
Z Andrejo Jernejčič, predsednico programskega odbora 13. SKOJ-a in članico uprave
Infonet medie, smo se pogovarjali o Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi, največjem
srečanju slovenskih piarovcev, ki je bila med 21. in 23. oktobrom v Podčetrtku. SKOJ je
potekal letos v duhu povezovanja stroke z delovanjem in razmišljanjem menedžerjev.

Mag. Andreja Jernejčič,kije bila ena najvidnejšihpiarovk v slovenskem prostoru,
je že nekaj let v menedžerskih vodah. Trenutno je članica uprave Infonet medie, pred
tem paje več kot 15 let pridobivalaizkušnje kot novinarka, urednica in piarovka. O
stroki, predvsem pa o uspešnem sodelovanju z mediji ter internem komuniciranju in
javnemnastopanju tudi veliko piše, predava in svetuje doma in v tujini. Je tudi avtorica
knjige Kako uspešno sodelovati z mediji.
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► Petra Božič Blagajac

Lani je bila rdeča nit Slovenske konference o
odnosih z javnostmi odgovornost v komuni-
ciranju. Kaj vas je vodilo pri oblikovanju leto-
šnjega programa SKOJ-a?
► Piarovci kot del menedžerskeekipe mora-
jo slediti okolju in dogajanju. Zadnje obdobje
je močno zaznamovala kriza, zato ne moremo
mimo nje. Tisto, kar se mi zdi najpomembnej-
še, pa je, da morajo biti svetovalci za komu-
niciranje močno prepleteni z vodstvom, kot
rečemo v žargonu, morajo »dihati z nj imi«, j ih
razumeti in jim ustrezno svetovati. Zato smo
tudi teme za konferenco izbrali v tem duhu;
da piarovci bolje spoznajo, kako delujejo in
razmišljajo menedžerji, s kakšnimi proble-
mi se srečujejo in kako jim lahko pomagajo.
To je bilo tudi vodilo pri izbiri predavateljev.

■ Predavanja, delavnice in mreženje

Predsednica programskega odbora SKOJ-a
ste že drugo leto zapored. Čemu ste v tem
obdobju dajali največji poudarek?
*~ Najpomembnejši se mi zdijo predavatelji.
Tako smo lani povabili vrhunska uveljavljena
domača in tuja imena in s tem dosegli rekor-
den obisk, več kot 400 udeležencev; zato velja
lanska konferenca za najuspešnejšo doslej.
Izbrali smo predavatelje, ki so tudi v mojem
življenju pustili pečat ali pa veljajo za vrhun-
ske v stroki. Razmišljala sem, kaj sem si kot
večletna udeleženka SKOJ-a želela sama ozi-
roma kaj bi sama spremenila. Tako sem zago-
varjala in tudi dobila podporo v programskem
odboru, da smo izbrali dobrepredavatelje in
več časa namenili mreženju. Prav tako se mi
je zdelo pomembno, da imamo delavnice,
zato smo jih tudi vpeljali. V hitrem tempu
smo počasi naveličani samo poslušati, veliko
namreč pridobiš tudi preko kreativnosti, ki
jo ponujajo dobre delavnice. Tudi letos smo
povabili številne tuje predavatelje in ohranili
pomen mreženja in delavnic.

Ste pri tem upoštevali tudi želje udeležencev?
► Seveda. Ob koncu lanskega SKOJ-a je bila
narejena raziskava med udeleženciin vsak je
lahko napisal želje, pripombe ter ocenil pre-
davatelje in teme. Odziv je bil velik in veseli
smo bili pohval, prav tako pa tudi želja, saj
smo le tako lahko še bližje publiki, za katero
delamo, in želimo, da imajo udeleženci ne-
pozaben vrhunski dogodek.

Koliko predavateljev je bilo lani in koliko letos
ter kako skrbite zanje?
► Lani je bilo na konferenci 34 predavateljev
in udeležencev okroglih miz. Letos jih je na
tridnevnem dogodku nastopilo približno 35.
V okviru konference je bilo letos tudi redno
letno zasedanje sveta Evropske federacije in-
ternih komunikatorjev FRIRA in Akademije
FRIEA. kar je pomenilo še dodatno obogatitev
programa.

Za tako velik dogodek skrbi več ljudi. Naj
izpostavim predsednico Slovenskega društva
za odnose z javnostmi mag. Natalijo Postru-

žnik z njenim elanom in vodjo organizacijske-
ga odbora letošnjega srečanja Boštjana Kralja,
kije poskrbel za brezhibno organizacijo, sam
pa deluje po načelu »hiter in zanesljiv«.

Kako bi recimo predstavili letošnja predava-
telja Dragana Savica in Jeana-Paula Hermesa
tistim, ki ju še niso imeli možnost spoznati?
► Dragan Savič iz Beograda vedno očara z
veliko konkretnimi primeri in koristnimi na-
potki, kako naj piarovci reagirajo v krizi, kaj
morajo narediti. Tudi lani sem ga gostila na
konferenci z naslovom Uspešno sodelovanje
z mediji in obiskovalci so izrazili željo, da bi
ga še kdaj poslušali.

Gospoda Hermesa pa sem srečala pred leti,
ko sem delala pri IBM-u. Kot menedžerka
sem imela številna izobraževanja, najboljšega,
kar pomnim, paje v Zurichu vodil prav on, in
sicer o tem, kako motivirati vodje in mene-
džerje. Če samo pomislim, kako je vodenje
prikazal s pomočjo opic, ki jih je metal nase.
moram reči, da gre za neprecenljivo izkušnjo,
zaradi katere lahko menedžerji v vodenju in
delitvi nalog marsikaj spremenijo. Priznam
pa, da nam gaje zaradi zasedenosti komaj
uspelo dobiti, in vesela sem, da nam je.

Člani programskega odbora ste izbrali tudi
štiri najboljše strokovne prispevke, ki so bili



predstavljeni v okviru konferenčnega progra-
ma. Koliko prijav ste sploh dobili?
► Vsako leto v okviru SKOJ-a pripravimo
razpis, s katerim povabimo vse zainteresira-
ne, da pripravijo svoje strokovne prispevke.
Letošnji razpis je bil odprte narave in prija-
vitelji so lahko pisali o poljubnih zadevah.
Od vseh štirinajstih, ki smo jih prejeli, so se
na konferenci predstavili štirje, devet pa se
jih je s prispevkom predstavilo v zborniku.

Na SKOJ-u vsako leto podelite tudi prestižne
nagrade, ki piarovcem veliko pomenijo. Ali
lahko poveste več o teh priznanjih?
►- Na konferenci podeljujemo nagrade pri-
mus, prizma, papirus in prostovoljec leta.
Naziv prostovoljca leta podeljuje PRSS posa-
meznici ali posamezniku, kije s svojim delo-
vanjem največ prispeval k razvoju stroke za
odnose z javnostmi in h komunikacijskemu
menedžmentu ter uspešnemu delovanju
PRSS. Nagrada primus se zgleduje po na-
gradi excel, ki jo na svetovni ravni podeljuje
Mednarodno združenje poslovnih komuni-
katorjev IABC vodilnim menedžerjem za izje-
mno odličnost v komuniciranju ter za njihov
prispevek k razvoju komunikacijske stroke.
Papirus je nagrada za najboljši interni medij,
prizmo pa se podeli za odličnost komunika-
cijskih progi-amov.

Zakaj je po vašem mnenju konferenca tako
pomemben dogodek za piarovce, da bi mo-
rali prepričati nadrejene, da jim kljub krizi
odobrijo udeležbo?
► Gre za največje letno srečanje piarovcev,
nekateri se srečajo le na teh konferencah.
Pozdraviš znance, spoznaš nove. Deliš izku-
šnje, slišiš, kako delujejo drugi, pred kakšni-
mi izzivi so ... Prihodnjič, ko se sam srečaš s
podobno situacijo, je veliko lažje poklicati
osebo, ki jo poznaš ali si jo že srečal. Srečanje
je neizmeren vir znanj in izkušenj na enem
mestu in je za vsakega, ki želi profesionalno
opravljati svoje delo, velikega pomena. Vča-
sih mi kdo reče, da se ne more udeležiti za tri
dni - ni problema, naj si vzame dva dneva.
Pomemben je tudi večer, ko je druženje za-
res v ospredju in ponuja še več možnosti za

spoznavanje.Nekateri mi celo omenijo, da ne
hodijo na konference v tujino, da ni časa ali
denarja, vendar izobraževanj e j e pomembno
in ta konferenca jim ponuja prav to, naenkrat,
na enem mestu.

Je gospodarska recesija kakorkoli vplivala
na program in pripravo konference? V tujini
beležijo upad udeležbe, ponekod to za seboj
potegne tudi izzive pri izbiri predavateljev.
► Osnovno izhodišče ostaja enako.Poudarek
je na kakovosti, vsako leto je vključenih še več
predavateljev iz tujine, zato lahko rečem, da
na pripravo programa recesija ni vplivala.

■ Znati svetovati pomeni imeti
vpogled, izkušnje in znanje

Kaj je po vašem mnenju bistvenega pomena
pri odnosu med menedžerji in piarovci glede
na to, da ste sama menedžerka, ki je bila tudi
piarovka?
► Pomembno je predvsem, da se piarovci
razumejo z nadrejenim. Poleg tega morajo
razumeti vodstvo in ga podpirati ter znati
svetovati v pravih trenutkih. To pa pomeni
imeti vpogled, izkušnje in znanje. Dobrim
argumentom in nasvetom vsi radi prisluhne-
mo. Potem pa sledijo druge vrline, o katerih
tolikoki-at slišimo.

Katere pa so tiste najpogostejše vrline poleg
znanja in hitrosti?
► Ob izidu mojega prvega praktičnega pri-
ročnika za piarovce Kako uspešno sodelovati
z mediji, ki bo ravno čez mesec dni izšel tudi
v srbščini, smo naredili i-aziskavo, kakšne
so lastnosti dobrega piarovca. Novinarji so
navedli prijaznost (človeškost, sposobnost
empatije), hitrost, poznavanje področja, od-
zivnost, natančnost, strokovnost in pisme-
nost. Nadalje pa so navedli še profesionalnost,
upoštevanje dogovorov, zanesljivost,jasnost
in konkretnost pri komuniciranju, ažurnost,
dostopnost, konstruktivno sodelovanje z no-
vinarjem in pomoč pri pridobivanju informa-
cij, obvladanje piarovskih veščin, nekaj jih je
dodalo tudi, da »nasmešek ne škodi«.

In ko piarovci preletijo seznam, vidim nji-
hove poglede, ki pravijo: »No, najdite mi ta
čudež.« (smeh)


