o organizaciji v pomembnejših medijih preko 
klipingov, ki jih pripravijo tisti, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostmi. 
Organizacija lahko uporablja kvantitativno merjenje (število objav v medijih časovno ali po 
zvrsteh, delež objav po medijih in avtorjih ...) ali pa kvalitativno merjenje (primerjava objav 
po pozitivni oziroma negativni oceni), na podlagi katerega ugotovi, ali je bil cilj dosežen ter 
ali je bil dosežen v skladu s časovnim in stroškovnim načrtom. 
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Če povzamem, bi lahko trdila, da v zadnjem času, predvsem z uveljavitvijo tržnega 
gospodarstva, potrebuje vsako podjetje, ki želi ostati na trgu, oddelek za odnose z javnostmi. 
To zahtevajo predvsem tekmovalnost med podjetji in  pravila tržnega obnašanja. Cilj podjetja 
je, da se svoji ciljni javnosti predstavi v čim lepši luči, toda hkrati ohrani dovolj visoko raven 
verodostojnosti (Turk, 2001, str. 52). Toda odnosi z javnostmi so v Sloveniji še vedno 
nastajajoča disciplina, ki pa po mnenju nekaterih nima statusa poklica. Kajti gre za mlado in 
privlačno disciplino, ki še ni uredila strokovnih zahtev, da bi si pridobila status poklica. 
Medtem ko imajo v Zahodni Evropi že tradicijo, so pri nas praktične izkušnje stare dobro 
desetletje. Prav zaradi premalo praktičnih izkušenj ne znajo podjetja uporabiti odnosov z 
javnostmi, da bi prispevali k uspešnosti organizacije. Potrebno je namreč več raziskovalnega 
dela, kajti osnovna teoretična znanja odnosov z javnostmi že dolgo ne zadoščajo več (White, 
2002, str. 14). Zato se v Sloveniji pogosto ustanavljajo interni oddelki za stike z javnostjo, ki 
delujejo kot mešanica uprave, marketinga in novinarstva z nestrokovnimi metodami dela in 
nekompetentnimi posamezniki. Kajti  zaposleni se ne zavedajo, da gre predvsem za delovanje 
podjetja, ki zahteva poznavanje vrste znanj, kamor spada marketing, oglaševanje, nastopanje 
v javnosti, nastopanja v medijih, kriznega vodenja itd., saj ponavadi nimajo potrebnih 
strokovnih znanj (Turk, 2001, str. 52). 
 
V Zahodni Evropi postajajo odnosi z javnostmi eden izmed najhitreje rastočih poklicev, tako 
po številu ljudi, kot po višini sredstev, ki se vlagajo v področje odnosov z javnostmi (Verčič, 
2000, str. 26). Medtem ko tudi v Sloveniji postajajo odnosi z javnostmi vedno bolj pomembni, 
tudi zanimanje za tovrstni študij in delo vedno bolj narašča. Tako da ne odstopa veliko od 
drugih evropskih držav. Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo pa lahko pričakujemo tudi 
razširitev trga in hkrati več možnosti in izzivov (White, 2002, str. 15). 
 
3. Predstavitev Ljubljanskih mlekarn d.d. 
 
Ljubljanske mlekarne so že vrsto let vodilna mlekarna in hkrati največji grosist z mlekom in 
mlečnimi izdelki v Sloveniji. Njen nastanek in razvoj (priloga 1) dokazuje, da spadajo med 
največja slovenska podjetja, ki so si z nenehno prisotnostjo svojih izdelkov na trgu pridobile 
veliko izkušenj in dolgo tradicijo. 
 
V Ljubljanskih mlekarnah je bilo konec leta 2002 zabeleženo 1.062 zaposlenih, ki so v 
obratih v Ljubljani, Kranju in Mariboru ter v sirarnah v Kočevju, Velikih Laščah in Stični 
predelali 276 milijonov litrov mleka, kar predstavlja 58,4 odstotka v Sloveniji odkupljenega 
mleka (poslovno poročilo Ljubljanskih mlekarn za leto 2002). 
 
Odkupljeno mleko predelajo v celovit prodajni program lastnih izdelkov, ki jih združujejo v 
pet osnovnih skupin, in sicer (URL: http//: www.lj-mlek.si): 
 
• konzumni izdelki (jogurti, konzumno mleko, skute, sirni namazi) 
• trajni izdelki (alpsko mleko, trajna smetana, trajni napitki) 
• sir (poltrdi, trdi, topljeni) 
• sladoledi (drobni, družinski, gostinski) 
• nemlečni program (ledeni čaj, voda) 
 
Poleg lastnih izdelkov tržijo tudi dokupljene izdelke, in sicer: mlečne napitke, smetano, 
jogurte, skute, pudinge, sire, mlečne rezine, sladoled in zamrznjene izdelke (testo, ribe, 
zelenjavo in mesne izdelke).  

http://www.lj-mlek.si/
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Svoje izdelke in dokupljeni program tržijo v Sloveniji in sosednjih državah. V letu 2002 so  
v Sloveniji prodali kar 79,5odstotkov vseh izdelkov, medtem ko so izvozili 20,5 odstotkov 
izdelkov. Svoje izdelke izvažajo največ v države bivše Jugoslavije (Hrvaška, BIH, Srbija, 
Črna gora, Kosovo in Makedonija) in v Italijo (priloga 2,3,4). 
 
Najpomembnejše blagovne znamke Ljubljanskih mlekarn glede na izdelčne skupine so  
(URL: http//: www.lj-mlek.si): 
• trajno mleko (Alpsko mleko), 
• siri (Gaudar, Laščan, Posavec, Jošt, Stiški sir), 
• jogurti (Ego, Boom), 
• namazi, 
• sladoledi (Sladkosned, Lučka, Planica, Otočec, Max), 
• ledeni čaj (Erik). 
 
Ljubljanske mlekarne so tako najboljše in največje podjetje v svoji branži in vodilno v vseh 
pogledih. So dobro pozicionirane in imajo visok ugled in so eno izmed največjih in 
najuglednejših slovenskih podjetij. Njene največje prednosti so dolga tradicija, veliko 
izkušenj, nenehna prisotnost, uveljavljene poti, dobro poznavanje in obvladovanje trga in 
navad ter stalna kakovost izdelkov. So dobro stoječe, vsesplošno znano in  finančno stabilno 
podjetje.  
 
Leta 1998 so se Ljubljanske mlekarne preoblikovale iz družbe z omejeno odgovornostjo v 
delniško družbo. V spodnji tabeli sem opredelila največje delničarje Ljubljanskih mlekarn leta 
2002. 
 
Tabela 1: Največji delničarji Ljubljanskih mlekarn na dan 31. 12. 2002 
 

Naziv Število 
delnic 

Delež  
(v %) 

1   Mlekodel, Ljubljana 1.000.806 22,84 
2   Gospodarsko razstavišče, Ljubljana    455.064 10,39 
3   NFD 1; Ljubljana    354.274   8,09 
4   Kapitalska družba, Ljubljana    325.882   7,44 
5   Slovenska odškodninska družba, Ljubljana    197.371   4,50 
6   PID Kmečka družba, Ljubljana    176.227   4,02 
7   PID Triglav steber 1, Ljubljana    135.310   3,09 
8   Maksima 1, Ljubljana    133.333   3,04 
9   Kmečka družba Holding, Ljubljana      84.666   1,93 
10 KGZ Sloga, Kranj      59.680   1,36 
11 KZ Cerklje, Cerklje na Gorenjskem      54.887   1,25 
12 PID Zvon ENA, Maribor      46.001   1,05 
13 KGZ Sava, Lesce      42.820   0,98 
14 Slovenska razvojna družba, Ljubljana      36.795   0,84 
15 A Banka, Ljubljana      34.272   0,78 
     SKUPAJ 3.137.388 71,60 
     Ostali delničarji 1.244.545 28,40 
     SKUPAJ 4.381.933 100,00 
 
Vir: Poslovno poročilo Ljubljanskih mlekarn za leto 2002. 

http://www.lj-mlek.si/
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Glede na zgornjo tabelo lahko opazimo, da ima največji del lastništva v rokah Mlekodel, 
medtem ko imajo velik delež tudi ostali delničarji, kamor spadajo predvsem zaposleni 
Ljubljanskih mlekarn.  
 
Ljubljanske mlekarne so s pripojitvijo Gorenjskih mlekarn leta 2000, leto kasneje pa še 
Mariborskih mlekarn postale največje slovenske mlekarne, ki poslujejo v skladu s svojim 
poslanstvom in vizijo (URL: http//: www.lj-mlek.si) 
 
Poslanstvo 
Z inovativnimi in naravnimi izdelki iz mleka ter učinkovitimi in visokokakovostnimi 
storitvami želijo ustvarjati in zadovoljevati potrebe svojih potrošnikov.  
 
Vizija 
Družba Ljubljanske mlekarne je med vodilnimi živilsko - predelovalnimi podjetji v regiji. Je k 
potrošniku naravnan tim ustvarjalnih, motiviranih in produktivnih sodelavcev. S svojim 
znanjem in delom ustvarjajo ter zagotavljajo visokokakovostne izdelke in storitve, zaposlenim 
pa omogočajo izzivov polno delo v ustvarjalnem okolju. Vse to skupaj z odgovornim 
odnosom do lastnikov utrjuje njihov položaj na trgu in jim omogoča doseganje zastavljenih 
ciljev. 
 
3.1. Raziskava o odnosih z javnostmi v podjetju Ljubljanske mlekarne d.d. 
 Služba za odnose z javnostmi 
 
V času od aprila 2001 do septembra 2001 je agencija Pristop na področju odnosov z 
javnostmi za Ljubljanske mlekarne izvedla interno raziskavo, s katero je, na podlagi analize 
okolja in poslovanja Ljubljanskih mlekarn ter z usmerjenimi intervjuji z vodstvom in 
zaposlenimi, ocenila položaj Ljubljanskih mlekarn na trgu. Analizirala je predvsem 
konkurenčne prednosti in slabosti ter komuniciranje Ljubljanskih mlekarn s svojimi 
javnostmi. Na podlagi ugotovitev je pripravila program oziroma strategije izvajanja odnosov z 
javnostmi v Ljubljanskih mlekarnah, ki pa so jih začeli izvajati šele z letom 2003.  
 
Na podlagi pregleda teh raziskav, sem ugotovila, da do leta 2002 Ljubljanske mlekarne niso 
imele enotnega oddelka za komuniciranje oziroma za odnose z javnostmi, ampak je bilo to 
delo razpršeno na: 
• sektor za strateški marketing znotraj gospodarjenja in informatike  
• službo za promocijo, ki pripravlja in izvaja izvedbene načrte 
• sektor za trženje  
 
Komunikacijske aktivnosti so bile tako razpršene po več oddelkih, kar je oteževalo 
medsebojno usklajevanje, zahtevalo je večjo porabo časa in vplivalo na učinkovitost 
komunikacij. Lahko bi trdila, da so spadali med pogosta podjetja v Sloveniji, ki imajo takšno 
obliko komuniciranja, ki spregleda različne namene obstoja sestavin upravljanja odnosov z 
javnostmi in trženja. Kot pravi Gruban (1997, str. 24) izkušnje v svetu zaenkrat niso potrdile 
smiselnosti tovrstnega komuniciranja, saj gre očitno za nerazumevanje različnosti nalog 
odnosov z javnostmi in trženja.  
 
Šele v letu 2002 so formalno vzpostavili samostojen oddelek za odnose z javnostmi, ki pa ni 
izvajal strateškega komuniciranja s svojimi javnostmi, ampak je z njimi komuniciral bolj 
priložnostno. V tem oddelku je bila namreč zaposlena le ena oseba, ki se je v času mlečne 
afere v medijih pojavljala kot ena izmed uradnih govorcev Ljubljanskih mlekarn.   

http://www.lj-mlek.si/
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Če povzamem, lahko trdim, da so bili odnosi z javnostmi v Ljubljanskih mlekarnah, kot ena 
izmed najpomembnejših oblik gradnje ugleda zapostavljeni, kar bi lahko opredelila kot zelo 
negativno, saj ugled vsakega podjetja predstavlja njegovo vrednost. Komuniciranje pa 
opredelimo kot temelj za vzpostavitev in ohranjanje ugleda. 
 
Komuniciranje z javnostmi 

 
Komuniciranje z javnostmi ni bilo trajno in celovito ter ni izrabljalo priložnosti integriranega 
komuniciranja, kar pomeni (interne raziskave odnosov z javnostmi v Ljubljanskih 
mlekarnah):
- da je bila v Ljubljanskih mlekarnah slaba organizacijska kultura, 
- premalo korporativnega komuniciranja, 
- nezadostno interno komuniciranje, 
- ni bilo komuniciranja s pomembnimi javnostmi, 
- izdelčno komuniciranje je bilo razpršeno, kratkotrajno in usmerjeno predvsem na 

oglaševanje. 
 
Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko sklepamo, da Ljubljanske mlekarne niso imele natančno 
opredeljenih svojih javnosti iz česar sledi, da niso imele strateškega komuniciranja s svojimi 
pomembnimi javnostmi, ampak so z njimi komunicirale le bolj priložnostno. Komuniciranje z 
javnostmi lahko razdelimo na eksterno (zunanje) in interno (notranje).  

 
a) eksterno komuniciranje 
 
Ljubljanske mlekarne so komunicirale z naslednjimi eksternimi javnostmi (interne 
raziskave odnosov z javnostmi v Ljubljanskih mlekarnah): 

 
POTROŠNIKI 
Komuniciranje s potrošniki je bilo zelo omejeno, in sicer na oglaševanje posameznih 
izdelkov v kratkotrajnih akcijah. Premalo je bilo usmerjeno na končnega potrošnika in 
preveč omejeno na oglaševanje, donatorstva in sponzorstva. 
Tudi embalaža, ki spada med pomemben razlikovalni znak blagovnih znamk znotraj 
blagovnih skupin, je bila neenotna in nerazpoznavna. 

  
MEDIJI 
Odnosi z mediji so bili zelo neustrezno upravljani. V uredniškem prostoru medijev so bile 
Ljubljanske mlekarne sicer pogosto omenjene, predvsem zaradi velikosti podjetja v 
panogi, ki je deležna velikega zanimanja javnosti in medijev (npr. odkupna cena mleka, 
kmetijska politika...), vendar ni bilo opaziti vplivanja Ljubljanskih mlekarn na objave s 
svojimi sporočili.  
Lahko bi trdila, da ni bilo jasne strategije odnosov z mediji, razen sponzorskih dejavnosti, 
ki pa niso bile deležne velike publicitete. 

 
LASTNIKI IN FINANČNE JAVNOSTI 
Edina oblika komuniciranja z lastniki in finančnimi javnostmi je letno poročilo, ki  lahko 
rečemo, da je eden izmed najpomembnejših dokumentov v komuniciranju s finančnimi 
javnostmi, toda manjkala so redna srečanja le-teh. 
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DRŽAVNE INSTITUCIJE IN DRUGI 
Tudi v odnosih z državo in drugimi deležniki (kmetje, trgovci, lokalno okolje) so bile 
Ljubljanske mlekarne premalo aktivne, kljub temu, da odkupno ceno mleka v glavnem 
določi država.  

 
Z drugimi javnostmi pa so premalo komunicirale in bi lahko trdila, da so imeli »politiko 
nepojavljanja«, kar je za podjetje lahko zelo slabo, saj lahko javnost začne nepojavljanje 
povezovati z zmanjšano uspešnostjo. 
 

b) interno komuniciranje 
 

Tudi interno komuniciranje v Ljubljanskih mlekarnah je bilo zelo slabo, ker so bili  
informacijski kanali slabo urejeni, saj je bilo preveč pisnega in premalo ustnega 
komuniciranja. Premalo informacij je prihajalo od nadrejenih, zato so bile bolj razširjene 
govorice.  
Ljubljanske mlekarne so sicer izdajale interno glasilo, ki je izhajalo štirikrat letno, vendar ni 
dosegalo svojega namena. Ni omogočalo dvosmerne komunikacije, kar bi prispevalo k 
vzpostavitvi  dobrega notranjega informacijskega sistema in s tem hkrati k dvigu interne 
kulture. Tudi zaradi nerednega izhajanja  ni bilo verodostojen prvi vir informacij. Tako bi 
lahko trdili, da je bilo interno komuniciranje pomanjkljivo in nezadostno. 
 
Slika 2: Interno glasilo Ljubljanskih mlekarn  
 

  
 
Vir: Internetna stran Ljubljanskih mlekarn (http://www.lj-mlek.si/novice/c9index.htm) 
 

Organizacijska kultura 
Uspešnost podjetja in s tem tudi komuniciranja se kaže v dobri organizacijski kulturi. 
Zaposleni v Ljubljanskih mlekarnah so se slabo identificirali s podjetjem in so 
ocenjevali, da nezadovoljstvo ni izključno posledica nezadostnega internega 
komuniciranja, ampak tudi celotne organizacije podjetja. Ljubljanske mlekarne se 
torej niso dovolj posvetile svojim zaposlenim, saj se le-te niso počutili kot del 
podjetja. Ker ni bilo učinkovitega komuniciranja, se tako ni mogla vzpostaviti dobra 
organizacijska kultura.  

 
Lahko bi trdila, da je bilo komuniciranje Ljubljanskih mlekarn s svojo javnostjo  neaktivno in 
zelo omejeno in tega so se zavedali. Za dosego svojih ciljev jim je manjkala krovna strategija 
in dolgoročna usmerjenost komunikacijskih aktivnosti.  
 
 

http://www.lj-mlek.si/novice/c9index.htm
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Aktivnosti so bile namreč bolj usmerjene  na podporo blagovnim znamkam, kjer je izstopalo 
oglaševanje, toda kot podjetje pa so bile Ljubljanske mlekarne slabo prisotne (interne 
raziskave odnosov z javnostmi Ljubljanskih mlekarn). Prav zaradi nekomuniciranja s svojo 
javnostjo je bila posledica, da so se slabo in počasi odzvali spreminjajočem se trgu, kjer so 
trgovci in potrošniki vedno bolj zahtevni.  
 
Model odnosov z javnostmi v Ljubljanskih mlekarnah d.d. 
 
Kot sem že omenila, so Ljubljanske mlekarne zelo slabo komunicirale s svojo javnostjo.  
Uporabljale so naslednje modele odnosov z javnostmi (interne raziskave odnosov z javnostmi 
Ljubljanskih mlekarn): 
 
Model agenture ali tiskovnega predstavništva  
Ta model so Ljubljanske mlekarne uporabljale največ in njihov glavni namen je bil, da si 
pridobijo ugodno publiciteto v množičnih medijih. Sem bi uvrstili otvoritve ali druge 
priložnosti za publiciteto, še posebej v množičnih medijih.  
Poskušali so spraviti dobro publiciteto v medije, slabo pa iz njih. Uspešnost pa so določali na 
podlagi števila ljudi, ki so spremljali  dogodek ali uporabljali izdelke Ljubljanskih mlekarn. 
Sem bi lahko tudi uvrstili razno promoviranje športnih dejavnostih, kot so npr. košarka, 
smučanje ... 
 
Javnoinformacijski model ali model obveščanja javnosti  
Tudi ta model, ki  v odnosu z javnostmi preferira razširjanje informacij, so Ljubljanske 
mlekarne bolj ali manj redno uporabljale. V tem primeru so bile Ljubljanske mlekarne kot 
nevtralni razpošiljatelj informacij uporabljale »hišne novinarje«, ki so širili objektivne 
informacije v množičnih in nadzorovanih medijih. 
Sem bi lahko uvrstili razna sporočila za medije, s katerimi so javnost obveščali o ukrepih 
ministrstva za kmetijstvo (npr.: postopno zniževanje nadomestil mlekarnam za pripravo blaga 
za izvoz ter povišanja neposrednih plačil kmetom ..., ki je bilo 20. 6. 2002 poslano medijem) 
(URL: http//: www.lj-mlek.si). 
 
Za oba modela, ki so ga uporabljale Ljubljanske mlekarne, je značilno, da ne temeljijo na 
raziskavi in strateškem načrtovanju. Sta enosmerna in asimetrična oziroma »neuravnotežena«, 
torej namenjena predvsem temu, da bi spremenila vedenje javnosti, ne pa tudi vedenja 
Ljubljanskih mlekarn. Cilj obeh modelov, ki so ga uporabljale, je bil, da prikažeta Ljubljanske 
mlekarne v lepi luči. 
 
Na podlagi svojega (ne)upravljanja odnosov z javnostmi lahko sklepamo, da so bile 
Ljubljanske mlekarne prepričane, da ker so največje, se jim ne more nič zgoditi. Zato je bilo 
nujno, da to  filozofijo Ljubljanske mlekarne spremenijo. Toda priložnost za spremembo se je 
pokazala v obliki, ki si jo nobena organizacija ne želi. V obliki nepričakovanega dogodka, ki 
je bil deležen velike negativne medijske pozornosti. Ta dogodek je razburil javnost ter 
povzročil veliko finančno in javno škodo, ki jo bodo Ljubljanske mlekarne še dolgo pomnile. 
Zaradi posledic, ki jih je dogodek povzročil, sem ga opredelila kot krizo. 
 
4. Analiza krize v Ljubljanskih mlekarnah d.d. 
 
Kot meni Novak (2000, str. 34), je za vsako organizacijo kriza okoliščina, v kateri več ne 
more več normalno delovati. Ogroža namreč organizacijsko sposobnost preživetja, 
onemogoča doseganje ciljev in nenazadnje tudi obstoj same organizacije. 

http://www.lj-mlek.si/
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Ljubljanske mlekarne so doživele krizo, ko je Veterinarska uprava RS pri rednem 
monitoringu mleka, ki ga opravljajo dvakrat letno, ugotovila prisotnost prepovedanega 
antibiotika kloramfenikol-a. 
 
Ker pa se na področju organizacijskih odnosov z mediji kriza pogosto povezuje z 
»nepričakovano slabo publiciteto«, kar se je zgodilo tudi v primeru ugotovitve prisotnosti 
prepovedanega antibiotika v mleku, se je prav zaradi negativnega poročanja medijev vse 
skupaj spremenilo v pravo mlečno afero. Trajala je od 08. 11. 2002, ko je Veterinarska uprava 
RS na podlagi rednega monitoringa mleka ugotovila prisotnost prepovedanega antibiotika v 
mleku, pa do 27. 05. 2003, ko so še z analiziranjem vzorcev mleka našli prisotnost 
prepovedanega antibiotika. Po tem datumu se je stanje začelo umirjati, saj Veterinarska 
uprava RS v slovenskem mleku ni več odkrila prepovedanega antibiotika. Nato je sledilo 
dvomesečno obdobje, v katerem so morali vsi proizvajalci mleka obvezno enkrat mesečno 
testirati mleko na vsebnost kloramfenikola, ki je bilo na stroške pridelovalca mleka (Pihlar, 
2002b). 02. 08. 2003 pa se je izteklo to obdobje obveznega mesečnega testiranja mleka na 
vsebnost kloramfenikola na stroške pridelovalca mleka. Toda kljub temu morajo kmetje še 
naprej za oddano mleko mesečno zagotavljati testiranje mleka na vsebnost drugih 
antibiotikov. 
 
Za mlečno afero kloramfenikol lahko trdimo, da je brez epiloga, saj nobeden ni priznal krivde 
za prisotnost prepovedanega antibiotika v mleku (Pihlar, 2003c; Šoštarič, 2003a). 
 
4.1. Opredelitev in delovanje kloramfenikola 
 
Za lažje razumevanje o sami prepovedi antibiotika kloramfenikol v Sloveniji in nenazadnje, 
vzrok, da se je odkritje njegove prisotnosti v mleku spremenilo v pravo mlečno afero, sem na 
podlagi strokovnih raziskav opredelila pojem kloramfenikol, njegovo delovanje, uporabo in 
nevarnosti (Adamič, 2002). 
 
Kloramfenikol je antibiotik zelo širokega spektra in je izredno učinkovit, tako pri zdravljenju 
ljudi kot tudi živali. Že v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so odkrili, da je 
genotoksičen, kar pomeni, da lahko povzroča genske spremembe, predvsem na rdečih krvnih 
telesih in kostnemu mozgu. Kloramfenikol je tudi veterinarsko zdravilo, ki pa je pri nas in v 
Evropski Uniji prepovedano za uporabo pri zdravljenju klavnih in molznih živali, namenjenih 
za proizvodnjo živil živalskega izvora za prehrano ljudi, lahko pa se uporablja za druge živali, 
kot so psi in mačke in ribe. Kljub temu, da FAO-WHO znanstveni komite že nekaj let 
prepoveduje prodajo kloramfenikola po celem svetu in da je v Sloveniji prepovedan že kar pet 
let, ga veterinarji še vedno uporabljajo za zdravljenje drugih domačih živali. 
 
V humani medicini se v razvitem svetu zaradi možnih resnih stranskih učinkov za zdravljenje 
ne uporablja več in se nadomešča z bolj učinkovitimi in varnejšimi antibiotiki. Na tržišču je le 
še za namene lokalne uporabe (kot mazila ali kapljice), saj je taka uporaba po navedbah 
proizvajalcev varna. Antibiotik kloramfenikol pri nas najdemo samo v Krkinem proizvodu, za 
lokalno uporabo v mazilu za oči z imenom kloramfenikol. Večino ga prodajo v tujino, v 
Sloveniji pa se lahko dobi le z zdravniškim receptom. Še vedno pa se zaradi relativno nizke 
cene in širokega spektra delovanja uporablja v manj razvitih državah sveta. 
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Slika 3: Kloramfenikol v obliki mazila 

 
Vir: Internetna stran 24ur.com: (http://24ur.com/naslovnica/slovenija) 
 
Stranski učinki 
Med zdravljenjem s kloramfenikolom so najpogosteje opisani stranski učinki prebavne 
motnje, kot so slabost, bruhanje, driska, izguba apetita. Med stranskimi učinki uporabe v 
terapevtskih odmerkih je možen, vendar izjemno redek pojav aplastične anemije, kar pomeni, 
da kostni mozeg začasno preneha izdelovati rdeče in bele krvničke ter krvne ploščice. Še 
redkeje pa kloramfenikol v terapevtskih odmerkih lahko povzroči vnetje očesnega živca in 
vnetje perifernega živčevja. Obenem je možno, da se ob uživanju kloramfenikola razvije 
navzkrižna toleranca za druge antibiotike (streptomicine in tetracikline), kar pomeni, da se 
lahko zmanjša terapevtski učinek teh antibiotikov pri zdravljenju bolezni. 
 
V Sloveniji je bila uporaba kloramfenikola pri živalih, namenjenih za proizvodnjo živil, 
prepovedana z Odredbo o prepovedi uporabe določenih zdravil zaradi preprečevanja 
škodljivih posledic zaradi ostankov teh zdravil v živilih (Uradni list RS, št. 88/1999) z dne  
22. oktobra 1999, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
 
Na podlagi zgoraj omenjenega lahko trdimo, da je upravičena zahteva, da kloramfenikola v 
mleku ne sme biti.  
 
4.2. Vzroki za krizo 
 
Novak (2000, str. 36) je mnenja, da večina kriz nastane, ker organizacija ne posveča dovolj 
pozornosti dogajanja v okolju, kajti sodobno družbeno okolje se spreminja iz trenutka v 
trenutek. Za vsako organizacijo je torej nujno, da nenehno spremlja okolje in vse, kar se v 
njem dogaja ter nenazadnje tudi to, da predvideva, kaj se lahko zgodi. 
 
Vzroki za krizo so od primera do primera različni in jih lahko razdelimo na notranje in 
zunanje vzroke (Novak, 2000, str. 46). 
 
Vzrok za nastanek mlečne afere – kloramfenikol bi lahko delno pripisali notranjim 
dejavnikom, in sicer neučinkovitemu komunikacijskemu sistemu. Kajti Ljubljanske mlekarne 
v tistem času še niso imele vzpostavljenega strateškega komuniciranja in so tudi premalo 
komunicirale s svojimi javnostmi. Namreč ugotovitev prisotnosti prepovedanega antibiotika v 
mleku v mariborski zbiralnici so izvedeli prej mediji kot pa same Ljubljanske mlekarne 
(Šoštarič, 2003). 
 
Na podlagi strokovnih raziskav o uporabi antibiotika in njegovih nevarnostih so na 
kmetijskem ministrstvu ugotovili, da je edini dokazani vzrok za prisotnost prepovedanega 
antibiotika v mleku predvsem v Dermo Spray-u N, ki se sicer uporablja za pse in mačke in  je 
od  leta 1999 njegova uporaba prepovedana za vse živali, ki prihajajo v prehransko verigo. 
Toda kljub temu so ga nekateri kmetje uporabljali pri svojih kravah molznicah in posledica je 
bila prisotnost antibiotika v mleku (Pihlar, 2003). 

http://24ur.com/naslovnica/slovenija
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 Slika 4: Dermo spray N 

  
 Vir: Internetna stran 24ur.com: (http://24ur.com/naslovnica/slovenija) 

 
4.3. Značilnosti krize  
 
Za mlečno afero – kloramfenikol bi lahko trdila, da je imela vse tri glavne značilnosti, ki 
veljajo za vse krize in sicer: nenadnost, negotovost in časovni pritisk. 
 
Mlečna afera se je namreč pojavila nepričakovano in tudi vodstvo je ni moglo predvideti. 
Negotovost pa je bila predvsem posledica kompleksnega in premalo trdnega okolja 
Ljubljanskih mlekarn, iz česar sledi, da niso bile pripravljene na krizo.  
Časovni pritisk pa je ena izmed značilnosti, ki se je mora zavedati vsak manager organizacije, 
saj so v času krize na preizkušnji njegove vodstvene sposobnosti. Zahteva se namreč hitrejše 
odločanje kot ponavadi ter nenazadnje tudi večji stres kot ponavadi (Novak, 2000, str. 53). 
V času krize je bilo potrebno zelo hitro reagirati in se odločati, kajti z vsakim izgubljenim 
dnem se je izguba zaradi neodkupljenega mleka povečevala. Velike količine mleka so 
Ljubljanske mlekarne uničile zaradi domnevne prisotnosti prepovedanega antibiotika, vse 
dokler niso analizirali vseh vzorcev mleka iz vseh zaprtih 16 mlečnih prog in tako preverili 
njegovo neoporečnost. 
Glede na opozorilni čas bi lahko mlečno afero uvrstili med nenadne krize, saj je izbruhnila 
nepričakovano in brez opozorila ter je bila deležna velike medijske pozornosti. 
 
4.4. Razvoj krize 
 
Ameriški strokovnjak za krizni management Peter McCue je (Novak, 2000, str. 164) opisal 
enega od značilnih vzorcev krize, med katero bi lahko uvrstili tudi mlečno afero – 
kloramfenikol. 
 
Slika 5: Razvoj krize (Peter McCue) 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Sprožitev alarma

Nova žrtev medijev Objave v medijih 

Pomirjanje javnosti Izjava podjetja 

Odziv javnosti Kampanja proti 
podjetju 
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Aktivna javnost v javnost pošlje negativno informacijo in s tem sproži alarm.  
V našem primeru je v skladu z monitoringom, ki je računalniško voden in s katerim 
Veterinarska uprava RS dvakrat letno vzorči mleko in opravlja analize z metodo GC – MS,   
08. novembra 2002 ugotovila prisotnost prepovedanega antibiotika kloramfenikola v 
odkupljenem mleku in zaprla 16 zbirnih mlečnih prog v Sloveniji.V javnost je bila poslana 
informacija in je sprožila alarm. 
 
Mediji s poročanjem o dogodku ustvarijo vtis nevarnosti.  
V našem primeru so se mediji začeli intenzivno zanimati za ta problem in povzročili 
negativno publiciceto (Klipšteter, 2003), saj so poročali, da kloramfenikol povzroči raka, 
vendar se je kasneje izkazalo, da je informacija popolnoma neutemeljena in neresnična (STA, 
2002b). 
 
Organizacija se odzove z objavo izjave, ki bolj kot na čustvih temelji na dejstvih in razglasi, 
da so njihovi izdelki varni. V primeru mlečne afere so Ljubljanske mlekarne poudarjale, da so 
vsi izdelki na prodajnih policah neoporečni, saj ob vsakem sumu odstranijo izdelke s polic, 
ker je varnost potrošnika na prvem mestu (Luskovec, 2002). 
  
Zaradi negativnega poročanja o dogodku je javnost zaskrbljena in zato preneha kupovati 
vprašljive izdelke, posledica je padec prodaje, kar je bilo značilno tudi za izdelke Ljubljanskih 
mlekarn, saj je po njihovih podatkih prodaja posebej na trgih bivše Jugoslavije padla za skoraj 
50 odstotkov (interno gradivo Ljubljanskih mlekarn) in jim povzročil za okoli 300 milijonov 
tolarjev škode (STA, 2003). Akterji v javnostih krepijo kampanjo proti prizadetemu podjetju, 
mediji pa poročajo o vsem, kar so akterji pripravljeni povedati. V našem primeru so kmetje 
»obtožili«  direktorja veterinarske uprave RS, ker je za kloramfenikol v mleku krivil kmete 
(Ivelja, 2002; STA 2002č). Namreč direktor Veterinarske uprave RS je bil prepričan, da 
kmetje kljub prepovedi uporabljajo za zdravljenje vnetij kravjih vimen Dermo spray N, saj v 
celem letu ni bilo zabeleženega nobenega mastitisa (vnetja kravjih vimen) (Kovač, 2002). 
Kmetje so se uprli in zbrali na protestnem shodu ter zahtevali odstavitev direktorja 
Veterinarske uprave RS (STA, 2002c). Šlo je predvsem za navzkrižne očitke, kjer ni nihče 
hotel prevzeti odgovornost (Pihlar, 2002).  
 
Prizadeto podjetje poskuša pomiriti javnost in povečati prodajo.  
Ljubljanske mlekarne so z raznimi intervjuji in izjavami poskušale pomiriti  javnost in 
zagotoviti, da so njihovi izdelki neoporečni (Luskovec, 2002). 
 
Čez nekaj časa mediji zagrabijo nove osupljive novice in prejšnjim krizam ne posvečajo več 
veliko pozornosti. Država se pa pred izbruhom nove krize zavaruje tako, da vpelje novo 
zakonodajo v zvezi s spornimi izdelki, kar je v primeru mlečne afere Veterinarska uprava RS 
naredila (STA, 2003a), ko je v uradnem listu objavila sklep o prepovedi predpisovanja in 
izdajanja kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo ta prepovedani antibiotik, na veterinarski 
recept (Uradni list RS, št. 35/2003 ) (Pihlar, 2003b). S to prepovedjo  je želela Veterinarska 
uprava RS preprečiti možnost vnosa kloramfenikola v organizem živali in živila živalskega 
izvora (Pihlar, 2003a). 
 
Veterinarska uprava RS je ukrepala zakonito, saj je vse naloge in laboratorijske preiskave 
opravila po standardih, ki veljajo tudi za Evropsko unijo (RTV Slovenija, 2002). Toda 
Ljubljanske mlekarne bi morale takoj ob ugotovitvi prisotnosti prepovedanega antibiotika v 
mleku ukrepati. Njeno neukrepanje daje videz, kot da se jim ni zdelo pomembno ugotoviti 
vzroka prisotnosti prepovedanega antibiotika v mleku, četudi je šlo za majhne količine.  
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Kajti tudi majhne količine prepovedanega antibiotika so nevarne, saj v nasprotnem primeru 
antibiotik ne bi bil prepovedan v Sloveniji že kar pet let in v ostalih državah Evropske unije.   
  
4.5. Vpliv krize na poslovanje 
 
Kriza ne vpliva negativno le na javno podobo organizacije, ampak učinkuje tudi na njeno 
sposobnost nadaljnega normalnega delovanja, predvsem na njene temelje in tudi na sloves 
vodilnih managerjev. Kriza sicer prinese organizaciji veliko nezaželene pozornosti javnosti, 
toda te pozornosti ne bi bilo, če kriza ne bi nastala. Dobri managerji morajo znati pozornost 
okolja izkoristiti za dokazovanje skrbi za potrošnike, kar lahko dolgoročno pripomore k 
ugledu (Novak, 2000, str. 37). 
 
Ljubljanske mlekarne so imele v času krize  veliko negativne medijske pozornosti, kar je 
negativno vplivalo na njihovo javno podobo in njeno sposobnost nadaljnega delovanja. 
Namreč takoj, ko je bila ugotovljena prisotnost prepovedanega antibiotika v mleku, so se te 
informacije razširile v medijih, še preden so bile obtožbe dokazane. Prav to pa je bil vzrok, da 
si je slab ugled pridobila celotna mlekarska proizvodnja, torej še posebej Ljubljanske 
mlekarne. 

  
 Veterinarska uprava RS je od skupno 171 zbirnih mlečnih prog, ki jih je v Sloveniji, zaprla 16 

mlečnih prog in začela analizirati vzorce mleka (STA, 2002). Ljubljanske mlekarne tako niso 
odkupovale mleka od tistih kmetov, kjer še ni bila dokazana njegova neoporečnost. Prav 
zaradi tega so se pojavila nezadovoljstva kmetov ter njihova zahteva o povračilu odškodnine.  

 Odškodnina za kmete, zadruge in mlekarne, ki so bili prisiljeni uničiti mleko, dokler ni bila 
dokazana njegova neoporečnost, pa je znašala 103,5 milijonov tolarjev, ki jih je Vlada RS 
zagotovila iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo (Pihlar, 2002a). Ljubljanske mlekarne so 
pozornost javnosti izkoristile v ta namen, da so dokazovale skrb za potrošnike s poudarjanjem 
o rednem testiranju vsakega odkupljenega mleka ter da poleg prisotnosti škodljivih snovi v 
mleku preverijo še maščobo, beljakovine, število mikroorganizmov, število somatskih celic, 
pH, SH in specifično težo (Valjavec, 2002).  

 
 Posebej so poudarjali skrb za potrošnikovo varnost, saj ob najmanjšem sumu o oporečnosti 

izdelka le-tega umaknejo s trga in tako preprečijo prisotnost oporečnih izdelkov na prodajnih 
policah (Luskovec, 2002). 

  
 4.6. Dejavniki kriznega okolja 

 
V današnjem času, ko so svetovni in satelitski TV programi (CNN...), tiskovne agencije 
(STA, Reuters in druge), internet in druge informacijske tehnologije zelo dobro razvite, tako 
da bi lahko trdili, da je svet postal globalna vas, lahko tudi še tako majhna kriza v kakšnem 
slovenskem podjetju ali organizaciji že v nekaj minutah postane prva svetovna novica. 
Družba se vedno bolj zanima za poslovanje organizacij, še posebej tistih, katere poslovanje 
lahko posredno vpliva na njihovo zdravje (Novak, 2000, str. 38). 

  
 V zadnjem času lahko tudi zasledimo, da med gospodarstvom in družbo vlada »sovražno« 

razmerje. Družba je namreč prepričana, da so managerji organizacij pohlepni, samozadostni 
in da jih ne skrbi dolgoročna blaginja organizacije in zaposlenih v njej. Tudi mediji pri njih 
niso dobro zapisani, saj po njihovem mnenju o dogodkih in tem primeru tudi o dogodkih 
mlečne afere – kloramfenikol poročajo preveč senzacionalistično, predvsem da bi si pridobili 
večji krog poslušalcev, gledalcev ali bralcev (Novak, 2000, str. 38). 
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V primeru mlečne afere – kloramfenikol so namreč mediji trdili, da prepovedan antibiotik 
povzroči raka, čeprav strokovno to ni bilo nikjer dokazano. To trditev so kasneje strokovnjaki 
zanikali (STA, 2002b). 
 
Razlog za tako razmerje med družbo in gospodarstvom je potrebno iskati v okolju 
organizacije same. Kajti zaradi kompleksnega okolja, v njem delujočih sil in družbenih tokov 
so organizacije prisiljene razumeti hitro se spreminjajoče družbene vrednote in čedalje večja 
pričakovanja ljudi, zahteve po javnih obravnavah žgočih problemov in zmeraj bolj vsiljive 
medije. Javnost pričakuje od organizacije, da je odprta in odgovorna za svoja dejanja (Novak, 
2000, str. 39). 
 
Med glavne dejavnike kriznega okolja Novak (2000, str. 40) uvršča: 
• dejavnost organizacije,  
• medije (mediji odločajo, kateri dogodek bodo s svojim poročanjem obravnavali kot krizo 

in katerega ne), 
• tveganje, 
• čas (vodstvo mora sprejemati in obdelovati vedno več informacij in vse hitreje sprejemati 

odločitve), 
• povratno informacijo (če ni povratnih informacij, organizacija ne ve, kakšen je učinek 

njenih dejanj. Največja nevarnost, da vodstvo začne sprejemati napravilne odločitve.), 
• ljudji (zaposlenih mora biti dovolj strokovnjakov, ki so sposobni uspešno upravljati 

podjetje v krizi), 
• finančna sredstva (organizacije se ob krizi izgovarjajo, da je le-ta nastala zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev za varnostne ukrepe. Toda s tem se ponavadi izgovarjajo 
tiste organizacije, ki so prepričane, da se njim kaj takega ne more pripetiti in razmišljajo 
kratkoročno). 

 
4.7. Komuniciranje med krizo 
 
Krize v organizaciji so sestavni del okolja, v katerem vsaka organizacija deluje. Iz tega lahko 
dodamo, da je potrebno zato krize spremeniti v priložnost za izboljšavo, oblikovanje nove 
strategije, nov tekmovalni zagon in pospešeno reševanje odlaganih težav (Novak, 2000, str. 
37). 
 
Iz tega lahko sklepamo, da je potrebno krizo izkoristiti »v svoje dobro«. Dve pomembni 
pravili za obvladovanje krize sta: (Novak, 2000, str. 160) 
• Izkoristiti priložnost 
• Pripraviti na najhujše in takoj priigrati najhujši »črni« scenarij 

 
Vse nadaljne korake je potrebno narediti tako, da »črnega« scenarija ne bo več. 
 
4.7.1. Odziv Ljubljanskih mlekarn na izbruh krize 
 
Lahko bi trdila, da je Ljubljanske mlekarne kriza izjemno presenetila, saj so se v javnosti 
odzvale zelo pozno. Na nastale spremembe v okolju so sicer reagirali, toda dogodkov pa niso 
spremljali dovolj hitro. Kot pravi Novak (2000, str. 201), v sodobni družbi vladajo 
informacije in če hoče organizacija preživeti, jih mora vodstvo obladati. Nobena kriza ne 
ostane skrita očem javnosti in krizno komuniciranje je najpomembnejša dejavnost pri 
obvladovanju krize in po njej.  
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Vodstvo organizacije se v krizi odzove najbolje, če so v njegovi strategiji tri akcije: 
• Takojšen komunikacijski odziv 
• Odgovor na glavna vprašanja medijev: kdo, kaj, kdaj, kje, zakaj in kako 
• Prikaz obžalovanja ali delovanja za odpravo posledic 
 
Na samem začetku vsake krize je informacij in dejstev malo, zato so pogoste razne 
špekulacije o vzrokih in posledicah krize za javnost. Prav to pa se je pokazalo ob odkritju 
prisotnosti prepovedanega antibiotika v mleku, kjer so se zaradi pomanjkanja dejstev o 
odkritju pojavile različne interpretacije. Nekateri so bili celo mnenja, da prepovedan antibiotik 
dodajajo mleku kmetje sami. Ta trditev je bila kasneje dokazana kot napačna, saj kot pravijo 
strokovnjaki bi bilo v tem primeru koncentracija  antibiotika v mleku večja (STA, 2003). 
 
Zato je, kot pravi Novak (2000, str. 201), najpomembnejših prvih 24 ur od nastanka krize, od 
katerih sta najbolj kritični prvi dve uri. Mediji namreč pri krizah zahtevajo takojšnje 
informacije in takrat se morajo vodilni managerji takoj odzvati. Tega se v Ljubljanskih 
mlekarnah niso pravočasno zavedali, zato se je pojavila informacijska praznina. 
 
4.7.2. Pojav informacijske praznine 
 
V času krize se je pokazala informacijska praznina Ljubljanskih mlekarn, saj jim je 
primanjkovalo trdnih dejstev o odkritju. Prav ta informacijska praznina je bila najugodnejši 
čas, da so se razširjale govorice in popačeni prikazi dogajanj. Ker pa se Ljubljanske mlekarne 
v roku 24 ur niso odzvale, se je informacijska praznina podaljšala in tako je javnost zaznala 
krivca kot celotno mlekarsko proizvodnjo, še posebej Ljubljanske mlekarne, kar je zelo 
vplivalo na njen ugled. Novinarji, ki zbirajo informacije za zgodbo, ponavadi o organizaciji 
vedo malo. Tako informacijsko praznino bi lahko Ljubljanske mlekarne zapolnile z 
informacijami o podjetju namenjenim medijem in drugim vpletenim javnostim. Lahko bi 
rekli, da je delno ukrepala po tem načelu, saj je natančno razložila, kako skrbijo za kakovost 
in neoporečnost mleka ter posledično s tem na neoporečnost njihovih mlečnih izdelkov na 
prodajnih policah. Toda Ljubljanskim mlekarnam je primanjkovalo trdnih dejstev, s katerimi 
bi javnosti razložili nastalo situacijo in preprečili medijem, da razširjajo nepotrjene govorice. 
Tako se je prav zaradi neinformiranosti in neznanja odkritje spremenilo v afero (Pihlar, 
2002c). 
 
4.7.3. Uradni govorci 
 
Uradni govorci Ljubljanskih mlekarn v času mlečne afere so bili: direktorica za kakovost 
mlečnih izdelkov Ljubljanskih mlekarn, direktor Ljubljanskih mlekarn in vodja za stike z 
javnostmi. Kot pravi Novak (2000, str. 204), je pri izbiri pravega govorca  zelo pomembno, da 
je to izkušena oseba in da uživa zaupanje in spoštovanje vpletenih javnosti, česar so se 
Ljubljanske mlekarne zavedale.   
 
4.7.4. Odnosi z mediji med krizo 
 
Del vsake krize je tudi soočanje z mediji, kajti ti »v imenu javnosti« bedijo nad poslovanjem 
podjetij in vplivajo na njihovo delovanje. Med krizo imajo pomembno vlogo pri presojanju 
dogodkov in učinkov pri sprejemanju ravnanja podjetja s strani javnosti (Novak, 2000, str. 
206). Ljubljanske mlekarne se niso zavedale vloge medijev, ki jo imajo pri ustvarjanju ugleda 
še posebej v takšni krizi, kot je bila mlečna afera, ki je posredno vplivala tudi na zdravje 
potrošnikov.  
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Niso namreč pričakovali, da če mediji ne bodo dobili pravočasnih informacij, bodo objavili 
govorice, ki pa naredijo več škode kot koristi. Novak (2000, str. 206) pravi, da imajo mediji v 
času krize pomembno vlogo, saj so neuradni »zastopniki« družbe in presojajo dogodke ter 
njihove učinke. Do medijev se mora organizacija obnašati kot do najbolj »dragocenih strank« 
ter mora njihovim željam in potrebam ugoditi, če je to le mogoče. Ker je primanjkovalo trdnih 
dejstev o odkritju, so mediji sami »napihnili« zgodbo in tako je pravzaprav iz vsega nastala 
prava mlečna afera, ki se jo bodo, kot pravijo Ljubljanske mlekarne še dolgo spominjale. 
 
Ljubljanske mlekarne so sicer pred izbruhom krize imele samostojni oddelek za odnose z 
javnostmi, toda s svojimi javnostmi niso strateško komunicirale, iz tega pa sledi, da niso 
veliko komunicirale z mediji. Vsaka kriza namreč izredno privlači medije, saj je ena izmed 
najpomembnejših dogodkov, ki ustvarjajo »dobro novinarsko zgodbo«. Take novice se dobro 
»prodajajo« in javnost od medijev pričakuje, da spremljajo take dogodke in jih sproti obvešča 
ter opozarja o njihovem poteku. 
Toda mediji lahko naredijo več, kot le poročajo o krizi. S selekcijo dogodkov »določijo«, 
katere bodo obravnavali kot krize, z raziskovalnim novinarstvom pa celo povzročijo nove 
krize v podjetjih. Zato mora vodstvo navezati stik z novinarji še posebej, če sta v nevarnosti 
zdravje in varnost splošne javnosti, kajti v takih primerih bodo mediji pomagali pri 
posredovanju informacij, ki so potrebne za zaščito ljudi (Novak, 2000, str. 207).  
 
Mediji so pri krizi lahko tudi koristni saj: 
• Pomagajo pri usposabljanju pred krizo 
• Opozarjajo na mogoče nevarnosti v okolju in so vir informacij za podjetje 
• Javnostim posreduje zahteve ali informacije podjetja in jih pomirijo 
• Zatrejo govorice 
• Pomagajo pri dogovorih 
• Krepijo zunanjo pomoč 
 
Lahko torej trdimo, da če bi Ljubljanske mlekarne bolje komunicirale z mediji in z njimi 
ravnale kot z »najbolj dragocenimi strankami«, bi jih mediji lahko opozorili na potencialno 
nevarnost in pomagali pri usposabljanju pred krizo ter tako morebiti celo preprečila krizo ali 
pa jo vsaj zelo omilila. 
 
4.7.5. Orodja komuniciranja z mediji 
 
Ob vsaki krizi medije zanimajo odgovori na glavna vprašanja: Kaj se je zgodilo? Zakaj se je 
zgodilo? Kako boste ukrepali?  
Vodstvo organizacije jim mora zagotoviti popolne in natančne informacije in tudi če so 
novice slabe, jih mora povedati vse naenkrat in ne čakati, da jih mediji odkrijejo sami. Kajti s 
tem vodstvo pozornost medijev usmeri na reševanje krize in ne zgolj na škodljive posledice 
(Novak, 2000, str. 208). 
 
Ljubljanske mlekarne je pri obveščanju javnosti uporabila različna komunikacijska orodja in 
sicer:  
• osnovne informacije o podjetju, 
• sporočila za javnost, 
• novinarske konference,  
• intervjuji in izjave ter 
• odzivanje na telefonske številke. 
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Toda glavni problem je bil, ker niso znali pojasniti prisotnosti prepovedanega antibiotika v 
mleku in kdo je za to kriv. Zaradi tega je  javnost dobila zelo različne informacije, ki so bile 
bolj govorice kot resnična dejstva. 
 
4.7.6. Odnosi z zaposlenimi 
 
To področje kriznega komuniciranja ima velik pomen, čeprav ga organizacije zelo 
zanemarjajo. Ne zavedajo se namreč, da so zaposleni predstavniki organizacije in morajo biti 
sposobni razložiti dogajanje potrošnikom, družinam in prijateljem. Zato bi morali imeti 
prednostni dostop do informacij, ki jih organizacija nameni medijem, kar pomeni, da novih 
informacij ne smejo izvedeti najprej od medijev (Novak, 2000, str. 213). 
 
Toda ravno od medijev so zaposleni Ljubljanskih mlekarn izvedeli o prisotnosti 
prepovedanega antibiotika v mleku. Tako namesto, da bi bili zaposleni informirani o tem 
dogodku in bi lahko preprečili razne govorice, hkrati pa bili v veliko pomoč pri odpravi 
napak, ki so se pojavile pri komuniciranju in razlaganju dogodka, so bili izpostavljeni 
posledicam krize.  
Vodstvo bi lahko namreč informiranost zaposlenih vzdrževalo tudi preko elektronske pošte, 
pisem vrhovnega vodstva, natisnjenih novic, sporočil na oglasnih deskah itd. 
 
Na podlagi omenjenega lahko trdim, da so bile Ljubljanske mlekarne slabo pripravljene na 
krizo, kajti niso se zavedale, da je komuniciranje s svojimi javnostmi v času krize 
najpomembnejše, saj bi s tem lahko krizo veliko bolj omilile oziroma le-ta ne bi dobila take 
razsežnosti. 
 
5. Komuniciranje Ljubljanskih mlekarn d.d. po krizi 
 

 Novak (2000, str. 214) krizo opredeli kot preobrat v življenju organizacije in hkrati priložnost 
za osnovanje boljšega ugleda. Kriza je po njegovem mnenju odlična priložnost, da vodstvo 
spremeni način razmišljanja v podjetju, uvede potrebne organizacijske spremembe, okrepi 
vodenje, oblikuje nove oddelke, pregleda vloge in odgovornosti članov vodstva, izboljša 
sisteme nadzora in vpelje novo organizacijsko kulturo. Zato trdi, da je kriza nevarnost in 
hkrati priložnost. 
 
5.1. Organizacijske spremembe v oddelku za odnose z javnostmi 

  
 V Ljubljanskih mlekarnah so v času nastanka krize formalno sicer imeli samostojen oddelek 

za odnose z javnostmi, kjer  je bila zaposlena le ena oseba, toda komuniciranje z javnostmi ni 
bilo strateško upravljano ampak le bolj priložnostno in le z nekaterimi javnostmi. 
Ker pa se v Ljubljanskih mlekarnah zavedajo svoje vedno močnejše konkurence, ki bo še 
močnejša z vstopom Slovenije v EU so bile pripravljene na organizacijske spremembe in v 
celoti spremeniti svojo filozofijo. Tako so z letom 2003 Ljubljanske mlekarne v oddelku za 
odnose z javnostmi (priloga 5), uvedle organizacijske spremembe, okrepile vodstvo ter 
pregledale vloge in odgovornosti članov vodstva. Ljubljanske mlekarne skušajo tako 
vzpostaviti sistem celovitega komuniciranja, ki povečuje ugled podjetja, komuniciranje pa 
temelji na krovni strategiji in usmeritvi, ki je zastavljena dolgoročno, hkrati pa izrablja 
aktualne priložnosti (Ljubljanske mlekarne d.d., Priročnik za odnose z mediji, april 2003). 
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5.2. Opredelitev javnosti in njeni interesi 
  

Ena izmed glavnih sprememb, ki so se jih lotile Ljubljanske mlekarne, je bila tudi zelo 
natančna opredelitev javnosti in njenih interesov. Zavedati so se začeli, da skupaj z vsemi 
deležniki in hkrati z vsakim posebej stopajo v razmerje, kjer se zavedajo, da deležnike zanima 
moč zadovoljevanja skupnih interesov na podlagi ekvivalentne menjave. Deležniki so torej 
posamezniki ali skupine, ki vplivajo na dejanja, odločitve, politiko, prakso ali cilje 
organizacije ali pa navedeno vpliva nanje. Zato je potrebno z njimi komunicirati. 
 
Za Ljubljanske mlekarne so še posebej pomembne naslednje javnosti (Ljubljanske mlekarne 
d.d., Priročnik za odnose z mediji, april 2003): 
 
• potrošniki 
• zaposleni 
• delničarji 
• konkurenca 
• dobavitelji 
• trgovci 
• Vlada RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
• Gospodarska zbornica Slovenije 
• Državni zbor 
• druge vladne in nevladne organizacije 
• mediji 
 
Ljubljanske mlekarne s svojimi javnostmi komunicirajo posredno (preko medijev) in 
neposredno (na sejah in sestankih, neformalnih srečanjih, s pomočjo korespondence, 
telefonsko ali kako drugače). 
 
5.3. Komunikacijska orodja 

 
V Ljubljanskih mlekarnah uporabljajo za komuniciranje s svojimi javnostmi različna orodja   
(intervju z direktorico sektorja za stike z javnostmi v Ljubljanskih mlekarnah):  

 
ZAPOSLENI 
Do nedavnega je bilo komuniciranje z zaposlenimi oziroma z ostalimi internimi javnostmi 
predvsem preko internega časopisa, kar se pa je izkazalo za premalo, saj večina zaposlenih ni 
bila obveščena o samih odločitvah podjetja. Ljubljanske mlekarne se zavedajo, da so 
zaposleni izmed najpomembnejših javnosti, saj je vsak zaposleni v vlogi izven podjetja hkrati 
tudi govorec za Ljubljanske mlekarne. Prav zaradi tega so se odločili, da bodo tudi z 
zaposlenimi vzpostavili korporativno komuniciranje, ki bo vzpostavil takšen pretok 
komunikacij med vodstvom in zaposlenimi, da bodo obveščeni o tekočih aktivnostih, 
razumeli poslovno politiko, poslanstvo in dejavnost Ljubljanskih mlekarn ter da bodo čutili 
pripadnost podjetju. 
Interno komuniciranje tako vsebuje naslednje aktivnosti: 
 

• Mesečni časopis za zaposlene 
 To je interni časopis, ki izhaja enkrat mesečno in je namenjen zaposlenim v 

Ljubljanskih mlekarnah in zaposlenim v pridruženih podjetjih. V njem so opisana 
tekoča dogajanja v podjetju in pridruženih podjetjih, poslovanju in načrtih.  
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• Priročnik za novozaposlene 
• Informator 
• Športne igre 

 
Z raznimi komunikacijskimi aktivnostmi skušajo voditi  v usmerjanje in ohranjanje 
motivacije ter voljo zaposlenih, na podlagi tega pa poskušajo vzpostavljati in nagrajevati 
njihovo zavzetost in zvestobo podjetju. Interesi zaposlenih pa so predvsem dobri delovni 
pogoji in plačilna politika. 
 
POTROŠNIKI 
 
Slika 6: Grafična podoba Ljubljanskih mlekarn 

 
 
Vir: Internetna stran Ljubljanskih mlekarn (http://www.lj-mlek.si/index.htm) 
 
Ljubljanske mlekarne so s potrošniki komunicirale večinoma preko oglaševanja, čeprav to ni 
edini vir informacij, kljub temu da so tudi nekatera druga podjetja mnenja, da je to 
najpomembnejše. Tu se namreč pokaže samo kratkoročen rezultat medtem, ko je cilj 
Ljubljanskih mlekarn dvigovanje stopnje ugleda med potrošniki in splošno javnostjo.  
 
Zato so se Ljubljanske mlekarne začele posluževati integriranega komuniciranja, kajti le na ta 
način bodo dosegle dolgoročno dobičkonosnost izdelkov in s tem finančno uspešnost podjetja.   
Do sedaj so imele veliko novih izdelkov, medtem ko je bila njihova embalaža neenotna in 
nerazpoznavna, izdelčno komuniciranje je bilo razpršeno in kratkotrajno. Zato se sedaj 
nameravajo pojaviti kot krovna blagovna znamka, znotraj katere bodo razvite znamke za 
nekaj izdelčnih skupin in vzpostaviti dolgoročno usmerjenost komunikacijskih aktivnosti. 
 
DELNIČARJI 
Ker so Ljubljanske mlekarne delniška družba, ne smejo pozabiti na svoje lastnike oziroma 
vlagatelje, saj le-te zanima kaj se dogaja z njihovimi investicijami. Do sedaj jih je obveščala z 
letnimi poročili, sedaj pa nameravajo organizirati tudi redna njim namenjena srečanja.  
 
DOBAVITELJI in TRGOVCI 
Odnose z dobavitelji in trgovci so ohranjali s pomočjo raznih »nagradnih« ekskurzij, z 
letošnjim letom pa so že začeli z organiziranjem rednih letnih srečanj ter izvedbo letnega 
programa za usposabljanje. 
 
KONKURENCA 
Ljubljanske mlekarne imajo vedno močnejšo konkurenco, kamor bi lahko prišteli še tujo 
konkurenco, ki razpolagajo z višjimi proračuni oglaševanja. Najpomembnejša domača 
konkurenca je Mlekarna Celeia, ki ima dobro jogurtarno in sirarno in Pomurske mlekarne 
medtem ko med tujo konkurenco spadajo: Danone, Dukat, Mueller, Parmalat, Sirela ter pri 
sirih Nizozemska in Francija. Zavedajo se da je potrebno poleg kreativnih in dobro 
domišljenih sporočil, da izstopajo iz množice, tudi kreativen medijski načrt.  
 

http://www.lj-mlek.si/index.htm


 

 36 
 
 
 
 

VLADA RS IN MINISTRSTVO RS ZA KMETIJSTVO; GOZDARSTVO IN PREHRANO 
IN OSTALE DRŽAVNE INSTITUCIJE (GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, 
DRŽAVNI ZBOR) 
Ker so Ljubljanske mlekarne z državnimi institucijami komunicirale zelo malo, so se začele 
aktivno vključevati v komuniciranje, saj so največje podjetje v industriji, kjer poslovanje z 
odkupno ceno mleka v glavnem določa država. Zavedajo se, da je komuniciranje z državnimi 
institucijami pomembno v procesu spreminjanja zakonodaje ali pa pri pogajanju z drugimi 
javnostmi kot so npr. kmeti. 
 
MEDIJI 
Ljubljanjske mlekarne so redko nastopale v medijih kot strokovnjak na svojem področju, zato 
nameravajo to v bodoče popraviti in se bolj aktivno vključevati v javne debate, ki so povezane 
s poslovanjem.  Zavedajo se, da si bodo s tem dvignile verodostojnost in zaupanje. 
 
Začeli so z vzpostavitvijo kakovostnih in redno vzdrževanih odnosov z mediji, saj si le tako 
lahko zagotovijo stalno pojavljanje v medijih, naklonjenost in podporo medijev (tudi v kriznih 
razmerah) ter obveščanje ciljnih ključnih javnosti. 
 
Ljubljanske mlekarne so medije opredelile na naslednje zvrsti: (Ljubljanske mlekarne d.d., 
Priročnik za odnose z mediji, april 2003) 
• nacionalni mediji (tiskani in elektronski): preko njih obveščajo javnost o družbi 

Ljubljanske mlekarne, njenem poslovanju, korporativnih rezultatih, sponzorskih 
aktivnostih, pomembnih akcijah in podobnih dogodkih ter novih izdelkih.  

 Sem uvrščajo naslednje medije: Delo, Dnevnik, Večer, Slovenske novice, Finance, TV 
Slovenija, POP TV, Radio Slovenija in Val 202) 

 
• specializirani mediji, radijske in televizijske oddaje, posebne strani v tiskanih medijih 

(področje mlekarstva/kmetijstva, zdravja, ...) Preko specializiranih medijev nameravajo v 
bodoče javnosti obveščati o posameznih temah na področju mlekarstva, trgu mleka in 
mlečnih izdelkov, o posameznih izdelkih Ljubljanskih mlekarn, strokovnih nasvetih ... 
Sem uvrščajo naslednje medije: Kmečki glas, Zdravje, Viva ...) 

 
• lokalni mediji (tiskani in elektronski): večje lokalne medije nameravajo obveščati hkrati z 

nacionalnimi mediji; na pozornost manjših lokalnih medijev bodo ciljali ob opozarjanju in 
obveščanju o temah na trgu mlekarstva, lokalnih akcijah in dogodkih Ljubljanskih 
mlekarn. Sem uvrščajo naslednje medije: Primorske novice, Dolenjski list, Radio Krka, 
Radio Maribor, TV Primorka, ...) 

 
Ljubljanske mlekarne se trudijo, da bi  njihovo sodelovanje z mediji temeljilo na odprtem in 
profesionalnem odnosu. Zato sledijo naslednjim načelom (Ljubljanske mlekarne d.d., 
Priročnik za odnose z mediji, april 2003): 
- hiter odziv, 
- organiziranost in učinkovitost, 
- proaktivno in reaktivno medijsko komuniciranje, 
- odkrito komuniciranje, tudi če je novica slaba. 
 
Glede na različne teme, ki se pojavljajo v medijih in so povezane s poslovanjem Ljubljanskih 
mlekarn, so jih razdelili na pozitivne in negativne teme (Ljubljanske mlekarne d.d., Priročnik 
za odnose z mediji, april 2003). 
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Pozitivne teme 
a) poslovanje – o poslovnih dosežkih Ljubljanskih mlekarn, o izvozu tržnih deležih, 
b) proizvodi Ljubljanskih mlekarn, 
c) sponzorstvo, 
d) posamezniki – predvsem izjave v sklopu širše teme, intervjuji (vodstvo, ljudje iz 

posameznih obratov Ljubljanskih mlekarn). 
  
Negativne teme 
a) tržni red – zmanjšanje izvoznih subvencij in določanje odkupnih cen, 
b) pogoji poslovanja – znižanje nadomestil za pripravo blaga za izvoz, zahteva po višjih 

odkupnih cenah s strani kmetov, zahteva po odkupu vsehkoličin mleka, 
c) škodljivost nekaterih postopkov pri obdelavi mleka (npr. homogenizacija,  
 sterilizacija ...), 
d) razvrednotenje hranilne vrednosti mleka s posnemanjem maščobe, 
e) monopolizacija položaja na trgu. 
 
Cilji, ki so si jih Ljubljanske mlekarne postavile pri izvajanju odnosov z mediji, so 
(Ljubljanske mlekarne d.d., Priročnik za odnose z mediji, april 2003): 
• povečati prisotnost Ljubljanskih mlekarn in njenih izdelkov v slovenskih medijih, 
• doseganje kakovosti medijskih objav, 
• graditev »koalicije« novinarjev – pridobivanje pozornosti in naklonjenosti ključnih 

novinarjev, 
• vzpostavljanje dolgoročnih, stalnih in dejavnih odnosov z novinarji, 
• korektno poročanje medijev o delu in tudi problemih Ljubljanskih mlekarn, 
• upravljanje tem, za katere obstaja interes Ljubljanskih mlekarn, da se pojavijo v medijih 

ter preko tega vplivanje na ostale ciljne javnosti, 
• vključevanje govorcev Ljubljanskih mlekarn tudi v splošne teme, ki se neposredno ne 

nanašajo samo na Ljubljanske mlekarne, 
• prizadevanje za pošten odnos z novinarji, ki temelji na zaupanju in upoštevanju njihovih 

profesionalnih in etičnih standardov, 
• pozicionirati družbo Ljubljanske mlekarne kot kredibilen vir informacij za novinarje. 
 
5.4. Modeli odnosov z javnostmi v Ljubljanskih mlekarnah 
 
Ljubljanske mlekarne si prizadevajo z mediji in drugimi pomembnimi javnostmi usmerjeno 
komunicirati (odprto in predvsem dvosmerno). Odprto pomeni, da so predstavniki oziroma 
govorci Ljubljanskih mlekarn na razpolago, kadar mediji potrebujejo informacije in da 
novinarjem posredujejo potrebne informacije. Pri dvosmernem komuniciranju je pomembno, 
da informacije ne tečejo samo v eno smer (torej od Ljubljanskih mlekarn k novinarjem) 
ampak jih tudi Ljubljanske mlekarne oblikujejo glede na dejanske potrebe medijev, glede na 
trenutna vprašanja in zanimanja. 
 
Na podlagi informacij, ki sem jih pridobila od Ljubljanskih mlekarn sem ugotovila, da pri 
svojem obveščanju javnosti uporabljajo naslednje modele odnosov z javnostmi (Ljubljanske 
mlekarne d.d., Priročnik za odnose z mediji, april 2003): 
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• Model agenture ali tiskovnega predstavništva 
 Ta model je enosmerni in ga Ljubljanske mlekarne uporabijo takrat, ko si želijo pridobiti 

ugodno publiciteto v množičnih občilih. Sem spada razna promocija športnikov in 
športnih prireditev ter ob raznih otvoritvah. 

 
• Javnoinformacijski model ali model obveščanja javnosti 
 Tudi ta model je enosmerni in je namenjen predvsem razširjanju informacij v javnih in 

nadzorovanih medijih. Ta model Ljubljanske mlekarne najpogosteje uporabljajo. Kot 
primer lahko navedem razna sporočila za javnost, kadar želijo javnosti sporočiti o novih 
izdelkih na trgu ali morebitni prenovljeni njihovi embalaži. Sem bi lahko uvrstili njihovo 
sodelovanje na 41. mednarodnem kmetijsko - živiljskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer so 
njihovi prenovljeni mlečni izdelki prejeli številne nagrade. 

 
• Dvosmerni simetrični model 
 Ta model poskušajo sedaj največ uporabljati. Gre za dvosmerni model in ga uporabljajo 

predvsem zato, da bi obvladali konflikt in se bolje razumeli s strateškimi javnostmi. 
Namen Ljubljanskih mlekarn je, da sledi spremembam v okolju in raziskuje javno mnenje. 
Stremi k sporazumevanju s svojimi javnostmi. Na podlagi raziskav javnega mnenja pa 
dobi od javnosti povratne informacije. Namen Ljubljanskih mlekarn torej ni samo vplivati 
na javnosti, temveč se želi javnostim in njihovim potrebam tudi prilagajati. Ta model torej 
teži k vzajemnemu sporazumevanju in prilagajanju javnostim. Oddelek za odnose z 
javnostmi koordinira aktivnosti pri komuniciranju med javnostjo oziroma predstavniki 
javnosti in Ljubljanskimi mlekarnami. Komuniciranje poteka obojestransko, torej ali 
Ljubljanske mlekarne komunicirajo z javnostjo ali pa javnost preko medijev komunicira z 
Ljubljanskimi mlekarnami. 

 
Glede na omenjeno bi lahko trdila, da so se Ljubljanske mlekarne zavedale pomembnosti 
opredelitve svojih javnosti in način komuniciranja z njimi, saj so z njimi vzpostavile celovit 
sistem komuniciranja. 
 
5.5. Priprava na krizne odnose z javnostmi  
 
V Ljubljanskih mlekarnah se zavedajo, da je pravilno in pravočasno reagiranje v času krize 
najpomembnejše. S pripravo načrta komuniciranja v času krize se nameravajo v prihodnosti 
izogniti usodnim posledicam krize ali pa jo bistveno omiliti (Ljubljanske mlekarne d.d., 
Priročnik za odnose z mediji, april 2003).  

 
Predvidevanje in prepoznavanje potencialnih kriznih razmer 
Ljubljanske mlekarne se zavedajo, da je največji problem kriznih situacij, da jih ni 
mogoče načrtovati. Vendar jih kljub temu lahko predvidijo in se nanje pripravijo, saj 
jim to lahko zelo olajša ukrepanje v krizni situaciji. Morajo namreč predvideti, kakšne 
bodo smeri, spremembe in dogodki, ki utegnejo imeti negativne posledice. Zelo 
pomembno je prepoznavanje potencialne krize, ki lahko vključuje sedanje razmere, ki 
lahko postanejo krizne, krizne razmere, ki so jih že prizadele in se lahko ponovijo 
(sem bi lahko prišteli mlečno afero kloramfenikol) in aktivnosti podjetja, ki lahko 
vzbudijo neodobravanje delničarjev. Zavedajo se, da je zelo pomembno pravočasno in 
pravilno oceniti, kdaj razmere veljajo za krizne. Sem so uvrstili predvsem afere v 
medijih, napade na ključne osebe Ljubljanskih mlekarn, anonimna pisma, grožnje ipd.  
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Oblikovanje krizne komunikacijske skupine in usposablanje njenih članov 
Ljubljanske mlekarne so izbrale skupino posameznikov, ki bodo v času krize določali 
strategije in taktike odzivanja ter obveščale javnost. To so predvsem tisti posamezniki, 
ki zelo natančno poznajo problematiko ter so usposobljeni in pristojni za 
komuniciranje z mediji. Krizni tim tako sestavljajo: generalni direktor, izvršni 
direktorji, direktorica sektorja za stike z javnostmi in dva zunanja sodelavca. 

 
 Prepoznavanje vpletenosti javnosti v kriznem položaju 

Za vsako organizacijo je pogoj uspešnega komuniciranja vnaprej določiti svoje 
ključne javnosti, ki so lahko vpletene neposredno ali posredno.  
Ljubljanske mlekarne so se tega zavedale in tako so zelo natančno opredelile svoje 
javnosti, kajti hotele so zmanjšati možnost, da bi zaradi pritiska in panike v času krize 
pozabile komunicirati s kakšno pomembno javnostjo. 

  
Oblikovanje možne komunikacijske strategije in taktike 
V Ljubljanskih mlekarnah se zavedajo, da bo najboljšo možno komunikacijsko 
strategijo in taktiko oblikoval krizni tim  za obveščanje, ki bo na podlagi dokumentov 
izbral primerne tehnike in metode izvajanja odnosov z javnostmi. 

 
 Priprava kriznega komunikacijskega načrta 

Komunikacijski načrt v času krize, ki so ga oblikovale Ljubljanske mlekarne temelji 
predvsem na tehniki izjav, ki omogoča komuniciranje o tisti zadevi, ki je v določenem 
trenutku za Ljubljanske mlekarne najbolj pomembna. Z izjavo lahko namreč usmerijo 
pozornost na ključne elemente kriznih okoliščin. Predvsem pa je pomembno, da v 
izjavi opredelijo kdo je odgovoren za nastali položaj, opis dogodka in vzroka zanj ter 
predstavitev možnih rešitev problema. 
Naslednje orodje, ki so ga izpostavili za komuniciranje v kriznih razmerah je tudi 
sklicanje novinarske konference.  
 
Testiranje in prilagajanje komunikacijskega načrta 

 
 Določitev in usposabljanje uradnega govorca 

Uradni govorec Ljubljanskih mlekarn je generalni direktor, še posebej v tistih kriznih 
situacijah, ki huje ogrozijo ugled in normalno delovanje Ljubljanskih mlekarn.  
V ostalih tveganih in konfliktnih situacijah pa so poleg njega še izvršni direktorji in 
direktorica sektorja za stike z javnostmi. 

  
Priprava kriznega komunikacijskega centra 

 
Priprava medijskega seznama za morebitno krizo in glavne informacije o Ljubljanskih 
mlekarnah 
V Ljubljanskih mlekarnah so že oblikovali seznam medijev, ki so za njih 
najpomembnejši in tudi glavne informacije o podjetju, ki pa so že na vpogled na 
njihovi spletni strani. 

 
Na podlagi omenjene priprave na krizne odnose z javnostmi lahko trdim, da se v Ljubljanskih 
mlekarnah zavedajo, da se krizi ne morejo izognit, lahko pa jo s temeljito pripravo nanjo 
precej omilijo. Kajti naslednja kriza ima lahko bistveno hujše in usodne posledice za 
Ljubljanske mlekarne, zato je zelo pomembna hitra odzivnost in informiranje javnosti s 
pravimi informacijami oziroma trdnimi dejstvi.  
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6. Sklep 
 
Kriza je torej situacija, kateri se ne more izogniti nobena organizacija. Kako kriza vpliva 
nanjo in na njeno poslovanje je odvisno od pripravljenosti same organizacije in komuniciranja 
z njenimi javnostmi. Kajti bolj, ko je na krizo pripravljena, hitreje jo lahko reši in bolj 
učinkovito se izogne hudim posledicam. Ljubljanske mlekarne so doživele krizo, ko je bila 
ugotovljena prisotnost prepovedanega antibiotika v mleku. Zaradi neopredeljenih javnosti 
Ljubljanskih mlekarn, iz česar sledi slabo komuniciranje z njimi, posledica česar je bil pozni 
odziv na krizo in njihova nepripravljenost, se je kriza spremenila v pravo mlečno afero, ki je 
ne bodo še dolgo pozabili. Toda vsako krizo lahko opredelimo nevarnost za sam obstoj 
organizacije in hkrati priložnost. 
 
Po vsaki krizi se namreč mora organizacija vrniti v normalen tok življenja in poslovanja. 
Takrat je tudi odlična priložnost, da vodstvo spremeni način razmišljanja o organizaciji ter da 
naredijo potrebne organizacijske spremembe, kamor sodi tudi oblikovanje novih oddelkov, 
izboljšanje nadzora in vpeljava nove organizacijske kulture. Ljubljanske mlekarne so to 
priložnost izkoristile, saj so spremenile svojo filozofijo, uvedle organizacijske spremembe in 
okrepile vodstvo v oddelku za odnose z javnostmi ter začele izvajati strateško načrtovanje 
odnosov z javnostmi, kamor spada tudi priprava načrta za krizno komuniciranje. 
Komuniciranje je strateško upravljano na vseh področjih oziroma z vsemi javnostmi 
Ljubljanskih mlekarn. Namen takega komuniciranja vidijo predvsem v iskanju ali pa 
ustvarjanju priložnosti, kajti s tem bodo gradile svoje razlikovalne prednosti. Namreč ob 
različnih dogajanjih na trgu, ki so povezana s področjem delovanja Ljubljanskih mlekarn, se 
tako komuniciranje hitro odziva in izrablja priložnosti, kjer lahko zgradi svoj ugled v 
primerjavi s konkurenco. 
 
Na podlagi omenjenega ravnanja Ljubljanskih mlekarn lahko trdim, da so se zavedale lastnih 
napak, ki so jih pripeljale do krize, kajti  izguba verodostojnosti in zaupanja v Ljubljanske 
mlekarne ima lahko zelo resne posledice. Ker se zavedajo, da morajo v bodoče  opazovati 
okolje in ob nevarnostih pravočasno ukrepati menim, da  so sedaj veliko bolj pripravljene na 
krizne in druge konfliktne situacije in bi se ob morebitni ponovitvi mlečne afere 
kloramfenikol odzvale bistveno drugače. 
 
V današnjem času, ko je tehnologija na višku razvoja in se vedno več ljudi informira o 
podjetju preko internetnih strani, bi bilo zelo uporabno, še posebej v času krize, da bi imele 
Ljubljanske mlekarne vzpostavljeno posebno krizno stran, ki bi bila sproti ažurirana in na 
kateri bi bila vsa sporočila za javnost, sporočila za medije, fotografije, zapiski, posnetki 
novinarskih poročil itd. Tako bi bila javnost informirana, saj bi dobila informacije iz prve 
roke. Ljubljanske mlekarne sicer imajo svoje spletne strani, vendar ne zadoščajo svojemu 
namenu, saj so premalo usmerjene na različne ciljne skupine. Premalo so tudi informativne in 
privlačne za redno uporabo. Zato je nujno potrebna njena posodobitev. Namreč dobre in 
informativne spletne strani so lahko tudi dvosmerna komunikacija med zaposlenimi in 
vodstvom, kjer lahko zaposleni dajejo svoje predloge za izboljšave in so hkrati informirani o 
vseh odločitvah podjetja. Zato menim, da je nujno potrebna vzpostavitev dvosmerne 
komunikacije preko spletnih strani. 
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PRILOGA 1: Nastanek in razvoj Ljubljanskih mlekarn
 
Ljubljanske mlekarne so bile ustanovljene leta 1956 in so bile sprva podjetje, ki je  združevalo 
Zadružno mlekarno in trgovsko podjetje Mleko. Takrat zaposlenih  235 delavcev je  predelalo 
60 tisoč litrov mleka na dan, odkup pa je znašal 30 tisoč litrov in se je le počasi povečeval. 
Takrat so oskrbovali z mlekom samo Ljubljano. 
 
Dokončno izgradnjo mlekarne pa so zavirale finančne težave, ki so nastale zaradi  
(pre)majhne razlike med odkupno in prodajno ceno konzumnega mleka. Zato je bil nujen 
ukrep povečanje prodaje mleka. Domislili  so se izvirne ideje, in sicer da bodo kupcem mleko 
dostavljali na dom, kar sicer v svetu takrat ni bila več novost, za naše razmere pa kar 
nenavadna in poslovno nekoliko tvegana odločitev. Organizatorji so se odločili, da bodo 
dostavo mleka po vseh tedanjih ljubljanskih občinah opravljali študentje. Za najbolj priročno 
prevozno sredstvo se je izkazal tricikel. Takrat so bili mladi fantje, ki so po ljubljanskih ulicah 
prevažali steklenice mleka mestna posebnost, ki je popestrila vsakdanje dogajanje na ulicah in 
mu dajala tisto prikupno nekoliko patinirano podobo starih mestnih središč, kot si jih 
predstavljamo danes. Fantje so si s tem služili denar za študij in kak priboljšek, stranke pa so 
v svoje veliko veselje steklenice mleka dobile kar pred vrata stanovanja. Prodaja mleka se je v 
mestu Ljubljana, v zadovoljstvo Ljubljanskih mlekarn, občutno povečala. 
Dostava mleka na dom je trajala celih dvanajst let, vse do leta 1970. Toda zaradi 
spremenjenega načina polnjenja mleka in ostrejših sanitarnih predpisov in nasploh 
spreminjajočega načina mestnega življenja je dostava počasi usahnila.  
 
Leta 1958 je začel obratovati oddelek za proizvodnjo sladoledov, ki so ga že kar v prvem letu 
proizvedli 199.589 kilogramov.  Ljubljančani so tako prvič videli in poskusili industrijsko 
izdelan sladoled na palčki, ki se je izkazala na senzacijo prve vrste. Prvi sladoled na palčki so 
imenovali lučka in to ime je postalo tako popularno, da je postal pravi sinonim za vse vrste 
podobnih sladoledov, ki so pozneje preplavili naše tržišče. Lučka, deklica s čopki in 
sladoledom v roki je ostala pojem sladoleda na palčki, sladoled lučka pa takratni hit med 
mladimi in starimi. Ta izdelek Ljubljanskih mlekarn je postal eden izmed najbolj tržno 
uspešnih slovenskih blagovnih znamk. Seveda so lučki kmalu sledili še drugi izvrstni 
sladoledi, a je primat v popularnosti za vedno obdržala prav ona.  
 
Kljub temu uspehu so se Ljubljanske mlekarne vse do leta 1965 borile z velikimi finančnimi 
in organizacijskimi težavami. Predvidevali so namreč, da bo novozgrajena sladoledarna (leta 
1958) rešila finančne težave, pa ni bilo tako. Zaradi slabe tehnične opremljenosti in 
izrabljenosti strojev in naprav je bilo potrebno vedno več delavcev. Vedno dražji tehnološki 
postopki so onemogočali uvajanje novih rentabilnih izdelkov, kajti proizvodnja je imela že 
kar obrtniški značaj. K temu so seveda pripomogle še državno diktirane prodajne cene, ki so 
bile v Ljubljani nižje kot drugod. 
 
Šele po letu 1959 so velike zmogljivosti mlekarne upravičile naložbo, pot navzgor pa se je 
začela, ko so Ljubljanske mlekarne priključile nekatere prej samostojne obrate in se je začela 
oblikovati enotna mlekarska organizacija. Združevanje je bilo postopno: leta 1959 so se 
priključili obrati v Brežicah, Stični in Novi vasi, medtem ko so v Velikih Laščah Ljubljanske 
mlekarne začele graditi novo sirarno.  
 
Leta 1965 se je iz nekdanje konzumne mlekarne, ki je skrbela predvsem za preskrbo Ljubljane 
z mlekom, razvila industrijska mlekarna s številnimi mlečnimi izdelki, ki je skrbela za širše 
jugoslovansko tržišče. Ročno proizvodnjo s pomočjo enostavnih polnilnih strojev je  
nadomestila vedno večja avtomatizacija tehnologije. 
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Z gospodarsko reformo so se namreč izboljšale možnosti za temeljito sanacijo podjetja. 
Dobili so sposobno vodstvo, ki je znalo hitro in učinkovito ukrepati, izboljšali so strukturo 
zaposlenih, notranjo organizacijo in izdelali perspektivni razvoj podjetja. Obnavljali in 
modernizirali so tako centralni obrat in tudi sirarske obrate. Uvedli so najsodobnejšo 
tehnologijo in postavili predvsem novo linijo za konzumno mleko, opremili sladoledarno z 
najsodobnejšimi stroji in zgradili veliko hladilnico za sladoled in sire. 
 
Njihova osnovna naloga je bila oskrbeti potrošnike z dobrim, zdravim mlekom in mlečnimi 
izdelki. Uvedli so stalen in sistematičen nadzor mleka, ki so ga pridelovalcem plačevali ne 
samo po količini maščobe, ampak tudi po številu mikroorganizmov v njem. Uredili so 
odkupne postaje tako v zadružnih zbiralnicah kot na družbenih posestvih.  
Tako so se Ljubljanske mlekarne iz nekdaj konzumne mlekarne, ki je skrbela predvsem za 
oskrbo Ljubljane z mlekom, razvile v industrijsko mlekarno, ki je proizvajala tudi za širši trg 
takratne države.  
 
Leta 1967 so začele s proizvodnjo Alpskega mleka, ki je v več kot treh desetletjih postalo 
sinonim za kakovostno trajno mleko. Bilo je prvo takšno mleko v Sloveniji in seveda tudi v 
takratni skupni državi. Poraba tega mleka je nenehno naraščala, saj je bil julija 1998 
proizveden milijardni liter tega trajnega mleka. Sprva je bilo alpsko mleko v pollitrski 
embalaži v obliki enostraničnega trikotnika, leta 1997 pa smo ga začeli polniti v sodobno 
embalažo tetra pak z zapiralom za iztok mleka. Alpsko mleko ostaja še naprej najpopularnejši 
izdelek mlekarne, saj se je zaradi svojih izjemno praktičnih lastnosti zelo priljubil 
potrošnikom po vsej Sloveniji in zunaj njenih meja. 
 
Leta 1969 sta se  Ljubljanskim mlekarnam pridružili še mlekarni v Kočevju in v Šmarjih pri 
Jelšah, kmalu zatem pa se pridružita še podjetje  Savica in mlekarna v Novem Sadu. 
 
Konec 70-tih in začetki 80-ih let je bilo v znamenju združevanj Ljubljanskih mlekarn z 
največjimi dobavitelji mleka (Agrokombinat Barje, Zgornjesavinjska zadruga in drugi - 
povezava proizvodnje, predelave in prodaje mleka). Ljubljanske mlekarne tako postanejo 
največja živilsko - kmetijska organizacija v Sloveniji. 
 
Leta 1990 se na podlagi zakona o podjetjih Ljubljanske mlekarne preoblikujejo v družbo z 
omejeno odgovornostjo, sedem let kasneje pa je postala prva slovenska mlekarna, ki je dobila 
certifikat ISO 9001. 
 
Leta 1998 so se Ljubljanske mlekarne preoblikovale iz družbe z omejeno odgovornostjo v 
delniško družbo, kateri se je leta 2000 pripojila Gorenjska mlekarna, leto kasneje pa se je 
formalno pripojila še Mariborska mlekarna in s tem so nastale današnje Ljubljanske mlekarne. 
To je bil začetek povezovanja v branži in pomemeben dogodek tako za celotno slovensko 
živilsko pridelovalno industrijo kot za kmetijstvo.  
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PRILOGA 2 
 
Tabela 2: Struktura vrednostne prodaje Ljubljanskih mlekarn v letu 2002 
   
Slovenija 79,50%  
Izvoz 20,50%  
 

Struktura vrednostne prodaje

79%

21%

Slovenija

Izvoz

 
 
Vir: Poslovno poročilo Ljubljanskih mlekarn za leto 2002 
 
 
 
PRILOGA 3 
 
Tabela 3: Struktura kupcev v Sloveniji v odstotkih v letu 2002 
 
Trgovina odstotek 
Mercator 37%  
Suma 13%  
Spar 7%  
Engrotuš 6%  
Eleclerc 1%  
Lastna maloprodaja 5%  
Ostali kupci 31%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Poslovno poročilo Ljubljanskih mlekarn za leto 2002 
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PRILOGA 4 
 
Tabela 4: Struktura  vrednostnega izvoza (s podporami) na tujih trgih v letu 2002 
 
Država odstotek 
Italija 11% 
Hrvaška 17% 
BIH 39% 
Srbija  2% 
Črna gora  4% 
Kosovo 15% 
Makedonija 8% 
Ostalo 4% 
 

 
 
 
 
 
Vir: Poslovno poročilo Ljubljanskih mlekarn za leto 2002 
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PRILOGA 5: Organizacijska oblika Ljubljanskih mlekarn d.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interno glasilo (julij 2003) Ljubljanskih mlekarn d.d.  

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 
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