
 
NAPOTKI ZA 
KOMUNIKACIJO IN 
ŠIRJENJE VSEBIN  
POBUDE SKUPAJ ZA 
BOLJŠO DRUŽBO NA 
DRUŽBENIH MEDIJIH  
 
 
 



Izhodišča 

Družbeni mediji so izjemen komunikacijski kanal, saj ponujajo številne 
možnosti za vzpostavljanje dialoga in grajenja odnosa z vašimi uporabniki.  

 
Čeprav jih o pomembnejših novostih, spremembah in dogodkih obveščate na 

vaših spletnih straneh in v publikacijah, lahko na družbenih medijih dnevno 
širite tudi praktične napotke in informacije o ločevanju odpadkov, ponovni 

uporabi, pitni vodi, ravnanju z odpadno vodo, itd. Tako se jim lahko 
predstavite v popolnoma novi luči, kot komunalno podjetje, ki ne opravlja 

zgolj svoje dolžnosti, ampak izobražuje, navdihuje in zabava. Kot podjetje, ki 
diha skupaj z njimi. 

 
Za vas smo pripravili kratke napotke, ki vam bodo pomagali pri komunikaciji na 

družbenih medijih in širjenju vsebine pobude Skupaj za boljšo družbo. 
 
 

 
 
 
 
 
	  

	  



DRUŽBENI MEDIJI 
Splošni napotki 



Določite na katerih družbenih medijih želite komunicirati. Komunikacija na družbenih 
medijih zahteva čas. Zato je bolje, da ste na začetku prisotni zgolj na enem ali dveh. 

Med slovenskimi uporabniki sta najbolj razširjena Facebook in Twitter.  
 

Postavite si jasne cilje. Kaj želite doseči s komunikacijo na družbenih medijih? Želite 
uporabnike obveščati o novostih in spremembah? Širiti uporabne napotke o 

odgovornem ravnanju z odpadki, pitno in odpadno vodo? Deliti vaše uspehe? Ko 
določite cilje boste lažje določili tudi vsebino, ki jo boste delili. 

 
Vsebino objavite vsaj enkrat dnevno.



Pripravite si koledar objav in objave načrtujte vnaprej. Za lažjo organizacijo lahko 
teme razporedite po dnevnih. Na primer v ponedeljek objavite novosti in spremembe, ki 

so pomembne za uporabnike, torek in četrtek vsebine vezane na pobudo Skupaj za 
boljšo družbo, itd. 

 
Širite navdihujočo in uporabno vsebino. Uporabniki iščejo na družbenih medijih 
predvsem zanimivo, zabavno vsebino. Takšno, ki pritegne pozornost, je uporabna, 

zabavna, motivacijska ali navdihujoča.  
 

Spodbujajte in vzpostavljajte dialog. Sprašujte uporabnike po njihovem mnenju. 
Odgovarjajte na njihova vprašanja in jim bodite na voljo. Negativnih komentarjev ne 
ignorirajte. Ko je le mogoče, poskušajte nanje odgovoriti in jim ponuditi rešitev, če je 

komentar vezan na vašo storitev. V primeru, da uporabnik objavi na vaši strani 
neprimerno vsebino ali uporabi neprimeren jezik, komentar izbrišite. 

	  



 
FACEBOOK 

Splošni napotki 
 



Ustvarite Facebook stran in ne profil. Če še nimate odprtega računa, bodite pozorni, 
da ne odprete profila ampak ustvarite stran. Ta je namenjena podjetjem in blagovnim 

znamkam, je javna in omogoča dostop do analitike, oglaševanja ter drugih orodij, ki so 
namenjeni poslovni komunikaciji. 

 
Stran poimenujte z imenom vašega podjetja. Pri tem ni potrebno, da uporabite vaš 

celoten naziv, ampak lahko uporabite tudi krajšo različico. 
 

Napišite vse ključne informacije. V zavihek “O strani” vpišite vse ključne informacije 
vašega podjetja – naslov, kontakt, kratek opis, povezavo do spletne strani, itd.  

 
Izkoristite naslovno in profilno sliko, da predstavite vaše podjetje. Za profilno sliko 

lahko uporabite logotip vašega podjetja. Naslovna slika pa naj bo taka, da sporoča vašo 
filozofijo, vizijo. Uporabite lahko tudi sliko pobude Skupaj za boljšo družbo in tako 

uporabnikom sporočite, da se aktivno udejstvujete v pobudi ter jih povabite, da se vam 
pridružijo. 

 

	  



Uporabljajte znak # za spodbujanje angažmaja in dialoga. Uporaba # omogoča 
združevanje podobnih vsebin, kar pomeni, da lahko to vsebino vidijo tudi uporabniki, ki 
še niso všečkali vaše strani. Pri tem lahko znak uporabite ob koncu objave, vmes ali na 

začetku. Glede na vsebino, ki jo delite na FB določite nekaj #, ki jih boste redno 
uporabljali, na primer: #odpadkivelenje (novosti glede ravnanja z odpadki) 

#ponovnauporaba #skupajzaboljsodruzbo, itd. 
 

Uporabite znak @, da direktno odgovorite na komentarje uporabnikov. Ko želite 
odgovoriti na komentar uporabnika uporabite znak @ in zraven brez presledkov napišite 
njegovo uporabniško ime (na primer: @JanezNovak). Uporabnik bo takoj dobil obvestilo, 

da je prejel odgovor, poleg tega pa boste tako lahko z njimi zgradili bolj oseben in 
pristen odnos. 

 
 

	  



 
TWITTER 

Splošni napotki 
 



Za ime profila uporabite ime vašega podjetja. Tako vas bodo uporabniki hitreje našli 
tudi na spletu. Uporabniško ime je namreč del Twitter URL naslova, na primer: 

https://twitter.com/KomunalaIzola 
 

Napišite navdihujoč opis vašega podjetja. Napišite takšen opis, da boste uporabnike 
prepričali, da vam pričnejo slediti. Priporočljivo je, da napišete tudi kakšno vrsto vsebin 

boste objavljali in kdo bo komuniciral na Twitterju v vašem imenu. Opis naj bo kratek, na 
voljo imate le 160 znakov. 

 
Bodite kratki in jedrnati. Vaše sporočilo naj ne presega 140 znakov. Sporočilo raje 
skrajšajte na dolžino 140 znakov kot da ga razdelite na več Twittov. To je za uporabnike 
lahko precej konfuzno, saj se na zidu Twitterja sporočila prikažejo kronološko, tako da se 

lahko zgodi, da se bo med vašima sporočiloma, prikazalo še sporočilo drugih 
uporabnikov.  

 
Objavljajte zanimivo in aktualno vsebino, vključujoč povezave do vsebin na vaši 

spletni strani ali tujih straneh. Pri tem lahko povezavo skrajšate s pomočjo aplikacije 
bit.ly, da prihranite znake za vaše sporočilo. 

 
Uporabljajte znak # za grupiranje sporočil, večjo izpostavljenost in spodbujanje 

angažmaja. Znak # služi kot orodje za grupiranje vašega sporočila po vsebini. Na primer, 
če pišete o ponovni uporabi, uporabite #ponovnauporaba. Vaše sporočilo bo tako 

doseglo večjo izpostavljenost, saj ga ne bodo videli zgolj vaši                                       
sledilci, ampak vsi, ki bodo iskali vsebino na to temo.  

 
 
 
	  



Opozorite nase in vzpostavite komunikacijo z ostalimi uporabniki. Tako kot 
Facebook ima tudi Twitter opcijo všečkanja vsebin. Všečkajte vsebine, ki so vam všeč ali 
jih ponovno objavite (retweet). Tako boste uporabnike opozorili nase in jim pokazali, da 

cenite vsebino, ki jo objavljajo. 
 

Ko odgovarjate na komentar ali želite začeti pogovor z določenim uporabnikom 
uporabite znak @. Tudi, ko dobite nove sledilce, se jim osebno zahvalite z znakom @, 

na primer: @JanezNovak, hvala, da ste nam pričeli slediti. Komunala XY 

Namesto teksta raje delite slike. Zadnje raziskave so pokazale, da so Twitti s slikami 
večkrat ponovno objavljene s strani uporabnikov kot klasični Twitti.  

 
S pomočjo iskalnika na Twitter strani (zgornji desni kot ) poiščite uporabnike, ki so 

že pisali o vas in se z njimi povežite. 
 
 
 
 

	  



 
 

Širjenje vsebin o pobudi Skupaj 
za boljšo družbo na družbenih 

medijih 
 



Predstavitev pobude Skupaj za boljšo družbo 

 
 
 

 
Če na družbenih medijih še niste širili vsebin o pobudi Skupaj za boljšo družbo, najprej 
pripravite objavo, kjer boste v nekaj kratkih stavkih predstavili pobudo, njen namen in 

cilje. Pri tem objavite še utrinek iz preteklih dogodkov, skupnih prikazov, delavnic, itd. V 
primeru, da se niste udeležili skupnih aktivnosti, lahko objavite logotip pobude. 

 



Primer:  
 
V komunali xy sodelujemo pri pobudi 
Skupaj za boljšo družbo, s katero si 
prizadevamo spodbujati trajnostno 
gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in 
ohranjanje naravnih virov. O prihajajočih 
aktivnostih, delavnicah in ostalih dogodkih 
vas bomo sproti obveščali. Več o pobudi 
si lahko preberete na spletni strani 
Zbornice komunalnega 
gospodarstva
https://www.gzs.si/
zbornica_komunalnega_gospodarstva/
vsebina/Skupaj-za-bolj%C5%A1o-dru
%C5%BEbo   #skupajzaboljsodruzbo 
#komunalaxy #zkg #druzbenaodgovornost 
#trajnostnogospodarstvo 	  



Osveščanje uporabnikov 

 
 
 
 
 

 
 
Redno širite vsebine s pomočjo katerih boste uporabnike povabili k razmisleku o svojih 

nakupovalnih navadah, ravnanju z odpadki, odnosu do vode, itd. Lahko na primer 
objavite zanimive in presenetljive podatke o tem, koliko še uporabnih stvari zavržemo 

vsako leto, koliko litrov vode se skriva v živilih in dobrinah, ki jih trošimo vsak dan, koliko 
hrane zavržemo vsako leto, itd. Podatke lahko črpate iz materialov pobude Skupaj za 
boljšo družbo, podatkov, ki jih imate na voljo v vašem podjetju, na spletnih straneh 

različnih nevladnih organizacij, straneh Statističnega urada Republike Slovenije, itd. Ko 
povzemate podatke drugih organizacij, društev, podjetij, iniciativ, itd. bodite pozorni, da 

vedno navedete vir. 
 

 
 



Primer: 
 
Vsak od nas vsak dan potroši neverjetnih 
43 kg naravnih virov. To pomeni, da v 
povprečju porabimo 1/3 naravnih virov 
več kot jih je Zemlja sploh sposobna 
proizvesti. 
#skupajzaboljsodruzbo #komunalaxy 
#naredimoveczmanj #odgovnapotrosnja 
#skrbzaokolje 	  



Širjenje koristnih vsebin in napotkov 

 
 

 
Širite uporabne vsebine in napotke, ki bodo uporabnikom pomagale udejanjati 

odgovorno potrošnjo, ponovno uporabo, zmanjševati količino zavržene hrane ter 
poskrbeti za kakovost pitne vode. Vsebino lahko črpate iz materialov pobude Skupaj za 
boljšo družbo (infografik, sporočil za javnost, priročnika za interno komunikacijo, itd.), iz 

materialov, ki jih imate na voljo v vašem podjetju in iz spletnih strani ostalih organizacij in 
iniciativ, ki si prizadevajo spodbujati trajnostno naravnano vedenje. Seznam uporabnih 

povezav najdete na koncu priročnika. 
 
 



Primer: 
 
Z načrtovanjem jedilnika in uporabo 
nakupovalnega seznama lahko kupimo 
zgolj tista živila, ki jih za res potrebujemo 
in tako zavržemo manj hrane. 
#skupajzaboljsodruzbo #komunalaxy 
#zamanjzavrzenehrane	  



Spodbujanje dialoga 

 
 
 

Z uporabniki vzpostavite dialog tako, da jim postavite direktno vprašanje, kako sami 
ravnajo z odpadki in ostanki hrane, udejanjajo ponovno uporabo, itd. Tako jih boste 
bolje spoznali in lažje oblikovali vsebino, ki bo zanje relevantna. Vprašanja naj bodo 

preprosta in jasna, da ne zahtevajo preveč angažmaja. 
 
 
 



Primer: 
 
Voda iz pipe ali ustekleničena voda? Po 
čem raje posežete? Delite z nami vaše 
izkušnje. 
#skupajzaboljsodruzbo #vodaizpipe	  



Predstavitev prednosti, ki jih prinaša trajnostno 
naravnano vedenje 

 
 
 
Uporabnike spodbudite k odgovornejšemu vedenju tako, da jim predstavite prednosti, 

ki jih ta prinaša za njihovo zdravje, okolje, denarnico. Objavite zanimive podatke, ki 
bodo pritegnile pozornost uporabnikov in jih spodbudili k razmisleku. 

 
 
 



 
Primer: 
 
S pitjem vode iz pipe ne proizvajamo 
dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo 
naše okolje, poleg tega pa prihranimo 
veliko denarja. Voda iz pipe je kar 225-krat 
cenejša od ustekleničene! 
#skupajzaboljsodruzbo #vodaizpipe 	  



Dogodki, akcije, delavnice 

 
 
 
 
Povabite uporabnike, da se vam pridružijo pri skupnih aktivnostih, akcijah in delavnicah, 
ki potekajo tekom leta v sklopu aktivnosti Skupaj za boljšo družbo. Z njimi delite utrinke 

iz dogodkov, slike, zanimive izjave, krajše video posnetke. 
  
 
 
 



 
Primer: 
 
V komunali xy danes na stadionu xy ob 
svetovnem dnevu športa predstavljamo 
prednosti, ki jih pitje vode iz pipe prinaša 
za zdravje, posebno po športnih 
aktivnostih. Vabljeni na kozarec prijetno 
ohlajene vode iz pipe J 
#skupajzaboljsodruzbo 
#svetovnidansporta #vodaizpipe #sport 
#zdravje	  



Svetovni dnevi in prazniki 

 
 

 
 
 

Uporabnike spomnite na pomembnejše svetovne dneve, ki obeležujejo skrb za okolje, 
odgovorno vedenje, itd. In jih povabite k odgovornejšemu vedenju.  

 
 
 



Primer : 
 
Danes je svetovni dan okolja. Naredite 
nekaj dobrega. Nekaj idej: 1. stvari, ki jih 
že dolgo ne potrebujete več podarite ali 
odpeljite v najbližji center ponovne 
uporabe. 2.Nakupujte samo izdelke brez 
embalaže 3. Iz ostankov živil pripravite 
domiseln obrok presenečenja. 
#skupajzaboljsodruzbo 
#svetovnidanokolja #odgovornovedenje	  



Seznam svetovnih dnevov 

 
 

6. marec – Svetovni dan varčevanja z energijo 
22. marec – Svetovni dan voda 

22. april – Dan zemlje 
13 maj – Svetovni dan pravične trgovine 

5. junij – Svetovni dan okolja 
16. oktober – Svetovni dan hrane 

21. – 29. november – Evropski teden zmanjševanja odpadkov 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Uporabnike lahko motivirate k odgovornejšemu vedenju tudi z navdihujočimi in 
motivacijskimi citati. Te lahko opremite z diskretnim logotipom vašega podjetja in 

logotipom Skupaj za boljšo družbo. 
 
 
 
 

Širite navdihujočo in motivacijsko vsebino 



Primer : 
 
Bodite sprememba. 
#skupajzaboljsodruzbo 
#odgovornovedenje #motivacija 
#skrbzaokolje	  

Sem samo eden 

SEM SAMO EDEN. PA VENDAR 
EDEN. VSEGA NE ZMOREM, PA 

VENDAR NEKAJ ZMOREM. IN KER 
NE ZMOREM VSEGA, NE BOM 

ODKLONIL, DA STORIM TISTO, KAR 
ZMOREM. 

 
- E. HALE - 



 
Uporabne povezve  

 



 
 

 
Poleg širjenja vsebin in materialov pobude Skupaj za boljšo družbo, lahko objavite tudi 

druge zanimive vsebine, podatke in fotografije, ki jih najdete na spletu. Za vas smo zbrali 
nekaj slovenskih in tujih spletnih strani, ki vam bodo v pomoč. 

 
 
 
 



Zbornica komunalnega gospodarstva
Aktualne novice iz področja komunalnega gospodarstva. Uporabne vsebine za spodbujanja ponovne uporabe, pitja vode iz pipe, 

zmanjševanja odpadkov. 
https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva  

Društvo ekologi brez meja 
Zanimive vsebine na temo zavržene hrane, preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe. Napovedi in utrinki iz dogodkov, 

konferenc in delavnic, ki jih organizira društvo. 
http://ebm.si/o/sl/koristno/hrana 

 
Društvo Humanitas

Zanimive vsebine na temo odgovorne potrošnje in pravične trgovine. 
http://www.humanitas.si  

 
Spletni portal Bodi eko

Zanimive vsebine o skrbi za okolje, ravnanju z odpadki, odgovorni potrošnji. 
http://www.bodieko.si/ekologija-in-okolje  

 
Društvo Focus

Uporabne vsebine o globalni in odgovorni potrošnji. Napovedi in utrinki iz dogodkov, konferenc in delavnic, ki jih organizira društvo. 
http://focus.si/  

Center ponovne uporabe
Novosti iz centrov ponovne uporabe po Sloveniji, praktični napotki, napovedi dogodkov. 

http://www.cpu-reuse.com/  
https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe/  

 
Projekt Volk sit, koza cela

Praktični napotki in recepti za zmanjševanje količine zavržene hrane. Utrinki in napovedi                               
dogodkov. 

http://volksitkozacela.si/  
 
 
 
 

     Slovenske spletne strani 



European Week for Waste Reduction
Uradna spletna stran Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Praktični napotki, ideje za delavnice in 

aktivnosti za zmanjševanje odpadkov, spodbujanja odgovorne potrošnje, itd. 
http://www.ewwr.eu/  

Story of Stuff
Društvo Story of Stuff pripravlja zanimive vsebine, ki uporabnike osveščajo o uporabi naravnih virov in jih 
spodbujajo k odgovornejšemu ravnanju. Vsebine se dotikajo uporabe naravnih virov, ponovne uporabe, 

zmanjševanja količine odpadkov, odgovorne potrošnje. 
http://storyofstuff.org/  

 
Water Footprint Network

Zanimive vsebine o ohranjanju vodnih virov in o tem kolikšen vodni odtis ustvarjamo s svojim (ne)odgovornim 
vedenjem. 

http://waterfootprint.org/en/  
 

Love Food Hate Waste
Iniciativa, ki prek praktičnih napotkov, nasvetov in receptov spodbuja zmanjševanje zavržene hrane. 

http://www.lovefoodhatewaste.com/  

 
 

 
 
 

Tuje spletne strani 



 
 

Vam je vsebina všeč? 
Veseli bomo vaše povratne 

informacije. 
 
 

Pišite nam na skupajzaboljsodruzbo@gzs.si 
 


