
Aleksander Zupančič,
direktor Komunale
Brežice:
»Na izjave, kijih podajam jav-
no, se pripravim. Čeprav vsebi-
no poznam, saj v resnici v njej
delujem, mi je pomembno, da
je vsebina strnjena in pove-
dana primerno. Razumljivo je,
da novinarji morajo spraševati
o problemih in logično je, da
postavljajo tudi vprašanja, ki
ti niso všeč. Vedno jim odgovo-
rim in pojasnim. Velikokrat se
izkaže, da določene stvari ne
poznajo dovol/ »U imajo pre-
malo informacij, zato je pogo-
vor potreben. Zime je zelo po-
membna meditacija, notranja
umirjenost in usklajenost misli

s telesom, kar se na zunaj vidi
tudi v umirjenosti nastopa.«

Zlata Zavasnik, direkto-
rica podjetja Sens:
»Na kakršen koli nastop, pa
naj gre za medije ali druge
javnosti, najpogosteje poslov-
ni svet, se pripravim. Tekstilna
industrija ni lahko industrija,
obdržati se v njej skoraj četrt
stoletja, prav tako ni lahko. V
tem času sem se srečala tudi
z vprašanji, ki ti v telesu malo
povečajo utrip srca, večkrat so
bile posledica nepoznavanje
celote ali premalo informacij.
Menim, da z argumentiranimi
odgovori dosežeš veliko. Vsaka
žalitev ali žaljenje kogar koli,
sploh javno, je za poslovni svet
po moji oceni neprimerno.«

TE TRAGEDIJA
NI NIČ IZUČILA?
Tako se je glasilo vprašanje
športnega direktorja nogometašev
Maribora Zlatka Zahoviča na
novinarski konferenci potem, ko je
njegova ekipa izgubila tekmo.
Novinarju je na vprašanje, ali je
razočaran zaradi slabega obiska,
dejal: »Počasi, sine, ne provocirat.
Imaš še dovolj časa. Pred kratkim
se ti je zgodila tragedija, kajne? Te
je kaj izučila? Mislim, da te ni nič
izučila. Še vedno hočeš provocirati
in si nesramen.«
Kaj torej storiti, ko vam želijo uiti
čustva? Ko ste osebno prizadeti ali
preveč vpleteni v določeno, običaj-
no občutljivo in z vami ali vašim
delom povezano temo? Kaj storiti,
ko bi najraje znoreli?

Razumljivo je, da smo vsi ljudje,
ki se razjezimo. Dejstvo pa je, da
naše delo zahtevo nadzor, samo-
obvladanje in spoštljiv način ko-
munikacije. Kdor je znotraj sebe
umirjen in ima razčiščene odnose,
bo tudi v nastopanju, podajanju
izjav deloval boljše. 0 tem sem
prepričana.

Vseeno, pred dogodkom vedno
preigrajte možna neprijetna vpra-
šanja, da se boste počutili suvere-
no in boste podajanje informacij
speljali strokovno. Če prej preučite
situacijo, obstaja večja verjetnost,
da se boste odzvali bolj preudar-
no.

Marsikdo, ki se na težja ali nepri-
jetna vprašanja ne pripravi prej,
lahko izreče nekaj, za kar mu je po-
zneje žal. Zato vedno prej pomisli-
te, preigrajte možnosti vprašanj in
odgovorov ter delujte strokovno.
To vloga menedžerja vključuje.

PIŠE: mag. Andreja Jernejčič, Lin&Nil, PR, javno nastopanje in komunikacija
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