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POVZETEK 

 

Življenje vsakega posameznika temelji na povezovanju in komunikaciji z drugimi ljudmi, saj 

na tak način zadovoljujemo svoje potrebe po stikih in sodelovanju z bližnjimi. S pomočjo 

komunikacije pridobivamo informacije in znanje, si izmenjujemo naše poglede na življenje, 

zato je pomembno, da je naša komunikacija uspešna. Človek potrebuje pogovor, saj se s tem 

povezuje z drugimi ljudmi, z njimi vzpostavlja in vzdržuje osebni odnos in stik. Pogosto v 

službi oziroma na delovnem mestu preživimo enako ali več časa kot doma, zato je naš način 

komunikacije v obeh sferah življenja izredno pomemben, saj le-ta vpliva na naše zadovoljstvo 

in osebno srečo, hkrati pa tudi na naš uspeh, tako v poslovnem, kot tudi v zasebnem življenju. 

Dejstvo pa je, da o komunikaciji pogosto ne razmišljamo in ji ne pripisujemo večjega pomena 

za naše osebno zadovoljstvo, ki lahko pomembno vpliva tudi na poslovni uspeh podjetij, v 

katerih delamo. V magistrski nalogi smo poskušali primerjati način komunikacije doma in na 

delovnem mestu, ter izvedeti, ali je le-ta povezan z osebno srečo, zadovoljstvom in uspehom, 

ter na kakšen način. Ob tem smo v prvem delu analizirali ključne pojme, opredelitve 

komunikacije in medosebnih odnosov, ter podrobneje predstaviti problematiko podjetij in 

domačih gospodinjstev, ki ne dajejo poudarka na način komuniciranja in izboljševanje odnosov. 

Izpostavili smo tudi ključne težave, s katerimi se na področju komunikacije srečujemo, jih 

raziskali in podali predloge za izboljšanje komunikacije in okoliščin, na katere le-ta vpliva, tako 

na osebni kot tudi na poslovni ravni. Rezultati magistrske naloge bodo v pomoč podjetjem, ki 

se srečujejo s poslovno neuspešnostjo in ovirami, ter posameznikom, ki so s svojim življenjem 

doma in na delu nezadovoljni zaradi slabih medosebnih odnosov.  

  

Ključne besede: Komunikacija, poslovna komunikacija, osebna komunikacija, poslovni uspeh, 

osebna sreča, medosebni odnosi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Each individual's life is based on connecting, communicating with other people, as in this way 

we meet our needs for contact and cooperation. With the help of communication, we gain 

information and knowledge; we exchange our aspects of life, so it is important that our 

communication is successful. A person needs a conversation, as this connects him with other 

people, and establishes and maintains a personal relationship with them. Often, we spend the 

same or more time at work than at home, so our way of communication in both areas of life is 

extremely important, as it affects our satisfaction and personal happiness, but also our success, 

both in business, as well as private life. The fact is that we often do not think about 

communication and do not attach much importance to our personal success, which can also 

affect the business success of companies. In the master's thesis, we tried to compare home and 

work communication, and find out whether it is related to personal happiness, satisfaction and 

success, and in what way. In addition, in the first part, we analysed the key concepts, the 

definitions of communication in interpersonal relations, and presented the problems of 

companies and domestic households that do not give an emphasis on how to communicate and 

improve relations. We also highlighted the key issues that we encounter in the field of 

communication, explored them and made suggestions for improving communications in 

circumstances in which it affects both the personal and business levels. The results of the 

master's thesis will help companies facing business failure and obstacles, and individuals who 

are not happy with their lives at home and at work due to poor interpersonal relationships 

 

Key words: Communication, business communication, personal communication, business 

success, personal happiness, interpersonal relationships 
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1 UVOD 

Komunikacija je prisotna povsod okoli nas. Temeljni postulat znanega nemškega 

komunikologa Watzlavicka  je: Nemogoče je ne komunicirati. To pomeni, da komuniciramo 

ves čas svojega življenja, vsak trenutek s svojim vedenjem nekaj sporočamo, že s tem, da smo 

v odnosu z drugimi ljudmi. Četudi molčimo, ne odgovarjamo, s tem nekaj sporočamo, 

odklanjamo. V medosebnem sporazumevanju moramo poznati osnovne zakonitosti 

komunikacije, v smislu človekove govorice v sklopu zapletenih odnosov, življenjskih okoliščin 

posameznika, saj komunikacija nima za vsakega enoznačnega pomena. Zato je pomembno, da 

je naša komunikacija razumljiva, naravnana pozitivno, in posledično uspešna, ter da jo 

uporabljamo tako v zasebnem, kot tudi v poklicnem življenju.  

Čas, ki ga v današnjem času preživimo v službi oziroma na delovnem mestu, je v večini 

primerov daljši od časa, ki ga preživimo doma, hkrati pa se družinsko in poslovno življenje 

močno prepletata. Z modernizacijo družinskega življenja, novimi prioritetami in pogledi na 

svet, je mnogim postala zaposlitev najpomembnejši aspekt v življenju, zato je za dobro počutje 

posameznika, zadovoljstvo z življenjem na splošno, zelo pomembno okolje na delovnem mestu, 

na kar pa močno vpliva komunikacija tako posameznika samega, kot tudi komunikacija okolja 

s posameznikom. Tako v podjetjih, kot tudi doma obstajajo različna pravila, obredi, razmerja 

moči, ter načini komuniciranja, ki si jih delijo vsi člani, hkrati pa lahko obstajajo različni cilji, 

in če se le-ti poenotijo, posamezniki posledično stremijo k istim rezultatom, željam, kar pripelje 

do večjega zadovoljstva ter produktivnosti na delu in doma. Ključ za tovrstno usklajevanje, 

prilagajanje, predvsem pa sodelovanje in soodločanje pa je pozitivno naravnana osebna 

komunikacija. Pogosto se dogaja, da komuniciranju tako posamezniki, kot tudi vodje podjetij 

in organizacij, pripisujejo premalo pomena, in se na načine njihovega vodenja ne osredotočajo. 

Zaradi vse večjih prepadov med samo organizacijo in zaposlenimi, ki nastajajo zaradi različnih 

ciljev, preobremenjenosti, pomanjkanja komunikacije vodstvenih kadrov z zaposlenimi, se 

manjša občutek pripadnosti podjetju, kar zagotovo manjša tudi produktivnost in uspeh podjetja 

na trgu, saj so zaposleni negotovi, neprepričani v svojo prihodnost v podjetju, vodstvo pa se na 

tovrstne težave ne osredotoča. Na komunikacijo v podjetju ne bi smeli vplivati ekonomski 

dejavniki, saj je organizacija institucija, ki jo producirajo posamezniki, in ne zgolj materialne 

dobrine. Le na ta način, da se pokaže sposobnost, inovativnost posameznikov, zaposlenih v 
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podjetju, le-to lahko raste in se razvija, sodelovanje pa lahko poteka le s pomočjo 

komuniciranja.  

V odnosih med posameznikom in okoljem se združijo različne vrednote, doživljanja sveta in 

okolice, občutja in različne identitete, s katerimi je način komunikacije pogojen, zato 

razmišljanje o tem danes postaja kompleksno in zahtevno. V pogovoru je posameznik 

samostojen, skozi različna menja pa se njegovo videnje sveta oblikuje in spreminja. Potrebno 

se je zavedati tudi kako pomembna je komunikacija v domačem okolju, v družini ali v zasebnem 

okolju, saj je tempo življenja danes hiter, sodobna družba se spreminja, zasebnost, intimnost in 

povezanost pa vseeno ostajajo potrebe vsakemu posamezniku. Zadovoljstvo z življenjem doma 

zagotovo pozitivno vpliva tudi na naše zadovoljstvo z delom in obratno, a o tem premalo 

razmišljamo, če sploh. Čeprav se moramo prilagajati novim razmeram na trgu, vedno daljšim 

delovnikom, pri čemer najbolj trpi ravno zasebno življenje, je ob tem potrebno komunicirati, 

da se ustvarijo medosebni odnosi, ki ne temeljijo na konfliktih in nezadovoljstvu, ampak na 

pozitivnih čustvenih komponentah.  

V teoretičnem delu se bomo posvetili analizi domače in tuje literature iz področja poslovne 

komunikacije in medosebnih odnosov v podjetju, ter na področje literature, povezane z osebno 

komunikacijo, ter njenega vpliva na posameznikovo srečo. Poskusili bomo najti že izvedene 

raziskave vpliva komunikacije na delovanje podjetja oziroma poslovno uspešnost posameznika 

in vpliva osebne komunikacije na srečo v domačem okolju ter jih med seboj primerjati, ter 

ugotoviti če in na kakšen način druga na drugo vplivata. Prav tako bomo iz teoretičnega znanja 

pridobili teoretična izhodišča za izvedbo raziskave. 

Empirični del bo slonel na kvantitativni in deskriptivni (opisni) raziskavi, ob čemer se bomo 

poslužili vprašalnikov, s katerimi bomo pridobili podatke najmanj dvajsetih oseb iz različnih 

podjetij. Prvi del vprašalnika bo namenjen raziskovanju načina osebne komunikacije, ki ga 

posamezniki uporabljajo v poslovnem okolju, ter kako le-ta vpliva na njihovo poslovno 

uspešnost. V drugem delu vprašalnika pa bomo ugotavljali kakšen način komunikacije 

posamezniki prakticirajo v domačem okolju, ter kako tovrsten način vpliva na njihovo osebno 

srečo, osebni razvoj. Oba aspekta, ki ju bomo raziskali pa bomo skušali med seboj primerjati.  

Ugotovili bomo kakšna komunikacija posameznika je prisotna v podjetju in kakšna doma, ter 
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le-to povezali z medosebni odnosi, ter uspešnostjo posameznika v podjetju in v domačem 

okolju. 

Trdimo lahko, da je komunikacija sestavni del našega življenja, tako zasebnega, kot tudi 

poslovnega. Zato se bomo v magistrski nalogi usmerili predvsem na osebno komunikacijo v 

podjetju, ter jo primerjali z osebno komunikacijo doma in preverili njen učinek na osebno srečo, 

zadovoljstvo in pozitivne medosebne odnose. 

1.1.Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

H1: Komunikacija v domačem, zasebnem okolju je bolj pozitivna od komunikacije v delovnem 

okolju. 

H2: Pozitivna osebna komunikacija pozitivno vpliva na poslovno uspešnost. 

H3: Pozitivna osebna komunikacija pozitivno vpliva na osebno srečo.  

H4: V manjših podjetjih je komunikacija bolj pozitivna kot v večjih. 

H5: Če je komunikacija v nekem delovnem ali zasebnem okolju pozitivna, se temu okolju ne 

izogibamo.  

H6: Ženske pozitivno komunikacijo prej opazijo kot moški in jo bolj povezujejo z 

zadovoljstvom v življenju.  

Raziskovali bomo kakšen je vpliv osebne komunikacije posameznika na njegovo življenje, tako 

v poslovnem, kot tudi v zasebnem okolju, ter če takšna komunikacija vpliva tudi na to, kako 

zadovoljen je s svojim življenjem in če se v njem čuti srečnega.  

1.2. Struktura dela 

V začetku si bomo ogledali obstoječo literaturo na tem področju, in jo poskušali povezati z našo 

raziskavo. V drugem poglavju bomo začeli s komunikacijo na splošno, ter si ogledali kakšen je 

njen pomen v današnjem svetu, kakšne so lahko ovire in kako komunikacijo izboljšati. Nato 

bomo posebej pregledali poslovno komunikacijo, v kar bomo vključili še druge pomembne 

aspekte le te, kot so vizija, poslanstvo in organizacijska kultura. Poskušali bomo razložiti kaj 

komunikacija za podjetje pomeni, predstavlja in kakšne so posledice načina komuniciranja za 

uspešnost podjetja in zadovoljstvo zaposlenega v njem. V nadaljevanju se bomo posvetili tudi 

osebni komunikaciji, ki jo uporabljamo v zasebnem, domačem okolju, ter z literaturo pokazali, 
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če tudi komunikacija kako vpliva na posameznikovo življenje, zadovoljstvo in srečo. Za 

zaključek teoretičnega uvoda pa bomo pogledali še medosebne odnose in pomen komunikacije 

za le-te. 

Nato bomo s pomočjo vprašalnika, ki smo si ga zastavili že pred začetkom izvajanja raziskave, 

najprej opisali kakšna bo naša raziskava, kakšni bodo merski instrumenti, ki so v njej 

uporabljeni, s kakšnimi spremenljivkami smo se soočali, ter kako je potekalo zbiranje podatkov.  

 V zadnjih poglavjih pa bomo iz pridobljenih rezultatov, grafov in tabel poskušali opisati kako 

sodelujoči v raziskavi vidijo komunikacijo in iz njihovih odgovorov ugotovili, če so naše 

hipoteze zastavljene tako, da jih lahko potrdimo ali pa ovržemo. S tem bomo ugotovili, če 

osebna komunikacija zares vpliva na posameznikovo življenje. Ob koncu bomo predstavili tudi 

omejitve naše raziskave, ter kakšne so bile pomanjkljivosti in kje vidimo najboljše možnosti za 

nadaljnje raziskovanje na področju komuniciranja. S povzetkom ugotovitev, do katerih bomo 

prišli tako na podlagi predelane literature, kot tudi na podlagi raziskave, bomo magistrsko 

nalogo zaključili. 

2 KOMUNIKACIJA 
 

Komunikacija je proces, v katerem poteka izmenjava podatkov, informacij in katerega namen 

je, da se lahko medsebojno sporazumevamo. Poteka z besedami, gibi, mimiko in vsebuje več 

kot le pogovor. Je dvosmeren proces, saj gre za zaznavo in izmenjavo sporočil - na eni strani 

imamo oddajnika, ki je pobudnik komunikacijskega procesa, na drugi pa poslušalca, 

sprejemnika, njun pogovor pa poteka po komunikacijski poti. Komunikacija je namenjena tudi 

reševanju nesoglasij in vzdrževanju stikov (Kos, 2007). Od komunikacije je odvisen naš položaj 

v družbi, saj nas le-to povezuje z drugimi ljudmi, omogoča naš razvoj in napredek. Tako tudi 

Greene (1991) izpostavlja, da je komunikacija težka, in da je od nje odvisen naš obstoj, saj 

predstavlja povezavo med ljudmi, umetnost komuniciranja pa je pogoj, da uspemo tako v 

družinskem, kot tudi v poslovnem svetu. 

Opredelitve komunikacije in komuniciranja so različne. Nastran-Ule (1992; v: Fink, Goltnik 

Urnaut, Števančec, 2009) jo definira kot proces, kjer neka informacija potuje od oddajnika do 

prejemnika, je torej interakcija med njima. Za interakcijo med dvema osebama, ki komunicirata, 
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pa je pomemben odnos, ki ga skupaj vzpostavita. SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 

2014) komuniciranje opredeljuje kot izmenjavo, posredovanje misli in informacij in izpostavlja 

komunikacijo kot sredstvo, ki to omogoča. Tudi v tej opredelitvi lahko zaznamo, da gre v 

komunikaciji vedno za neko sporazumevanje, interakcijo z drugimi ljudmi. Možina (1998; v: 

Fink, Goltnik Urnaut, Števančec, 2009) pravi, da je komuniciranje prenašanje informacij skozi 

vzpostavljanje stikov in razumevanje dveh oseb, med katerima potekajo neki medosebni 

odnosi. Ko govorimo o komunikaciji, največkrat pomislimo na besedno komunikacijo oziroma 

na govorjenje, čeprav moramo vedno biti pozorni tudi na nebesedno sporazumevanje, Novak 

(2000; v: Fink, Goltnik Urnaut, Števančec, 2009) zato opredeljuje komuniciranje kot 

kakršnokoli verbalno ali neverbalno vedenje, ki ga druge osebe lahko zaznajo. S socialnega 

vidika je komuniciranje proces, sestavljen iz namernih dejanj, ki so organizirana in povezana z 

doživljanjem vseh vpletenih v neki komunikacijski situaciji, ki sloni na skupnem socialnem 

znanju. Je tudi dinamični interakcijski proces, ki ima vedno nek pomen, prav tako pa tudi 

spreminja vedenje ljudi (Ule, 2005). Pask (1992; v: Poštrak 2015) komunikacijo vidi kot 

razgovor med osebo A in osebo B, ki skozi aktivno jezikovno interakcijo izmenjujeta svoje 

osebne koncepte, poglede o nekem dogodku ali stvari. Drug drugemu tako pomagata odkrivati 

nove poglede in si obogatita svoje osebne koncepte, pri čemer pa ohranjata svojo medsebojno 

različnost. Poštrak (2015) prikaže tudi opredelitev komunikacije, na katero sta se opirala 

Klanšček in Kordeš (2001), ki pravita, da se komunikacija vzpostavi, ko pošiljatelj pošlje 

prejemniku neko informacijo, s katero želi posredovati sporočilo ali misel, na drugi strani pa 

sprejemnik prejme signale pošiljatelja, jih dekodira in jim pripiše svoj pomen, jih interpretira. 

Tudi Praprotnik (2014) vidi komunikacijo kot proces, s katerim človek vpliva na razmišljanje 

njegovega sogovornika. Kos (2007) trdi, da je učinkovita komunikacija tista, pri kateri si 

prejemnik sporočilo pošiljatelja razlaga enako, kot je ta želel, da si ga. 

V različni literaturi je torej komunikacija opredeljena drugače, a vse opredelitve so si med seboj 

podobne v svojem bistvu saj, pravijo, da je bistvo komunikacije, da morajo biti osebe, ki 

komunicirajo, med seboj uglašene, da bi dosegle namen komuniciranja in druga drugo 

posledično razumele (Možina, Tavčar, Zupan, Kneževič, 2011). 

Osredotočamo se lahko na dve vrsti komunikacije. Prva je enosmerna, ki sicer izzove reagiranje 

udeležencev, a le v eno smer, saj povratne komunikacije in dialoga ni (Fink, Goltnik Urnaut, 
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Števančec, 2009). Tovrstna komunikacija je sicer učinkovita, ker so informacije urejene in hitre, 

a ne vključuje sodelovanja drugih, zato lahko ti informacije drugače razumejo, ali pa se z njimi 

ne strinjajo in se ob tem počutijo nemočne. Takšne težave se lahko pojavljajo na delovnem 

mestu, predvsem v notranji komunikaciji podjetja, kjer pogosto informacije potekajo le v eni 

smeri, od vrha navzdol, hkrati pa tovrstno komuniciranje povzroča nezadovoljstvo tudi v 

domačem okolju, zaradi pomanjkanja vzpostavljanja odnosov, ki bi temeljili na enakovrednosti 

in sodelovanju. Druga vrsta, ki jo bomo omenili, pa je dvosmerna komunikacija, v kateri se 

vzpostavi dialog, razmišljanje, poslušanje in govorjenje vseh vpletenih v komunikacijski 

situaciji (Fink, Goltnik Urnaut, Števančec, 2009). Tovrsten način ima več prednosti, saj 

omogoča preverjanje razumevanja informacij, pridobivanje povratnih informacij, hkrati pa je 

vključujoč do vseh sodelujočih. Tako se sogovorniki počutijo vključene v odločanje, 

soodločanje o pomembnih stvareh, poenotijo cilje in so zato bolj zadovoljni, hkrati pa 

preverjajo svoje razumevanje informacij, ki so jih prejeli. Green (1991) namreč poudarja, da se 

je potrebno zavedati, da naše besede drugi lahko drugače razumejo, si jih drugače predstavljajo, 

saj je njihovo pojmovanje sveta drugačno, zato se pomen komunikacije izraža ravno v odgovoru 

sogovornika, ne pa v naših mislih. Berlogar (1999) ugotavlja, da je v komunikaciji potrebno 

sogovorniku zagotavljati vse informacije, ki mu omogočijo, da se svobodno odloči, presodi in 

izbira, zagotavljati spoštovanje posameznika ter omogočati razvoj njegovih sposobnosti. 

Komuniciranje, ki temelji na prikrivanju informacij, manipulaciji in zaradi katere se 

posameznik ne mora odločiti sam, je neetično.  

Pogoj za komunikacijo je torej predaja informacije, razumevanje le-te in dvosmeren pretok 

oziroma dvosmerna komunikacija s povratno zvezo (t.i. »feedback«), ki omogoča krožni pretok 

informacij (Trček, 1994). 

2.1.Verbalno komuniciranje 

Glede na obliko ločimo dve vrsti komuniciranja: verbalno in neverbalno (Kavčič, 2000). V 

nadaljevanju se bomo usmerili predvsem na verbalno komunikacijo. Besedno oziroma verbalno 

komuniciranje za sporazumevanje uporablja besede. Komunikacija s pomočjo jezika, besed, je 

značilna samo za ljudi, v tej obliki izrazimo svoje misli in jih posredujemo sogovornikom (Ule, 

2005). V svojem okolju ljudje največkrat opazimo in pozornost posvetimo besedni 

komunikaciji, govoru, čeprav le-ta pogosto ni najbolj zanesljiv (Kavčič. 2000). 
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Kavčič (2000) loči več možnosti:  govorno komuniciranje (neposredno ali z uporabo tehničnih 

sredstev), pisno komuniciranje (uporabljamo pisavo in temu ustrezna sredstva) ter elektronsko 

komuniciranje (uporaba npr. računalnikov). Verbalna komunikacija je v vsakem podjetju in 

domačem okolju pomembna, ker se dogaja na vsakodnevni ravni, in ravno zato je temu 

potrebno nameniti več časa za razmišljanje (Kavčič, 2000). 

- Govorna komunikacija: obsega nagovore, razgovore med dvema osebama, razgovore s 

skupino, neformalne govorice. V poslovnem sistemu je pogovor del vsakodnevnega 

dogajanja. Omogoča vzdrževanje delovnih in medosebnih odnosov, prilagajanje, 

vzajemno delovanje, delitev nalog (Kavčič, 2000). 

- Pisna komunikacija: poteka prek pisem, oglasnih desk, v današnjem, modernem času, 

pa predvsem prek  elektronskih naprav. Sporočilo se prenaša zapisano, z besedo, 

simbolom, risbami, prednost pa je v tem, da je jasno in trajno, kar pomeni, da ga lahko 

kasneje preverjamo (Kavčič, 2000). 

Govorno in pisno komuniciranje ima svoje prednosti in slabosti, prikazane v tabeli 1. 

Tabela 2.1: Prednosti in pomanjkljivosti govornega in pisnega komuniciranja 

 GOVORNO 

KOMUNICIRANJE 

PISNO KOMUNICIRANJE 

PREDNOSTI - Hitrejše 

- Vključuje tudi 

nebesedno 

komunikacijo 

- Takojšnja povratna 

informacija 

- Večja zasebnost 

sporočanja 

- Je dokumentirano 

- Ima dokazno 

vrednost 

- Natančnost 

sporočanja 

POMANJKLJIVOSTI - Ni dokumentirano 

- Manjša dokazna 

vrednost 

- Manjša natančnost 

sporočanja 

- Počasnejše 

- Ne vključuje 

nebesednih sporočil 

- Ni takojšnje povratne 

informacije 

Vir: Kavčič, 2000; v: Ucman, 2003, str. 7 
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2.2.Neverbalno komuniciranje 

 

Poleg verbalne komunikacije človek v odnosu nekaj sporoča tudi z mimiko, kretnjami, držo 

telesa, dotikanjem, tonom glasu – torej s sporočili v vseh modalnostih, ki jih lahko oblikuje in 

odda, drugi pa zazna in presoja. Tovrstna izmenjava sporočil se imenuje nebesedna 

komunikacija (Kovačič, 1994). Sem spadajo vsi načini komunikacije, pri katerih ne 

uporabljamo govora, ampak gibe telesa, obraza, držo, sporočamo tudi z uporabno prostora in 

časa, s pomočjo fizioloških reakcij in molka (Trček, 1994). 

Ob besedni komunikaciji je pri interpretaciji sporočila pomembno tudi kako je nekaj ubesedeno, 

kakšne so geste ob tem in kakšen je ton – tako sogovornik ugotovi, kaj je z določeno 

komunikacijo mišljeno, kako naj si jo razlaga, kako naj izjavo razume. Praprotnik (2014) govori 

o tovrstni komunikaciji kot o implicitnem pomenu sporočila, razlaganje le-tega pa je 

pomembno tako v družini, v zasebnem okolju, kot tudi na delovnem mestu. Ucman (2003) 

navaja, da raziskave kažejo pomen nebesednega komuniciranja na vtis, ki ga naredimo 

sogovorcu. Le-ta je v 55% določen z govorico telesa, 38% z glasom in le 7% s pomenom besed. 

Neverbalna komunikacija je torej komunikacija, ki ni kodirana z besedami, ampak z gestami, 

neverbalnim vedenjem. Največja razlika med verbalnim in neverbalnim izražanjem je, da je 

prvo organizirano z jezikovnim sistemom, drugo pa ne, saj vsebuje manj kognitivne vsebine, 

predvsem za izražanje čustev. Neverbalna komunikacija torej kaže posameznikova čustva, 

stališča, odnose, saj je nezavedna, manj kontrolirana. V vsaki komunikaciji pa lahko zaznamo 

tako verbalne, kot tudi neverbalne elemente in za uspešno komuniciranje je potrebno upoštevati 

oboje (Rus, Kocmur, 1993). Kovačič (1994) opredeljuje klasifikacijo neverbalne komunikacije 

glede na obliko, modaliteto in vrsto kanala, glede na to kateri del telesa sporoča, kateri pa 

sprejema. Ta razdelitev vključuje: glas, obraz, oči, telo, dotik, vonj, prostorsko komunikacijo, 

čas in telesno zgradbo z zunanjim videzom. Razlike med govorom in telesno komunikacijo so 

lahko zelo kompleksne, saj ima govor bistveno vlogo pri razvoju posameznikovega mišljenja, 

hkrati pa svoj glas sliši, ga lahko kontrolira, zato pa so njegova sporočila zavestna in usmerjena. 

Slaba plat tovrstne komunikacije pa je, da človek lahko besedno sporočilo oblikuje, a hkrati 

prikrije resnične reakcije, čustva, in se pretvarja. Kovačič (1994) zato kot prednost neverbalne, 

telesne komunikacije vidi ravno v tem, da jo človek težje nadzira, saj te komunikacije ne opazi, 

ne vidi, in je zato pogosto nezavedna. Hkrati pa neverbalna komunikacija izraža odnos 
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posameznika do sprejemnika ali do sporočila, medtem ko je verbalna komunikacija neustrezna 

za sporočanje resničnih emocij. Neverbalno komuniciranje tako lahko sestavljajo za 

sogovornika nejasni znaki čustev, ki si jih interpretira kot naključna dejanja (Berlogar, 1999). 

Tako tudi Trček (1994) trdi, da mnoga sporočila pošiljamo avtomatizirano, nezavedno, 

nehotno, rutinsko, saj o načinu naše komunikacije ne razmišljamo.  

2.3.Neuspešna komunikacija 

Neuspešna komunikacija ima negativne posledice, saj ne vpliva na udeležence, hkrati pa nima 

ciljev in se zato ne dosežejo željene spremembe. Fink, Goltnik Urnaut, Števančec, (2009) 

poudarjajo, da se brez enotnih ciljev in sodelovanja, ki temelji na komunikaciji, udeleženci 

spremembam upirajo, jih zanikajo, ker se jim težje prilagodijo. To je razumljivo, gledano tako 

iz strani zaposlenih v podjetju, kot tudi iz strani ljudi, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Če 

npr. vodstvo postavi spremembe, s katerimi se zaposleni ne strinjajo, te spremembe ne bodo 

sprejete, ali pa bodo sprejete prisilno, zato pa bo cilj vodstva težje dosežen. Tudi v domačem 

okolju lahko eden izmed staršev ali partnerjev postavi spremembe, zahteve, ki jih drugi ne 

morejo upoštevati, jih ne sprejemajo, in se jih zato ne držijo. To pa lahko sproži nezadovoljstvo 

vseh, ki v takem okolju živijo, ker so pravila, cilji vnaprej enostransko določeni, ne upoštevajo 

potreb vpletenih, medosebnega komuniciranja in sporazumevanja.  

Berlogar (1999) trdi, da napake pri komuniciranju nastajajo predvsem zaradi tistega, kar se z 

določenim sporočilom dogaja na poti od pošiljatelja do prejemnika in nazaj. V komunikaciji 

pogosto prihaja do motenj, ovir, kar pomeni, da prejemnik sporočila ne interpretira tako kot 

smo ga mi želeli. Kos (2007) omenja tri vrste ovir: 

- Psihološke ovire (posledica predpostavk, domnev, stališč in prepričanj posameznika, ki 

sporočilo zaradi le-teh drugače dekodira. 

- Semantične ovire (posledica razlik v jeziku in kulturi) 

- Mehanične ovire (motnje komunikacijskega kanala, kot so ropot, šum ipd., ki 

povzročijo nerazumevanje sporočila). 

Druge težave, do katerih prihaja predvsem v komunikaciji podjetij pa so tudi organizacijske 

ovire (Berlogar, 1999): 
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- Struktura: ko sta sogovorca v neenakopravnem položaju, npr. nadrejeni/vodja in 

podrejeni/zaposleni, ali pa če je med sogovorcema več vodstvenih ravni, zaradi katerih 

se informacije težje prenašajo. 

- Specializacija: uporaba okrajšav, žargona, drugih strokovnih besed, ki jih sogovorec ne 

razume. 

- Različnost ciljev med vodstvom in zaposlenimi. 

2.3.1. Načini izboljšanja komunikacije 
 

Osnova za vzpostavljanje odnosov je torej komunikacija, interakcija prek sporočil, prek nje pa 

se prenaša tudi naša kultura. Komunikacija poteka o neki vsebini in izraža odnos, ki ga imajo 

sogovorci drug do drugega, saj skozi komunikacijo definiramo svoje vloge, namen interakcije 

in podobno (Praprotnik, 2014). Da se pravilno odločamo in delujemo, ljudje potrebujemo 

informacije, saj so le-te bistvo, ki je vzrok za uspešno komunikacijo, ki je predstavljena kot cilj. 

Informacija je za komuniciranje in njegov proces, prvi pogoj, saj mora biti predana drugemu 

sogovorniku, kateri pa mora to informacijo sprejeti in razumeti (Trček, 1994). 

V komunikaciji se srečujemo s številnimi ovirami, saj v današnjem času komunikacija postaja 

zapleten proces, ki ga težko obvladujemo, še posebej v organizacijah, kjer so pogosti konflikti 

zaradi različnih ciljev oziroma potreb organizacije in zaposlenih. Ravno zaradi tovrstnih 

pojavov in konfliktnosti, ki se je morajo organizacije zavedati, so potrebne spremembe v 

komuniciranju, ki bi slonele na tem, da mora v ospredju biti posameznik, ki komunicira in je v 

interakciji z drugim posameznikom (Berlogar, 1999). 

Torej mora biti v poslovni komunikaciji vodstvo organizacije kompetentno tako za vodenje 

samega podjetja, kot tudi za vzpostavljanje kakovostnih odnosov z zaposlenimi. To pa od 

vodstva zahteva socialne veščine, predvsem sodelovanje in odzivanje, ter pozitivno verbalno in 

neverbalno komunikacijo, s katero na zaposlene vplivajo (Kanjuo Mrčela, Vrčko, 2007).  

Tovrstno pozitivno komuniciranje, ki se nanaša na poslovno in zasebno življenje posameznikov 

dobro opišeta  Klanšček in Kordeš (2001; v: Poštrak, 2015), ki komunikacijo opredeljujeta kot 

»spiralno približevanje«. Le-to opredelita kot proces obojestranskega spreminjanja 

udeležencev interakcije, saj na tak način prekineta nek ustaljen način delovanja oziroma 
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spoznavanja, da lahko začneta novo, drugačno mišljenje oziroma način delovanja, ki omogoča 

njuno spreminjanje. Poglavitne značilnosti tovrstnega »spiralnega približevanja« (Klanšček in 

Kordeš, 2001; v: Poštrak, 2015, str. 275) so:  

1. dovolj je, da se eden od udeležencev v komunikaciji odloči za drugačen način spoznavanja; 

2. tisti, ki se je odločil za spiralno približevanje, se mora zavedati, da je to proces raziskovanja 

svojih meja, ne pa spoznavanje objektivnega drugega; 

3. gre za vztrajno obnavljanje pripravljenosti za spremembe (pogosto neopazne) svojega 

kognicijskega reliefa; 

4. odgovornost, zavedanje dejstva, da bo imela komunikacija, ne glede na to, kakšno pot bo 

ubrala, vpliv na oba udeleženca (Klanšček in Kordeš, 2001; v: Poštrak, 2015, str. 275) 

Gordon (v: Poštrak, 2015, str. 276) govori o ovirah, ki se pogosto zgodijo v komunikaciji. Te 

ovire opredeljuje kot »ukazovanje, grožnje, moraliziranje, sugeriranje , poučevanje, 

kritiziranje in sramotenje, etiketiranje, interpretiranje, diagnosticiranje, navzkrižno 

zasliševanje, sarkazem«. Rešitev, da se tem oviram izognemo oziroma jih odpravimo vidi v 

tem, da človeka, s katerim smo v neko komunikacijo vpleteni, vidimo takšnega kot je in mu na 

podlagi tega omogočimo, da se razvija in rešuje probleme. Tudi Glasser (2002; v: Poštrak, 2015, 

str. 276) piše o sedmih navadah, ki preko komunikacije uničujejo medsebojne odnose: 

»grajanje, obtoževanje, pritoževanje, sitnarjenje, grožnje, kaznovanje in podkupovanje ljudi, 

da bi jih nadzorovali.« Zato kot rešitev predlaga sedem navad, ki bi se jim v komunikaciji 

morali podrediti: »skrbnost, zaupanje, poslušanje, podpiranje, prispevanje, prijateljstvo in 

spodbujanje.« 

Poleg zgoraj naštetih veščin, ki jih potrebujemo za uspešno komuniciranje, Ucman (2003) 

izpostavlja še pomembnost poznavanja svojega komunikacijskega stila, saj na ta način lahko 

komunikacijo izboljšamo in jo prilagajamo glede na situacijo, ter s tem zagotovimo 

razumevanje svojega sporočila. To pomeni, da se približamo sogovornikovemu načinu 

izražanja in na ta način lažje stopimo z njim v stik, hkrati pa si zagotovimo, da bo sogovornik 

naše sporočilo sprejel.  



Rus, Dušanka, 2017. »Vpliv komunikacije posameznika na njegov uspeh v zasebnem in poslovnem svetu«, 

magistrska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

12 

 

3 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Poslovna oziroma organizacijska komunikacija se nanaša na organizacije, ki so človeške, 

formalne in delovne, v katerih ljudje prostovoljno delajo (Berlogar, 1999). Berlogar (1999) 

navaja definicijo organizacijske oziroma poslovne komunikacije, ki jo je leta 1981 postavil 

Foltz, ki trdi, da je organizacijsko komuniciranje izmenjavanje misli, informacij, občutkov, to 

izmenjavanje pa poteka tako navzdol, navzgor, kot tudi v isti ravnini – gre torej za izmenjavo.   

Poslovno komuniciranje je naravnano ciljno in je prisotno v vseh poslovnih procesih, v katerih 

sodelujejo posamezniki (Fink, Goltnik Urnaut, Števančec, 2009). Za le-te je pomembno, da z 

drugimi sogovorniki ustvarijo odnos, v katerem komunikacija poteka in v katerem en na 

drugega vplivajo, zato so v komunikaciji izrednega pomena tudi medosebni odnosi. Ena od 

osnovnih potreb človeka je najti smisel v svojem delu. Za zadovoljstvo pri tem, pa potrebujemo 

občutek, da naše delo pozitivno vpliva na druge v organizaciji oziroma podjetju, ter na podjetje 

samo (Lešnik Musek, 2003). V organizaciji je torej pomembno tudi soodločanje zaposlenih o 

odločitvah in rešitvah težav, ter odnosi, ki jih zaposleni med seboj vzpostavijo. 

Kreps (1990; v: Berlogar, 1999) obravnava komuniciranje v podjetju na različnih ravneh, ki jih 

postavi v hierarhičen odnos: Osebno, medosebno, komuniciranje v skupinah in komuniciranje 

med skupinami. Med vsemi aspekti pa osebno komunikacijo obravnava kot temeljno, saj si na 

tej ravni ljudje interpretirajo sporočila, kar omogoča komuniciranje na medosebni in skupinski 

ravni. Tako lahko trdimo, da ni pomembna le komunikacija okolja z zaposlenimi v organizaciji, 

ampak je potrebna tudi pozitivno naravnana osebna komunikacija posameznikov.  

V poslovnem komuniciranju sta potrebni obe obliki verbalne komunikacije. Komuniciranje v 

podjetju poteka (Možina, Tavčar, Zupan, Kneževič, 2011): 

- Navzven (iz organizacije v okolje, npr. Komunikacija z dobavitelji, odjemalci, 

konkurenco...) 

- Znotraj organizacije, med deli organizacije, med funkcijami ter ravnmi organizacije 

Slednjo obliko si bomo v nadaljevanju pogledali podrobneje. Interno oziroma notranje 

komuniciranje je komuniciranje z zaposlenimi in med njimi, z razlogom, da se vzpostavljajo in 

ohranjajo pozitivni medosebni odnosi, ki dobro vplivajo tudi na podjetje samo in na njegov 
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uspeh. Zaposleni prek komunikacije ugotovijo kakšni so cilji podjetja, kako lahko oni 

prispevajo, da bodo ti cilji izpolnjeni, in podobno (Kitchen, 1997; v: Mumel, Buneto, Virt, 

2006). Veja poslovne komunikacije je torej komunikacija znotraj podjetja, predvsem 

komunikacija organizacije same z zaposlenimi. Tovrstno komunikacijo Connel (1996) poudarja 

predvsem v večjih podjetjih in javnih ustanovah, kjer je komunikacija z zaposlenimi pogosto 

fokusirana na njihovo delo z ljudmi in s širšo javnostjo. Nekatere takšne ustanove sicer 

zanemarjajo komunikacijo in pomembne aktivnosti, ki so z njo povezane, predvsem v smislu 

pomanjkanja vključevanja zaposlenih v poslovne odločitve, čeprav bi ravno njihova 

vključenost lahko pomenila za podjetja večji profit. Prav tako se z notranjo komunikacijo med 

zaposlenimi postavi organizacija kot pozitivna za svoje zaposlene.  

V podjetju potekata dva procesa komunikacij (Kavčič, 2000): 

- Formalna komunikacija: je komunikacija preko uradnih kanalov sporočanja med 

različnimi pozicijami v organizacije. Poznamo komuniciranje navzdol, kar pomeni 

prenos sporočil od višjih k nižjim ravnem organizacijske hierarhije (prenosu napotil za 

delo, informacij, potrebnih za delo, informacijam o organizacijskih postopkih, 

sporočanju ocen podrejenim o njihovem delu in spodbujanju k delu). Druga oblika 

formalnega komuniciranja pa so informacije navzgor, ki pomeni komuniciranje 

podrejenih z nadrejenimi (pogoj za sodelovanje, vključevanje v odločanje, reševanje 

problemov podjetja).  

- Neformalna komunikacija: je komunikacija, ki se vzpostavi med zaposlenimi zaradi 

socialnih interakcij, radovednosti in medsebojne privlačnosti. Komunikacija pridobiva 

na pomenu, saj sodobne organizacijske teorije spodbujajo oblikovanje neformalne 

komunikacije, ker služi koordinaciji delovnih nalog, ki postane hitrejša in učinkovitejša, 

ter zato, ker odpade hierarhična veriga potovanja komunikacije, probleme se lahko 

rešuje med enotami in posamezniki, prav tako se na ta način daje emocionalna in 

socialna podpora.  

V podjetjih in organizacijah imajo eno izmed ključnih vlog vodje podjetij, ki z zaposlenimi 

vzpostavljajo neko komunikacijo – pozitivno ali negativno naravnano, kar pa vpliva na vse 

posameznike in na njihovo produktivnost. Komunikacija vodje z zaposlenimi mora temeljiti na 

odprtih, osebnih odnosih, v katerih lahko posamezniki izrazijo svoja stališča, za to pa je 
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potrebno uporabiti tudi emocije, potrpežljivost, razumevanje. Pomembno je seveda, da se vodja 

organizacije tega zaveda, in da dela na učinkovitih medosebnih odnosih (Kanjuo-Mrčela, 

Vrčko, 2007). 

Kanjuo-Mrčela in Vrčko (2007) izpostavljata, da je socialna bližina zaposlenih in vodij v 

podjetju izjemno pomembna, predvsem pogoste interakcije med njimi, podpora in zaupanje, ki 

se v pozitivnih odnosih vzpostavijo. Pogosto namreč zaradi neravnovesja na trgu in med 

zaposlenimi dobijo lastniki oziroma vodje podjetij občutek, da njihovi zaposleni niso 

pomembni v ustvarjanju podjetja kot celote, ampak so zgolj nadomestljiv in nepomemben vir 

stroškov, in tak občutek dobijo tudi zaposleni sami – občutek nadomestljivosti, nezaupanja, ter 

posledično nezadovoljstva. Po drugi strani pa sebe vidijo kot bistvene za uspeh podjetja, in da 

je njihova dobrobit najpomembnejša (Šarotar Žižek, Mulej, Treven, 2009). Glasser (1994; : 

Kanjuo-Mrčela, Vrčko, 2007) govori o pozitivnih izkušnjah, ki jih morajo zaposleni v podjetju 

pridobiti, da začnejo zaupati vodilnim v podjetju. Posledično lahko rečemo, da začnejo na cilje 

podjetja gledati iz enake perspektive, jih poenotijo, saj zaradi učinkovitega vodenja pridobijo 

občutek pripadnosti.  

Le redka podjetja zadovoljstvo z delom uvrščajo med svoje organizacijske vrednote in 

kompetence, čeprav so posledice nezadovoljstva očitne in vplivajo na poslovni uspeh 

organizacije. S tovrstno tematiko je povezan tudi stres, o katerem je v podjetjih le redko 

zaslediti odprto razpravo, za blaginjo svojih zaposlenih pa večinoma ni poskrbljeno, oziroma 

se o tem ne razmišlja (Kanjuo-Mrčela, Vrčko, 2007). Edini cilji organizacije so torej finančni, 

ekonomski, poudarek vodilnih v podjetju pa je predvsem na kapitalu in ne na človeku. Tudi 

Sakanović in Mayer (2006) poudarjata, da je ravno človek tisti, ki lahko podjetju prinese 

drugačnost, edinstvenost, ki lahko prispevata k uspehu organizacije, zato pa je tematika 

zadovoljstva na delovnem mestu temeljna problematika, ki bi se je morali dotikati. Žižek, Mulej 

in Treven (2009) izpostavljajo, da gre pri uspešnem poslovanju za višje poslanstvo od dobička, 

za doseganje dobrega počutja zaposlenih, ki na ta način postajajo ustvarjalni, inovativni, 

podjetje pa zato bolj konkurenčno. Lahko trdimo, da ljudje na delovnem mestu niso le za 

zaslužek, ampak je njihova vrednota postal tudi osebnostni razvoj, uresničevanje svojega 

življenjskega poslanstva. Torej mora postati menedžment podjetij celovit, ne sme se omejevati 
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na ekonomske, finančne in tehnološke dejavnike, temveč tudi na ljudi in na njihovo dobro 

počutje.  

Če je znanje v organizaciji razpršeno, hkrati pa prevladujejo preveč ambiciozne zahteve in 

premalo časa, lahko pride do odstopanja od želenega poslovnega procesa. Kocbek in Polančič 

(2015) opredeljujeta tak pristop »od zgoraj navzdol« in pomeni, da se znanje skozi prenos 

informacij izgubi, ali pa ostane samo znotraj posameznega poslovnega procesa. Namesto 

tovrstnega in vse prepogostega pristopa s strani vodstva, ki torej odločanje vodi od zgoraj 

navzdol, bi podjetja morala spodbujati obraten pristop, od spodaj navzgor, da bi se zaposleni 

počutili manj podrejene, hkrati pa izražali svoje potenciale in ustvarjalnost. Da bi to negativno 

občutenje organizacije s strani zaposlenih omejili, Kocbek in Polančič (2015) izpostavljata 

pomembnost organizacijskega vidika vključenosti udeležencev v poslovne procese s tem, da 

posamezniki lahko uporabljajo tudi lastna načela in lastne poglede.  

Poslovna komunikacija pa poleg pozitivnega vpliva na zaposlene, omogoča tudi usklajevanje 

aktivnosti zaposlenih, izvajanje pravil in predpisov in jih socializira v kulturo podjetja (Mumel, 

Buneto, Virt, 2006). Funkcijo poslovne komunikacije Berlogar (1999) vidi v zagotavljanju 

stabilnosti organizacije in v zmanjševanju negotovosti zaposlenih v tej organizaciji.  

3.1.Vizija, poslanstvo in organizacijska kultura 

»V komunikaciji, kjer je posledično vpletena tudi neka odločitev, se mi zdi, da je komuniciranje 

dosti lažje, če imamo izoblikovano lastno vizijo, poslanstvo, vrednote in cilje, predvsem pa nam 

je jasno, kaj želimo od določene osebe oziroma kaj je cilj posameznega komunikacijskega 

procesa. Ko imamo pri sebe razčiščene zadeve, kaj in zakaj si sploh to želimo, je potem veliko 

lažje tudi učinkovito komunicirati, se pogajati, prepričevati in podobno« (Kos, 2007, str. 1). 

Ko govorimo o komunikaciji v podjetju, se zdi smiselno omeniti tudi poslanstvo, vizijo, 

predvsem pa organizacijsko kulturo, saj le-ta močno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in 

vodstva pri opravljanju svojega dela. Vse tri omenjene stvari pa so močno povezane s 

komunikacijo, saj je le-ta sestavni del vseh. L. Musek (2003) pravi, da so vrednote podjetja 

podporni stebri, ki opozarjajo, ali ravnamo prav, poslanstvo je temelj, ki nam pove, kakšen je 

namen podjetja, vizija pa kompas, ki podjetje usmerja po pravi poti. Razprava o vsem tem ima 
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mnoge pozitivne posledice: povezovanje ljudi, sodelovanje pri pomembnih razmišljanjih, 

spoštovanje skupnih vrednot in norm, pozitivna komunikacija. Davidson (v: Lešnik Musek, 

2003) kot eno ključnih pridobitev, ki jih organizacija dobi z razpravo o poslanstvu, viziji, vidi 

tudi kot decentralizacijo odgovornosti, kar pomeni, da gre odgovornost z vrha navzdol, na 

delavce, in strateška razprava, ki omogoča učenje podjetja in skupinsko delo. Dejstvo, zakaj se 

mi zdi smiselno te pojme omenjati pa je to, da podjetje lahko ima cilj, a težko je pripraviti ljudi, 

da združijo svoja prizadevanja proti temu, kar pa je možno le z razpravo. Najpomembneje je, 

da v soodločanje podjetje vključuje svoje zaposlene, saj ima to pozitiven vpliv na 

organizacijsko klimo, skupinsko pripadnost, zvestobo podjetju, združuje ljudi in krepi povezave 

med njimi, prav tako pa je pozitiven učinek tudi spoštovanje in upoštevanje razlik in različnih 

mnenj. 

Bass (v: Kanjuo-Mrčela, Vrčko, 2007) trdi, da je naloga učinkovitega vodenja podjetja v 

ustvarjanju vizije, v katero verjamejo ne le vodilni v organizaciji, ampak tudi zaposleni, saj jim 

vizija daje motivacijo, da razvijajo svojo ustvarjalnost, inovativnost in učinkovito rešujejo 

probleme, hkrati pa mora vodja skrbeti za zanimanje vsakega posameznika, se vsakemu 

zaposlenemu posvečati in mu svetovati, če ta to potrebuje. Vizija je nepretrgan proces 

komuniciranja vodilnega kadra z zaposlenimi. Pučko (2005; v: Mesec, 2008) pravi, da vizija 

predstavlja uresničljivo projekcijo za prihodnost, odvisna pa je predvsem od domišljije vodstva 

oziroma posameznika z največjim vplivom. V viziji si podjetje odgovori na vprašanja: kdo smo, 

kaj smo, zakaj smo in kam gremo. Je konkretna podoba bodočnosti, ki je enostavna, smiselna 

in spodbudna. Vizija mora spoštovati čustva, stališča in vrednote podjetja. V podjetjih, kjer ni 

vizije, ni ustvarjalne napetosti. Zaposlenim vizija pomeni orientacijo za usmeritev kariere. Gre 

za iskanje poti, kjer bo doživljal zadovoljstvo pri poklicnem delu. Več ljudi kot vključimo v 

oblikovanje vizije, jasnejša postane in ljudje se z njo identificirajo. Tako postane vizija 

motivacijska moč v skupini, saj če ni vizije, ni ustvarjalnosti (Mesec, 2008). Povzamemo lahko, 

da vizija zvišuje pričakovanja, krepi spretnosti in omogoča boljše izkoriščanje možnosti in 

potencialov. Najpomembneje pa je, da izhaja od znotraj, torej iz podjetja, da se z njo lahko 

poistovetijo prav vsi. 

Možina (1994) organizacijski klimo opredeljuje kot skupek značilnosti, ki kažejo, ali so 

zaposleni zadovoljni z delom, predvsem s socialnim področjem, zato sta organizacijska klima 
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in zadovoljstvo zaposlenih povezana pojava, ki drug na drugega vplivata. Organizacijska klima 

so torej vse značilnosti, ki vplivajo na neko vedenje ljudi v določenem podjetju, kar pa ima za 

posledico zadovoljstvo zaposlenih, njihovo vključevanje, motivacijo, status, vrednote, stališča 

in dobro skupinsko dinamiko. Organizacijska klima na zaposlene vpliva tudi iz vidika 

izkoriščanja njihovih zmogljivosti, mnenj, prepričanj o njihovem delu, delovnem okolju in 

pogojih dela (Sakanović, Mayer, 2006). Podjetje oziroma organizacija mora torej izpolnjevati 

potrebe, pričakovanja zaposlenih, upoštevati spremembe, ki si jih želijo in vse okoliščine 

posameznikovega doživljanja, ki na to vplivajo. Tudi Connel (1996) govori o vključevanju 

zaposlenih kot o načinu zagotavljanja poslovnega uspeha, saj si na ta način lahko skupaj delijo 

zavezanost organizaciji, hkrati pa to, da se zaposlene v procese vključuje, prikazuje spoštovanje 

do posameznika in mu omogoča, da izrazi vse svoje sposobnosti v podjetju.  

Vila (1994) trdi, da če podjetja in posamezniki upoštevajo, da je zadovoljstvo zaposlenih na 

delu pomemben dejavnik organizacijskega behaviorizma, le-to postane pomembno za 

organizacijo samo in za njeno funkcioniranje, saj bodo zadovoljni ljudje svoje delo opravljali 

drugače, bolje, kot če bi delali le za to, ker potrebujejo plačo. 

V temelju torej velja, da je organizacijska kultura sistem mišljenja, ki je skupen ljudem v neki 

organizaciji, prav tako pa razlikuje eno organizacijo od druge. To so torej dominantne vrednote, 

ki so sprejete v nekem podjetju oziroma organizaciji. Robbins (v: Vila, 1994) našteje 10 

temeljnih karakteristik organizacijske kulture, ki so, kot bomo lahko videli, povezane tudi s 

komunikacijo: 

- Individualna iniciativa: stopnja odgovornosti in neodvisnosti posameznika 

- Toleriranje tveganja: spodbujanje posameznika k tveganju in inovativnosti 

- Usmerjanje: definiranost ciljev in pričakovanje uspešnega doseganja le-teh 

- Integracija: sodelovanje oddelkov in služb 

- Sodelovanje z vodstvom: vodilni zagotavljajo nemoteno komunikacijo, sodelovanje in 

podporo zaposlenim 

- Kontrola: pravila, predpisi ter moč nadzora nad zaposlenimi 

- Identifikacija: člani podjetja se identificirajo kot celota 

- Sistem nagrajevanja: nagrade so povezane z ustvarjalnostjo in uspehom pri doseganju 

rezultatov 
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- Toleriranje konfliktov: posameznika nadrejeni spodbujajo k izražanju mnenja 

- Oblike komuniciranja: stopnja, do katere so organizacijske komunikacije omejene in 

vezane na formalno linijo avtoritete 

Poslanstvo in njegova opredelitev je ena najnujnejših nalog vodstva. Prav tako je določitev 

poslanstva začetna faza strateškega ravnanja. Dolžnost menedžmenta pa je, da poslanstvo vsi v 

organizaciji razumejo, sprejemajo in poznajo. Vsebuje pravila organizacije, prepričanja, 

vrednote, opredelitev poslovanja, zahteve zainteresiranih in odnos do rasti podjetja. Za dobro 

opredelitev poslanstva je potrebno analitično delo in raziskave okolja. Govori o smislu obstoja 

organizacije in o ciljih ter namenih. Glavno vodilo je jasen nabor idej, ki jih podpirajo vsi v 

podjetju. Vsebina poslanstva vpliva na zaposlene in na javnost. Podjetij je mnogo in ravno 

njihovo poslanstvo skrbi za to, da se določeno podjetje med njimi ne izgubi. To pa pomeni, da 

poslanstvo lahko motivira k kakovostnemu delu, vodenju in medosebnemu zaupanju  (Lešnk 

Musek, 2003). 

Kot lahko opazimo, sta komunikacija in način komuniciranja v podjetju zelo pomembna, saj se 

na ta način izmenjujejo informacije, da zaposleni lahko delajo usklajeno. Način komunikacije 

pogosto usmerja tudi medosebne odnose med zaposlenimi, ki so odvisni od klime, ki lahko 

zaradi pozitivnega komuniciranja postane ugodnejša, to pa poveča njihovo produktivnost. 

Berlogar (1999) trdi, da se zaradi tržne usmerjenosti podjetij vse pogosteje dogaja, da le-ta 

pozabljajo na določene vrednote, kot je komuniciranje, čeprav je to pogoj za ekonomsko 

uspešnost podjetja (Berlogar, 1999). 

Fink, Goltnik Urnaut, Števančec (2009) trdijo, da imajo pomembno vlogo v komunikaciji 

podjetja menedžerji in drugi strokovnjaki, saj z načinom komuniciranja vplivajo na sodelavce, 

zaposlene in na stranke ter se na ta način informirajo. Ivanko (2003) izpostavlja tudi najvažnejšo 

funkcijo menedžmenta v podjetju, ki jo vidi kot upravljanje s človekovimi potenciali ter 

vključevanje človeka, zaposlenih v upravljanje organizacije, saj je uspešnost podjetja odvisna 

od ljudi, njihovega znanja, ustvarjalnosti, ki pa se izrazi v njihovi uspešnosti  podjetju, če 

menedžment temelji na procesih, ljudeh in na ciljnem vodenju. Ti pogledi za zaposlene 

predstavljajo motivacijo, le-ta pa temelji na komunikaciji, medsebojnem sodelovanju, 

soodločanju. Potrebno pa je tudi izpostaviti, da zaposleni sočasno trpijo posledice uspešnosti 
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ali neuspešnosti podjetja, zato je potrebno, da imajo pri odločanju, poslanstvu, viziji 

organizacije, besedo, in da se z njimi komunicira, ter sodeluje. Rast in uspeh podjetja zahteva, 

da se želje in cilji vodilnih v podjetju, skladajo tako z ekonomskimi viri, kot tudi z drugimi, 

bolj osebnimi dejavniki podjetja – predvsem človeškim faktorjem. Rast podjetja Širec (2011) 

vidi predvsem kot rezultat jasnega namena, pozitivne motivacije in dejanj podjetnikov in 

zaposlenih, ki morajo biti usmerjena k idejam, znanju zaposlenih, sodelovanju in želenim 

izidom. Tudi Fink Babič (2006; v: Pezdirc Žulič, 2012) poudarja, da zaposleni, ki niso omejeni 

in lahko uporabljajo svoje znanje, ideje, postajajo najpomembnejši za konkurenčnost podjetja. 

Zato mora biti inovativnost glavna vrednota zaposlenih, vodstvo pa jih mora pri tem podpirati.  

Ljudje, ki komunicirajo, bodo lažje hodili na delo in bili bolj zadovoljni, to pa bo izboljšalo 

kvaliteto dela podjetja, saj je človek najpomembnejši vir ustvarjanja in nevidnega kapitala 

podjetja oziroma organizacije, katere odličnost je ravno v človekovi glavi. (Prof. Dr. Janko 

Kralj; v: Lešnik Musek, 2003). S komunikacijo stremimo k določenemu cilju, da skušamo 

doseči nek sporazum in hkrati vplivati na sogovornika in na potek nekih dogodkov. Pezdirc 

Žulič (2012) navaja analizo, ki sta jo izvedla Rasulzada in Dackert (2009) in ugotovila, da 

zaposleni, ki imajo dovolj podpore in časa, lahko odprto komunicirajo, ne bodo stopali v 

konflikte, njihovo delovno okolje pa bo bolj dinamično. Posledično si odpirajo možnosti za 

razvoj idej, pri čemer svojo organizacijo dojemajo kot ustvarjalno in inovativno.  

Vsaka poslovna komunikacija je ciljno naravnana, saj vedno poteka z nekim namenom, če pa 

je tovrstna komunikacija uspešna, to lahko prispeva k boljšemu uspehu podjetja in uspešnejšem 

poslovanju. V poslovni komunikaciji Fink, Goltnik Urnaut in Števančec (2009) kot 

najpogostejšo vrsto opredeljujejo poslovni razgovor, ki lahko poteka osebno ali prek 

komunikacijske tehnologije, ki je v današnjem času zelo dostopna (mobilni telefon, internet, e-

mail), pogosti pa so tudi poslovni sestanki in različne predstavitve.  

V procesih komuniciranja poteka izmenjava podatkov, informacij in ravno te so vir uspešnosti 

delovanja podjetij. Komuniciranje je zato pogoj za obstoj in delovanje podjetja v konkurenci, 

ki je v današnjem gospodarstvu prisotna na trgu. Cilj informiranja je nenehno predajanje 

informacij, podatkov v organizacijskem sistemu, na vse ravni delovnih mest v organizaciji 

(Ivanko, 2003). Vsak izmed zaposlenih, ne glede na njegov položaj, mora torej v tem prenosu 
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sodelovati, stremeti k istemu cilju, da podjetje lahko uspešno posluje, način, kako ta prenos 

informacij podjetje izvaja, pa je komunikacija. S komunikacijo se informacije izmenjavajo v 

več smeri, Ivanko (2003, str. 95) zato izpostavlja, da »To omogoča, da zaposleni postanejo 

resnični sodelavci, kar omogoča ustvarjanje znanja kot temeljnega ustvarjalca vrednosti v 

sodobni organizaciji.« Zadovoljstvo zaposlenih pa je pogojeno tudi s tem, kako zaposleni 

organizacijo doživljajo. Če imajo občutek, da se z njimi dobro ravna, da je njihovo delovno 

okolje pozitivno, bodo tam bolj zadovoljni in bodo dosegali boljše rezultate, kar posledično 

pripomore tudi k ekonomičnem izboljšanju podjetja (Sakanović, Mayer, 2006). 

V zadnjem času opažamo nestabilnost, začasnost podjetij in organizacij, kar se navezuje tudi 

na to, da so ljudje oziroma zaposleni slabše navezani na samo organizacijo. Berlogar (1999) 

trdi, da če želi podjetje biti uspešno, odlično, mora upoštevati človeški dejavnik kot vir podjetja, 

ter komunikacijo kot ključno organizacijsko dejavnost. Organizacije, v katerih so cilji 

zaposlenih poenoteni, jih vsi privzemajo, so močnejše in uspešnejše, saj jih ljudje sprejemajo 

kot svoje, saj so skladni z njihovimi interesi. Le-ti pa se izražajo skozi potrebe zaposlenih, ki 

jih mora organizacija zadovoljevati. Zadovoljstvo zaposlenih pa je močno povezano s 

kakovostnim, pozitivnim komuniciranjem, saj se na podlagi tega gradi lojalnost podjetju ter 

njegovim ciljem. V negotovih časih komunikacija preprečuje negotovost, kar pa tudi pripomore 

k produktivnosti zaposlenih (Fink, Goltnik Urnaut, Števančec, 2009). Pomembno se je usmeriti 

v to, kakšen je odnos podjetja tako do gospodarskega, kot tudi družbenega okolja, saj se z 

osredotočanjem na slednje, povečuje sposobnost za reševanje problemov, kar pa je lahko 

posledica tega, da zaposleni, vodstvo in sami cilji organizacije stremijo v isto smer, v reševanje 

skupnih problemov in v sodelovanje (Ivanko, 2003). S komunikacijo se spodbuja občutek 

pripadnosti, vključenosti, kar povečuje zadovoljstvo pri delu, zaposlenim pa omogoča učenje, 

pridobivanje novih koristnih informacij, saj si zaposleni delijo isti cilj (Fink, Goltnik Urnaut, 

Števančec, 2009). Tudi Širec (2011) opisuje dejavnike, ki spodbujajo poslovni uspeh podjetja 

predvsem v obliki virov, ki jih lahko prinese človek – potrebe zaposlenih in vodje, želje, 

zaupanje k dosežkom, izrabe poslovnih priložnosti, medtem ko zaviralne dejavnike vidi v 

pomanjkanju želje po soočanju s težavami, ter v pomanjkanju komunikacije. Fletcher (1999; v: 

Mumel, Buneto, Virt, 2006) izpostavlja vodstvo, zaposlene in komunikacijo kot tri dejavnike, 

ki so za uspeh podjetja ključnega pomena. 
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Nerazumevanje pomembnosti vseh zgoraj naštetih stvari pa bi lahko opisali takole: Poenotenje 

in skupno razumevanje vprašanj v podjetju je enako pomembno kot usklajeni organi v 

človekovem telesu. Če bi si vsak telesni podsistem po svoje predstavljal svojo funkcijo in se ne 

oziral na druge organe in podsisteme v telesu, telo nebi delovalo usklajeno. Kaj če bi srce 

prekinilo dotok krvi v pljuča? Ravno to pa se dogaja v večini organizacij (Lešnik Musek, 2003). 

Možne posledice slabih, negativnih odnosov v podjetju (Ažman, 2015): 

- Prezentizem: pojavlja se zaradi negotove situacije na trgu dela, strahu pred izgubo 

položaja v podjetju, preobremenjenosti zaposlenih. Pomeni, da delavec, ki zboli, ne gre 

na bolniško, s čimer lahko okuži ostale sodelavce, poslabša svoje zdravstveno stanje in 

je bolniških več, ali pa so le-te daljše, kot bi lahko bile, če bi šel na bolniško pravočasno. 

Po drugi strani pa namesto bolniškega, lahko koristijo dopust, namenjen za počitek in 

počitnice, kar lahko prinese nezadovoljstvo, slabše odnose doma, saj so manj časa z 

družino.  

- Odsotnost z dela zaradi bolezni: zaradi stresa, slabih odnosov in negativne komunikacije 

se lahko pojavi večja odsotnost z dela. Za preprečevanje tega so pomembni stiki vodij s 

svojimi zaposlenimi, pogovori, delo na medosebnih odnosih.  

- Poškodbe pri delu: Do le-teh lahko pride tudi zaradi stresa, napetosti, slabih medosebnih 

odnosov in nezadovoljstva. Poškodbe pri delu imajo za delodajalce višje finančne 

posledice, saj morajo izplačevati vso plačo zaposlenega, hkrati pa mu morajo vrniti 

stroške, ki so nastali zaradi zdravljenja.  

Sodelovanje v podjetju je pomembno, predvsem zato, ker omogoča in zagotavlja, da se procesi, 

ki se znotraj njega dogajajo, spremljajo in oblikujejo in zato je odstopanje med načrtovanim in 

realnim poslovnim procesom manjše (Kocbek, Polančič, 2015). Mnogi avtorji in njihove 

raziskave tematike torej ugotavljajo, da je komunikacija v podjetju povezana tako z 

zadovoljstvom zaposlenih, kot tudi z uspehom podjetja na trgu.  

4 OSEBNA KOMUNIKACIJA 

S pomočjo komunikacije osmišljamo svoje občutke, izkušnje in dogodke iz svojega življenja, 

sposobnost in možnost, da to delamo, pa vpliva na naše zadovoljstvo. Pomembno je tudi, kako 

človek osmišlja odnose, ki jih ustvarja z drugimi ljudmi, ter način, kako tovrstne odnose 
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doživlja. »Človeka najglobje označuje njegova sposobnost komuniciranja, saj je prav v tem 

njegovo najglobje bistvo« (Trček, 1994, str. 13). saj je človek  zagotovo »kreator svojega 

dobrega počutja« in za takšno počutje je pomemben tudi lasten izbor besed, s katerimi osmišlja 

svoje izkušnje. Posameznik, ki je v medosebnih odnosih aktiven, živi zdrav in usklajen način 

življenja, komunikacija pa sodeluje pri ohranjanju odnosov, pri njihovi reprodukciji in 

transformaciji (Praprotnik, 2014). Pomemben je proces notranje komunikacije, s katero se 

izraža človekova individualnost in njegova podzavest, saj se tako kažejo njegove dejanske 

reakcije na različne dogodke, situacije, okolja (Trček, 1994). 

Skozi medosebne odnose se oblikuje medosebna komunikacija med ljudmi, ki je večinoma 

spontana, neposredna, nekontrolirana, v njej si sogovorniki izmenjujejo osebna stališča in na ta 

način izoblikujejo svojo osebnost (Trček, 1994). 

Vsakič, ko komuniciramo, nekomu predajamo tako informacijo o neki vsebini, kot tudi 

izražamo svoj odnos do sogovornika. Watzlawick, Beavin in Jackson (v: Hočevar, 2010) ločijo 

sporočevalno in odnosno funkcijo komuniciranja. Prva predstavlja tisto, kar sporočamo, 

vsebuje informacijo, medtem ko druga sporoča, kako razumeti sporočilo glede na odnos med 

dvema posameznikoma, ki komunicirata v določeni situaciji. Ule (2005) izpostavlja, da je v 

odnosnem delu komunikacije pomembna osebna vpletenost, v kateri razkrivamo tudi 

informacije o sebi, ki so pomembne določenemu posamezniku, kar pa prikazuje njegovo osebno 

identiteto, torej vse, kar posamezniku pripada. Na ta način lahko dobimo oseben vpogled v 

nekoga drugega, v našega sogovornika, tako o njegovih političnih, socialnih stališčih, kot tudi 

o njegovih vrednotah, strahovih, ciljih (Hočevar, 2010). 

Komunikacija je torej dinamičen proces, ki se povezuje s perspektivo posameznika, teži k cilju, 

preučuje strukture in procese socialnih sistemov. Danes je vedno več poudarka na 

intrapersonalni, torej notranji komunikaciji, zato je treba v preučevanje komunikacije vključiti 

tudi človekovo individualnost, človekov »jaz« (Trček, 1994). 

4.1. Komunikacija in zadovoljstvo z življenjem 

Diener in Seligman (2004; v: Šarotar Žižek, Mulej, Treven, 2009) ugotavljata, da so razlike 

med posamezniki v dobrem počutju vse manj povezane s prihodkom, vse bolj pa z medosebnimi 
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odnosi in z zadovoljstvom pri delu. Zato lahko rečemo, da dobro počutje izhaja iz tega, kako 

svoje življenje posameznik vrednoti, kašen je njegov socialni in ne ekonomski kapital. Zato se 

je potrebno osredotočati tudi na odnose in komunikacijo posameznika v družinskem okolju 

oziroma na zasebni ravni. Komuniciranje je aktiven in dinamičen proces posameznikov, ki se 

v življenju srečujejo z različnimi ljudmi, situacijami, odnosi, ki so lahko formalni, ali pa osebni. 

Glede na situacijo pa posameznik presodi, katero plast osebnosti, ki se bo izražala skozi njegovo 

osebnost, bo pokazal – ljudje različnim ljudem kažejo drugačne verzije sebe, pogosto pa je to 

odvisno od tega, kaj drugi pričakujejo od njih (Praprotnik, 2014). 

Poštrak (2002, str. 250) citira Antona Pereniča, ki pravi, da so že grški misleci trdili, da človek 

lahko živi le v politično organizirani skupnosti (tj. polisu), »ki je edina sposobna razvijati 

posameznikovo moralno popolnost in zadostiti njegovemu iskanju sreče. Ker za uresničevanje 

svobode ni drugih možnosti, ni prihajalo do nasprotja med interesi posameznika in skupnostjo.« 

Hkrati pa opozarja na to, da je tanka meja med izgubo lastne individualnosti in nujnim 

podrejanjem skupnosti in njenim potrebam. Iz tega lahko ugotovimo, da posameznik v 

interakciji in v odnosih z drugimi dobro in uspešno deluje, če je v le-teh lahko avtonomen, 

hkrati pa dela kot del skupine, skupnosti, ki mora stremeti k istemu cilju, kar lahko prenesemo 

na delovanje posameznika v službi in doma.   

Raziskave kažejo, da so intimni odnosi  domačem okolju povezani z občutenjem sreče 

posameznika, torej z odsotnostjo osamljenosti, kar pa lahko povežemo tudi z zadovoljstvom v 

življenju. Hočevar (2010) opredeljuje koncept osebne sreče s pomočjo filozofije (Aristotel), ki 

pravi, da je pozitivno notranje doživljanje, razlog za vsako človekovo dejanje. Pomembno za 

osebno srečo je tudi, da svoje življenje vidimo kot kakovostno, v pozitivni luči, torej da smo 

zadovoljni z življenjem, delom in z medsebojnimi odnosi. »Odnosno komuniciranje, samo-

razkrivanje, intimni partnerski odnosi in občutenje sreče so fenomeni, ki so v svoji prisotnosti 

ali odsotnosti v naših življenjih tako ali drugače aktualni vsak dan« (Hočevar, 2010, str. 123). 

Poštrak (2002) citira Crossleya, ki pravi, da je človekova subjektivnost, torej človekovo 

doživljanje sveta, sestavljeno iz prakse, iz povezovanja in odpiranja posameznika navzven z 

okoljem in z drugimi ljudmi. Crossley predpostavlja, da je tudi človekov govor bistven za 
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»pomenskost človeške dejavnosti« in da večina človekovih izkušenj izhaja iz njegovega dialoga 

z zunanjim svetom in posamezniki. 

Vsak posameznik drugače vrednoti svoje življenje in zadovoljstvo z njim, ter ga drugače 

ocenjuje. Večinoma je zadovoljstvo odvisno od tega, koliko pozitivnih čustev je v primerjavi s 

stopnjo negativnih (Poljšak Škraban, 2010). Večinoma se to nanaša na to, kako posameznik 

vidi svoje življenje, pretekle izkušnje, trenutna stanja in svojo prihodnost. Poljšak Škraban 

(2010) opredeljuje raziskave, v katerih je predmet raziskovanja ravno zadovoljstvo z življenjem 

oziroma dejavniki, ki so s tem povezani. Pogosto so raziskovali zadovoljstvo ljudi v odnosih 

doma, torej v družinskem življenju in v odnosih s prijatelji. Ugotovila je, da je izredno 

pomembna vloga socialnih odnosov v posameznikovem življenju, saj so povezani tudi s 

psihičnim zdravjem. 

Pri osebni komunikaciji in povezavi le-te z življenjem pa moramo biti pozorni na več aspektov, 

ki jih izpostavljajo tudi Schimmack, Diener in Oishi (2002, v: Stegmüller,Vukman, 2012), 

predvsem v smislu individualnih razlik pri ocenjevanju zadovoljstva z življenjem, na katerega 

vplivajo individualne lastnosti posameznikov, saj različnim področjem pripišejo različne 

stopnje pomembnosti. Ko raziskujemo moramo zato vedeti, da nekateri posamezniki, za katere 

je določeno področje v življenju pomembno, le-to navedejo kot vir svojega doživljanja 

zadovoljstva. Upoštevati moramo torej to, kar je za posameznika pomembno, kateri so njegovi 

cilji, ki jim je predan. Fister (2003) trdi, da posamezniki, ki svoje cilje opredeljujejo kot 

pomembne, le-te lažje in bolj odločno uresničujejo, saj vanje vlagajo trud, da bi jih realizirali. 

Emmons (1986, v: Fister, 2003) trdi, da zaveza nekemu cilju daje smisel in pomen življenju, in 

če se oseba ob uresničevanju čuti neuspešno, to vpliva na njegove sodbe o zadovoljstvu z 

življenjem, saj zaradi oviranosti ne napreduje v želeni smeri.  

V sodobni družbi in sodobnem času, kjer življenje poteka hitro, so odnosi z bližnjimi za 

posameznike izredno pomembni. Klasinc (2014) trdi, da je v zahodni družbi izrazita želja po 

uresničevanju osebnih odnosov, v katerih posamezniki zahtevajo visoko raven zadovoljstva, in 

če pričakovanja niso izpolnjena, lahko doživijo veliko razočaranje in te odnose razdrejo. 

Pomemben aspekt kakovostnih osebnih odnosov je odprtost, samorazkrivanje, medsebojna 

pomoč in predvsem medsebojno komuniciranje, da osebe v nekem odnosu dobijo občutek 
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povezanosti (Ule, 2005). Komunikacija je velika težava v partnerskem odnosu. Na začetku 

zveze večinoma pari nimajo težav s komunikacijo, kar pa je bolj govorica telesa kot pa 

izražanje. 

 »Seveda ne govorim samo o tem, da se verbalno sporazumevata in rešujeta nekatere težave, 

ampak tudi o izražanju, sporočanju čustev, kar je za partnerski odnos bistveno. Ljudje s čustvi 

ne znajo zelo dobro delati. Lahko, da jih ne prepoznajo in jih potem ne morejo verbalno izraziti 

ali pa prepoznajo svoja čustva, a jih krotijo, tlačijo ali izražajo na neprimeren način. Prava 

komunikacija čustev v partnerskem odnosu je to, da se partnerja učita prepoznati svoja čustva« 

(Ziherl, 2010, str. 1). 

Moški se s svojimi čustvi težko povezujejo in jih težko sprejemajo, zato se ob pretiranem 

čustvovanju v okolici, počutijo ogrožene. Poskušajo se umakniti, ali pa v taki situaciji pokazati 

svojo moč in pridobiti nadzor. Ženske pa imajo široko paleto čustev, ki jih intenzivno izkazujejo 

vsak dan. Moški to zaznavajo kot nihanje razpoloženja, kar težko razumejo (Žigon, 2009). 

Naša čustva vplivajo na naše misli, besede in dejanja. To je lahko zelo pozitivno, saj začnemo 

iskati nove priložnosti in ustvarjati nove ideje, lahko pa je negativno, saj pod vplivom čustev 

lahko storimo dejanja, ki jih kasneje obžalujemo. Čustva močno vplivajo na naše počutje in na 

ohranjanje zdravih medosebnih odnosov. Zato jih je potrebno prepoznati in nadzorovati. 

Pri komunikaciji pa je zelo pomembno, da znamo prepoznati čustva, ki jih kaže partner oziroma 

bližnji. To človeku partnerja pomaga razumeti in se odzvati. Čustva prepoznavamo na podlagi 

mimike, telesne drže, kretenj, tona glasu… To se res pomemben del komunikacije, saj včasih 

čustva partnerja povejo več, kot katerekoli besede. 

5 MEDOSEBNI ODNOSI 
 

Človek je socialno in čustveno bitje, hkrati pa je član socialnih skupin. To pomeni, da bo 

njegovo ravnanje in vedenje drugačno, ko bo sam, od vedenja in ravnanja ko bo v skupini. V 

skupini se bo podredil pravilom ravnanja in se vključil v njihovo skupinsko dinamiko. V 

medosebnih odnosih tako človek zadovoljuje svoje potrebe po varnosti, pomembnosti, uspehu 

in ustvarjanju (Trček, 1994). 



Rus, Dušanka, 2017. »Vpliv komunikacije posameznika na njegov uspeh v zasebnem in poslovnem svetu«, 

magistrska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

26 

 

Kos (2007, str. 1) trdi, da na človekovo srečo in zadovoljstvo vplivajo kakovostni medosebni 

odnosi, tako v zasebni, kot tudi v poslovni sferi in ključ do tega je ravno v učinkoviti 

komunikaciji. Omenja Hubbarta, ki je zapisal, da je »človek le toliko živ, kolikor lahko 

komunicira«. Ule (2009; v : Praprotnik, 2014, str. 78) medosebne odnose definira kot: 

»Medosebni odnosi so strukture in dogajanja, ki izvirajo iz vsakdanjih interakcijskih situacij in 

komunikacijskih dogodkov, ki odnose vzpostavljajo in potrjujejo. Socialni odnosi torej potekajo 

kot komunikacijsko dogajanje, v katerem udeleženci dogajanja drug drugemu predstavljajo 

sami sebe, svoja videnja drug drugega in odnosa drug z drugim.« Posameznikov razvoj je 

močno povezan z njegovimi socialnimi interakcijami, saj odnosi z drugimi in družba vplivajo 

na njegovo osebnost, vedenje, potrebe, pa tudi na motivacijo in vrednote (Trček, 1994). 

Za vzpostavitev odnosa, sta vedno potrebna vsaj dva človeka, dva sogovornika, ki drug v 

drugemu sprožata odgovor, kar obema udeležencema daje možnost izražanja. Hribernik (2010) 

izpostavlja, da moramo v odnosu do drugega vedno videti njegove potrebe, saj le na tak način 

lahko vzpostavimo kakovosten in trajen odnos, v katerega se bo sogovornik vračal in ga 

poglabljal. Če pa posameznik v nekem odnosu vidi le svoj cilj, svojo korist in zadovoljuje le 

svoje potrebe, lahko govorimo o manipulaciji. Največkrat se le-ta dogaja ravno med ljudmi, ki 

se med seboj poznajo – v družini, na delovnem mestu, kar zagotovo ni temelj za dobre 

medosebne odnose. Če je komunikacija neučinkovita, to lahko pripelje do konfliktov, 

nesoglasij, ter predvsem do negativnih čustev v posameznikih, zaradi katerih so medosebni 

odnosi tako doma, kot tudi v podjetju, lahko slabi (Kos, 2007). 

Trček (1994) poudarja, da je izvor številnih problemov, s katerimi se v medosebnih odnosih 

srečujemo, ravno komunikacija, ki je neučinkovita, saj imajo sogovorci različne izkušnje, 

potrebe, probleme, ki med sabo pogosto niso primerljivi, in je komunikacija zaradi težjega 

razumevanja neuspešna.  

Medosebni odnosi pa so oziroma bi morali biti pomembna tema tudi za vodstva v podjetjih in 

organizacijah. To pomeni, da bi morali odnose prilagoditi zaposlenim, njihovim navadam in 

značilnostmi, da bi lahko izpolnjevali naloge in dosegali zastavljene cilje. »Za zdrave 

medosebne odnose je značilno, da upoštevamo razlike med posamezniki, da med njimi vlada 

vzajemnost, da gre za dajanje in sprejemanje povratnih informacij, za omogočanje osebnega 
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izražanja vsakega posameznika, da priznavamo obstoj konfliktov, da priznavamo ne le 

podobnosti, ampak tudi različnosti v odnosih« (Možina, 1992; v: Ivančič, 2007, str. 475). Zaradi 

slabih medsebojnih odnosov v podjetju, lahko nastanejo večji problemi, povezani s stroški. 

Težava je predvsem v tem, da se s tovrstnimi problemi začnejo ukvarjati šele, ko so motnje v 

delovnem procesu že velike, posledice pa izrazito negativne. Bistvo medosebnih odnosov v 

podjetju je komunikacija in z njo povezano pravočasno reševanje težav (Ažman, 2015). Zato 

lahko rečemo, da je produktivnost zaposlenih povezana s pozitivnim vzdušjem v organizaciji, 

podporo s strani sodelavcev ter z občutkom posameznika, da je pomemben – torej, z 

medosebnimi odnosi v podjetju. Po drugi strani pa se zaradi nezadovoljstva zaposlenih zmanjša 

tudi njihova učinkovitost in podjetje postane manj uspešno.  

 

6 POVEZAVA OSEBNEGA IN POSLOVNEGA ZADOVOLJSTVA 
 

 

Če želimo povezati osebno in poslovno življenje posameznika, način komunikacije v teh dveh 

življenjskih situacijah in zadovoljstvo z življenjem, moramo to povezavo razčleniti in razumeti. 

Zaposlitev za večino ljudi pomeni povezavo z blagostanjem, kar je zanje motivacija in jo 

razumejo kot prijetno, saj je del njihove identitete in socialnih odnosov (Stegmüller, Vukman, 

2012). Raziskave, ki jih je predstavil Oswald (1997, v: Stegmüller, Vukman, 2012) kažejo, da 

je povezava med delovnim zadovoljstvom in osebno srečo, zasebnim zadovoljstvom, narasla, 

saj je za posameznika pomembno že to, da imajo zaposlitev, ker je med nezaposlenimi nižje 

zadovoljstvo, odstotki samomorov pa višji.  

Musek (2005) prikazuje vidik pozitivnega in negativnega afekta, ki kažeta posameznikovo 

oceno življenja, zadovoljstva v obliki čustev, oziroma v obliki prijetnih in neprijetnih 

razpoloženj, ki so odziv na posameznikovo življenje. Ti afekti kažejo posameznikove ocenitve 

dogodkov, ki se dogajajo v njegovem življenju, tako na zasebnem, kot tudi na poslovnem 

področju. Ravno tu pa lahko najdemo povezavo – v primeru, da bo posameznik pogosto 

doživljal negativen afekt, bo njegovo življenje povezano s frustracijami, depresivnostjo, in 

začel se bo izogibati okoliščinam, ki vzbujajo nezadovoljstvo (Stegmüller, Vukman, 2012). 

Musek (2005) trdi, da je čustveno doživljanje odvisno od kognicije. Posameznik se bo npr. na 
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stres odzval negativno, če le-tega vidi kot grožnjo, izgubo, škodo, zato bo njegovo soočanje s 

stresom neuspešno. Če pa bo stres za posameznika predstavljal izziv, ga bo videl kot nekaj 

pozitivnega, v soočanju z njim pa bo aktivnejši in uspešnejši. To pa velja tako za domače, kot 

tudi posameznikovo delovno okolje. Sakanović in Mayer (2006) izpostavljata, da bodo 

zaposleni v podjetju zadovoljni, če bodo svojo organizacijo doživljali pozitivno, če bodo z njimi 

sodelovali in komunicirali.  

Kot smo že prej omenili, je posameznikovo zadovoljstvo z življenjem močno povezano z 

uresničljivostjo ciljev, ki si jih ta zastavi. Fister (2003) navaja, da za doseganje ciljev niso 

pomembne le lastne spretnosti posameznika, temveč tudi odzivi okolja na prizadevanja za 

uresničitev le-teh. Pomemben vidik doseganja cilja je torej socialna podpora, ki v posamezniku 

zbuja pozitivna čustva in zadovoljstvo, tovrstno podporo pa posamezniki prejemajo doma, v 

podjetju pa skupni cilji niso tako zelo samoumevni. V tem primeru lahko torej trdimo, da 

organizacijska klima podjetja, ki stremi k uresničljivim ciljem, ki so pomembni tako za vodilne 

kot tudi za zaposlene, pozitivno vpliva na uspeh podjetja na trgu. Možina (1994, v: Sakanović, 

Mayer, 2006) trdi, da je organizacijska klima nek skupek značilnosti, ki so povezane z 

zadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu, ter z organizacijo samega podjetja, tako na 

socialnem, kot delovnem vidiku. Emmons (1986, v: Fister, 2003) ugotavlja, da so zaposleni s 

pomembnimi osebnimi cilji, ki jih lahko uresničujejo tudi v podjetju samem, bolj zadovoljni z 

delom in posledično bolj zadovoljni z življenjem. Tovrstno zadovoljstvo pa je odvisno od 

osebnih prizadevanj, ki pa nikoli niso »individualni podvig« (Fister, 2003). Gre  torej za 

podporo in vključenost posameznikove v socialne mreže tako v podjetju kot tudi doma, ki je 

pomemben pogoj za uspeh in zadovoljstvo. 

Zaposleni torej ne iščejo le visokih plač, denarnih nagrad, ampak tudi zadovoljstvo, smisel, 

srečo v tem kar počnejo, da jim to da občutek izpolnjenosti in zadovoljstva v življenju. Dobiček 

podjetja jim ni prioriteta, želijo osebno zrasti, najti smisel. Seveda pa tega ne smemo razumeti 

kot da plača zaposlenega ni pomembna, saj bi tovrstno razmišljanje lahko pripeljalo do 

izkoriščanja delovne sile.  

Šarotar Žižek, Treven in Mulej (2000) povzemajo Kahnemana (1999) in Watermana (1993), ki 

psihično dobro počutje posameznika pripisujeta dvema različnima filozofskima pogledoma – 
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hedonizmu, ki trdi, da je dobro počutje povezano z zadovoljstvom in srečo posameznika, ter 

drugi pogled, eudajmonizem, v katerem je dobro počutje sestavljeno iz uresničevanja človekove 

narave in aktualizacije njegovih potencialov. Šarotar Žižek, Mulej in Treven (2009) 

opredeljujejo posledice pri ljudeh, ki so z življenjem nezadovoljni predvsem zaradi delovnega 

okolja. To so preutrujenost, bolezni in predčasno ali invalidsko upokojevanje, pa tudi predčasne 

smrti. Vse to pa je povezano tudi z domačim okoljem, saj zaradi prenapornega delovnega okolja 

trpijo otroci in partnerji, za katere posameznik nima časa, njegov delodajalec pa v njem vidi le 

profit, zato njuno delovno razmerje lahko preraste tudi v zlorabo.  

Ravno tovrstna negotovost in nezadovoljstvo posameznika v poslovnem svetu in v organizaciji, 

kjer je zaposlen, je posledica razdvojenosti med izkoriščanjem lastnikov oziroma vodij podjetij, 

da bi prišli do čim večjega dobička, ter med zanemarjanjem zadovoljstva, osebne blaginje 

zaposlenih, torej osebne sreče (Šarotar Žižek, Mulej, Treven, 2009). Kanjuo-Mrčela in Vrčko 

(2007) nezadovoljstvo zaposlenih povezujeta s stresom, ki prihaja iz neustrezne komunikacije 

v podjetjih, klime organizacije in procesov odločanja, v katere zaposleni niso vključeni. 

Posledice tovrstnega stresa pa povezujeta tudi z ovirami ob usklajevanju delovnega in 

zasebnega življenja. Tudi Diener in Seligman (2004; v: Šarotar Žižek, Mulej, Treven, 2009) 

opisujeta ne izključujočo povezavo med zadovoljstvom doma in na delovnem mestu. Osebe, ki 

se na delu dobro počutijo, so bolj uspešni v življenju, saj so boljši sodelavci, hkrati pa imajo 

boljše socialne odnose. Raziskave, ki jih omenjata kažejo, da se bodo ljudje, ki so z delom 

zadovoljni, poročili in imeli uspešen zakon. Poleg tega zadovoljstvo oziroma dobro počutje 

povezujeta z zdravjem in z dobrim počutjem, ki pa je zagotovo koristno tudi za podjetja sama, 

iz ekonomskega vidika. Ljudje, ki so pod hujšim stresom, so zaskrbljeni, napeti, depresivni, 

posledica tega pa so lahko bolniški izostanki in slaba produktivnost na delu (Hart in Cooper, 

2002; v: KanjuoMrčela, Vrčko, 2007). 

 

7 EMPIRIČNI DEL 

Namen empiričnega dela je primerjati osebno komunikacijo posameznikov na področju 

zasebnega in poslovnega življenja, ter ugotoviti na kakšen način je povezana z osebnim 

zadovoljstvom in srečo in hkrati prikazati, da sta komunikacija na delovnem mestu in 
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komunikacija doma medsebojno povezani in druga na drugo vplivata, čeprav se tega pogosto 

ne zavedamo..  

Cilj raziskovanja je pokazati, da je pozitivna komunikacija v podjetju in v domačem okolju 

izrednega pomena za dobre medosebne odnose, kar pa je pogoj tako za uspešnejše, bolj 

kvalitetno opravljanje dela v podjetju in za uspeh samega podjetja na trgu,  kot tudi za osebno 

srečo v zasebnem, domačem okolju  

Namen raziskave je tako pokazati posameznikom v podjetjih in doma, kako pomembna je 

pozitivna komunikacija za njihovo počutje, zadovoljstvo, srečo, in kako so te komponente 

povezane z njihovo poslovno uspešnostjo. Veliko posameznikov komunikacijo zapostavlja, 

jemlje jo kot nekaj samoumevnega, tako vodilni v podjetjih, kot tudi zaposleni sami ji ne dajejo 

velike vrednosti, kar lahko vpliva na njihove odnose doma in v službi. Raziskava bo zato 

namenjena osveščanju posameznikov o pomembnosti načina komunikacije v podjetju, kjer je 

lahko rezultat pozitivne komunikacije izražanje različnih mnenj, kar podjetju prinese 

inovativnost, ter o tem, kako je način komunikacije povezan z osebno srečo, kar zagotovo lahko 

impliciramo tudi na posameznikovo poslovno uspešnost. V današnjem času se srečujemo s 

posamezniki, ki so izredno nezadovoljni tako na svojem delovnem mestu, kot tudi doma, kar 

pa je pogosto posledica pomanjkanja komunikacije, empiričnih raziskav o tej temi pa 

primanjkuje. Tako bo raziskava lahko v pomoč tako zaposlenim, kot tudi vodilnim v različnih 

podjetjih, da bodo prepoznali pomembnost komunikacije in jo vpeljali v stalno prakso, ter to 

prenesli tudi v domače okolje, rezultat le-tega pa je lahko večja osebna sreča, boljši osebnostni 

razvoj.   

7.1. Vrsta raziskave 

Izvedli bomo kvantitativno in deskriptivno (opisno) raziskavo, s katero bomo primerjali osebno 

komunikacijo na poslovnem in zasebnem področju življenja, ter ju povezali z zadovoljstvom in 

srečo posameznika. Podatke bomo zbrali z vprašalnikom in jih obdelali z objektivnimi 

metodami. Prav tako bomo količinsko opredelili in ocenili osnovne značilnosti preučevanega 

pojava, ter ugotovili kakšen je način komunikacije posameznikov na različnih področjih 

življenja, ter le-to na podlagi pridobljenih rezultatov opisali.  
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Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (2008) opredeljuje cilj kvantitativnega 

raziskovanja kot zanesljiva, točna, merljiva, objektivna spoznanja. Glavna predpostavka 

tovrstnega raziskovanja je, da obstajajo objektivne zakonitosti, ki jih je mogoče odkriti in 

razložiti v obliki vzročno – posledičnih zvez. S kvantitativno raziskavo obravnavamo 

posamezne spremenljivke, najpogosteje na reprezentativnem vzorcu populacije, dobljene 

rezultate pa posplošimo in tako pojasnimo določen pojav.   

V kvantitativnih raziskavah se poudarja objektivno merjenje, saj gre za statistično, numerično 

oziroma matematično analizo podatkov, le-ti pa so nespremenljivi. Cilj tovrstne analize je 

določanje razmerja med eno in drugo stvarjo, med neodvisno in odvisno spremenljivko. Gre za 

konvergentno sklepanje (Babbie, 2010; v: USC Libraries, 2017). 

Glavne značilnosti kvantitativnih raziskav: (Brians, 2011; v: USC Libraries, 2017) 

- Podatki se zbirajo z uporabo strukturiranih raziskovalnih instrumentov 

- Podatki temeljijo na vzorcih, ki so reprezentativni za populacijo 

- Raziskovalno vprašanje je jasno opredeljeno, zanj se iščejo objektivni odgovori 

- Vsi postopki raziskave so skrbno načrtovani 

- Podatke dobimo v obliki statistik, številk in so urejeni v tabelah, grafih in slikah 

- Raziskava se lahko uporabi za napovedovanje prihodnjih pojavov, raziskovanje 

vzročnih razmerij in za širše pojmovanje pojmov 

- Najpomembnejši cilj kvantitativne raziskovalne študije je klasificiranje funkcij, njihovo 

štetje in konstruiranje statističnih modelov 

Tovrstne raziskave pa prinašajo tudi določene pomanjkljivosti. Čeprav so podatki, pridobljeni 

na kvantitativen način bolj objektivni, lahko zgrešijo vsebinske podrobnosti, ki jih zaradi 

statičnega in togega pristopa ne pridobimo. Prav tako nam dobljeni rezultati ne dajo podatkov 

o vedenju, odnosu, motivaciji, saj nudijo numerične opise in ne podrobnih pripovednih vsebin. 

(USC Libraries, 2017) 

Sedem ciljev v družboslovnem raziskovanju: (Ragin, 2007) 

1. prepoznavanje splošnih vzorcev in povezav 

2. preverjanje in izpolnjevanje teorij 
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3. napovedovanje 

4. interpretiranje kulturno ali zgodovinsko pomembnih pojavov 

5. raziskovanje raznolikosti 

6. dajanje besede 

7. razvijanje novih teorij  

7.2. Merski instrument 

Poslužili se bomo anketnih vprašalnikov, s katerimi bomo pridobili podatke petdesetih oseb iz 

različnih podjetij.  

Prvi del vprašalnika bo namenjen raziskovanju načina osebne komunikacije, ki ga posamezniki 

uporabljajo v poslovnem okolju, ter kako le-ta vpliva na njihovo poslovno uspešnost. V drugem 

delu vprašalnika pa bomo ugotavljali kakšen način komunikacije posamezniki prakticirajo v 

domačem okolju, ter kako tovrsten način vpliva na njihovo osebno srečo, osebni razvoj. Oba 

aspekta, ki ju bomo raziskali pa bomo skušali med seboj primerjati.  Prikazali bomo kakšna 

komunikacija je prisotna v podjetju in kakšna doma, ter le-to povezali z medosebni odnosi 

posameznika, ter njegovo uspešnostjo tako v podjetju kot tudi v domačem okolju. Uporabili 

bomo tudi 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico, ki bo predstavljala stopnjo pozitivne oziroma 

stopnjo negativne komunikacije, ki jo posameznik v vsakodnevnem življenju uporablja.  

Osebe, ki bodo izpolnjevale anketni vprašalnik bodo naključne, merski instrument pa 

popolnoma anonimen, hkrati pa tudi individualen, saj bo nanj odgovarjal vsak posameznik 

posebej. Vprašanja so zaprtega tipa, kar bo dalo možnost lažje obdelave podatkov, hkrati pa 

bomo z raziskavo pridobila točno tiste podatke oziroma informacije, ki jih potrebujemo za 

interpretacijo rezultatov.  

Vsa vprašanja bodo enaka za vsakega posameznika, ki bo vprašalnik izpolnjeval, saj je le-ta 

vnaprej strukturiran, pripravljen, kar pomeni, da vprašanja ne bodo odvisna od odgovorov 

vprašanega. Odgovori bodo vnaprej pripravljeni v obliki različnih modalitet in opcij, 

uporabljena pa bo tudi lestvica.  

Osredotočili se bomo torej na vpliv osebne komunikacije na poslovno in zasebno okolje 

posameznika, ter ti dve področji življenja med seboj primerjali. 
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7.3. Enote raziskovanja 
 

Raziskava bo temeljila na vzorcu populacije, ki jo sestavljajo vse zaposlene osebe v različnih 

podjetjih, stare več kot 20 let. Vzorec oseb bo izbran naključno, vzorčenje pa je potrebno, ker 

je populacija prevelika. Za raziskavo bomo zbrali odgovore petdesetih oseb, ki so na dan 

10.8.2017 zaposlene, stare 20 let ali več in prebivajo na območju Republike Slovenije.  

Stvarna opredelitev vzorca: Zaposlene osebe, stare 20 let ali več 

Krajevna opredelitev vzorca: Republika Slovenija 

Časovna opredelitev vzorca: na dan 10.8.2017 

7.4. Spremenljivke 
 

Tabela 7.1: Spremenljivke 

SPREMENLJIVKA INDIKATOR MODALITETE 

Spol Odgovor na vprašanje o 

spolu 

- Moški 

- Ženska  

Starost Odgovor na vprašanje o 

starosti 

- 20 – 30 let     

- 31 – 40 let 

- 41 – 50 let 

- 51 – 60 let 

- Nad 60 let 

Velikost podjetja Odgovor na vprašanje o 

velikosti podjetja 

- Mikro družba (do 10 

zaposlenih) 

- Majhna družba (11 - 

50 zaposlenih) 

- Srednja družba (51 - 

250 zaposlenih) 

- Velika družba (več 

kot 250 zaposlenih) 
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Lastništvo podjetja Odgovor na vprašanje o 

lastništvu podjetja 

- Zasebni kapital 

- Večinski lastnik 

država 

Komunikacija v podjetju Komunikacija v našem 

podjetju je:  

5 - zelo sproščena in 

prijateljska 

4 – dokaj sproščena in 

prijateljska 

3 – ni niti sproščena, niti ni 

nesproščena 

2 – dokaj nesproščena, 

neprijateljska 

1 – zelo nesproščena in 

neprijateljska 

Vpliv komunikacije na 

motivacijo in produktivnost 

Ustrezna, pozitivna  

komunikacija v podjetju 

mojo delovno motivacijo in 

produktivnost: 

5 – zelo povečuje 

4 – dokaj povečuje 

3 – niti ne povečuje, niti ne 

zmanjšuje 

2 – večinoma ne povečuje 

1 – nikoli ne povečuje 

Sodelovanje na sestankih Na sestankih med 

zaposlenimi: 

 

 

 

 

 

 

Ko mi sodelavec želi nekaj 

povedati:  

5 – aktivno sodelujem 

4 – včasih sodelujem 

3 – niti ne sodelujem, niti 

sodelujem 

2 – skoraj nikoli ne 

sodelujem 

1 – nikoli ne sodelujem 

 

5 – vedno pozorno 

prisluhnem in odgovorim 
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4 – včasih pozorno 

prisluhnem in odgovorim 

3 – ne morem se opredeliti 

2 – redko prisluhnem in 

odgovorim 

1 – nikoli ne prisluhnem in 

ne odgovorim 

Uspešnost dela Moje delo v podjetju bi 

označil/a kot: 

5– zelo uspešno 

4– zmerno uspešno 

3-  niti uspešno, niti 

neuspešno 

2– zmerno neuspešno 

1– neuspešno 

Uspešnost podjetja Uspešnost podjetja bi 

ocenila kot 

5– zelo uspešno 

4– zmerno uspešno 

3-  niti uspešno, niti 

neuspešno 

2– zmerno neuspešno 

1– neuspešno 

Bolniški dopust Kolikokrat ste bili v zadnjih 

treh letih, če seštejete skupaj 

in ocenite, zaradi negativne 

komunikacije, ki je potekala 

na delovnem mestu na 

bolniškem dopustu? 

5 – nikoli 

4 – do 5 dni 

3 – do 15 dni 

2 – do 30 dni 

1 – več kot 30 dni 

 

Komunikacija v domačem 

okolju 

Zasebna komunikacija 

oziroma komunikacija v 

domačem okolju se mi zdi  

 

5 – veliko bolj sproščena kot 

poslovna komunikacija 

4 – deloma bolj sproščena 

kot poslovna komunikacija 
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3 – niti bolj, niti manj 

sproščena kot poslovna 

komunikacija 

2 – manj sproščena kot 

poslovna komunikacija 

1 – veliko manj sproščena 

kot poslovna komunikacija 

Vpliv komunikacije na 

medosebne odnose 

Ustrezna in pozitivna 

komunikacija v domačem 

okolju pripomore k boljšim 

medsebojnim odnosom. 

 

5 – se popolnoma strinjam 

4 – deloma se strinjam 

3 – ne morem se opredeliti 

2- večinoma se ne strinjam 

1-se ne strinjam 

 

Sodelovanje v pogovorih V domačih pogovorih  

 

 

 

Ko mi družinski član želi 

nekaj povedati  

 

5 – aktivno sodelujem 

4 – včasih sodelujem 

3 - ne morem se opredeliti 

2 - redko sodelujem 

1 – nikoli ne sodelujem 

5 – vedno pozorno 

prisluhnem in odgovorim 

4  – večinoma pozorno 

prisluhnem in odgovorim 

3 – ne morem se opredeliti 

2 – redko prisluhnem in 

odgovorim 

1 – nikoli ne prisluhnem in 

ne odgovorim 
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Uspeh v domačem okolju Opredelite kako uspešno se 

počutite v svojem domačem 

okolju: 

 

5 - zelo uspešno 

4 - deloma uspešno 

3 – ne morem se opredeliti 

2 – večinoma neuspešno 

1 - neuspešno 

Odsotnost od doma zaradi 

negativne komunikacije 

Kolikokrat ste v zadnjih treh 

letih, če seštejete skupaj in 

ocenite, zaradi negativne 

komunikacije, ki je potekala 

v domačem okolju, več časa 

preživeli izven domačega 

okolja (na primer v službi, s 

prijatelji itd.)?  

5 – nikoli 

4 – do 5 dni 

3 – do 15 dni 

2 – do 30 dni 

1 – več kot 30 dni 

 

Vir: lastna izvedba 

7.5. Zbiranje empiričnega gradiva 

V raziskavi je sodelovalo 50 posameznikov. Vsi sodelujoči so bili izbrani naključno, saj smo 

vprašalnik preko interneta posredovali različnim podjetjem oziroma zaposlenim in vodjam le-

teh. Skupaj s posredovanim vprašalnikom smo jim pojasnili razloge za izpolnjevanje, ter jim 

zagotovili anonimnost. Ker so vprašanja izpolnjevali individualno, vsak zase, smo jim pred tem 

pojasnili, da smo ves čas na voljo za kakršna koli vprašanja v zvezi z vprašalnikom in drugimi 

težavami, povezanimi z raziskavo, ter da jih lahko naslovijo na e-mail naslov ali pokličejo na 

telefon. Zbiranje podatkov je trajalo od 20.6. do 20.8.2017.  

Po zbranem zadostnem številu vprašalnikov, smo anketo zaklenili. Zbiranje gradiva je tako 

potekalo brez večjih težav, izpostaviti moramo le to, da niso vsi vprašani izpolnili celotnega 

vprašalnika, zato smo pri določenih vprašanjih dobili manjše število odgovorov, kot je bilo 

sodelujočih, kar lahko pri nadaljnji analizi povzroči težave. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

- Demografski podatki 

V raziskavi je sodelovalo 50 posameznikov, od tega 12 moških (24%) in 38 žensk (76%). 

Vprašalnike so izpolnjevali naključno izbrani ljudje, zato je razlika v številu posameznikov po 

spolu velika, kar lahko posledično vpliva na rezultate naše raziskave. Posamezniki so stari 20 

let in več, največ vprašanih pa sodi v modaliteto 41 – 50 let (46%).  Ker so vprašalnik 

izpolnjevali naključno izbrani posamezniki, so neenakomerno razporejeni tako v spolu, kot tudi 

v letih. Najmanj vprašanih sodi v zadnjo modaliteto, ki nakazuje starost nad 60 let, kar lahko 

povežemo z dejstvom, da je večina posameznikov v Sloveniji ob tej starosti že v pokoju, zato 

zanje vprašalnik ni bil relevanten. Hkrati so do vprašalnika posamezniki lahko dostopali le prek 

interneta, kar mnogim starejšim posameznikom otežuje dostop zaradi pomanjkanja znanja in 

izkušenj s tovrstnim načinom pridobivanja podatkov. Zaradi podaljševanja šolanja in vse 

težjega dostopa do trga dela in same zaposlitve v današnjem času, je tudi manjše število 

posameznikov, ki so odgovarjali, starih 20 do 30 let. Največ posameznikov torej spada v 

modaliteti 31 – 40 let in 41 – 50 let, kar si lahko razlagamo s tem, da je v tej skupini manj 

brezposelnih posameznikov oziroma posameznikov, ki še niso zaključili šolanja, hkrati pa 

njihova starost še ne dosega meje, ki je potrebna za upokojitev. 

Graf 8.1: Starost 

 

Myers in Diener (1995; v: Klasinc, 2014) trdita, da starost, spol, izobrazba, rasa in druge 

demografske značilnosti ne vplivajo na to, kako zadovoljno ali uspešno se posamezniki 

počutijo. Demografske spremenljivke torej k naši raziskavi ne prispevajo veliko, a niso brez 

vpliva. Zato vseeno lahko trdimo, da so dobljeni podatki in rezultati glede vpliva komunikacije 
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pomembni za oba spola in vse zaposlene v različnih podjetjih, saj odražajo pomen pozitivne 

komunikacije v različnih življenjskih okoljih, kar pa je relevantna tema za vsakega, ki je bil, je, 

ali bo vstopal na trg dela in v družinsko življenje.  

- Podjetja 

68% vprašanih dela v večjem podjetju, kar pomeni, da je zaposlenih več kot 250 oseb, najmanj 

vprašanih (8%) pa dela v majhnih družbah, kar pomeni, da je tam zaposlenih 11-50 oseb. 

Večinsko so vprašani zaposleni v podjetjih, katerih večinski lastnik je država, le 32% jih 

odgovarja, da so podjetja, ki jih zaposlujejo, v zasebnem kapitalu.  

Graf 8.2: Lastništvo podjetja 

 

 

Pridobljeni rezultati se torej v veliki večini nanašajo na večja podjetja, katerih večinski lastnik 

je država, zato se bomo v razpravi poskušali osredotočiti tudi na to, kako se komunikacija v 

tovrstnih organizacijah odraža. Ponovno je neenakomerna razporeditev vprašanih o lastništvu 

in velikosti podjetja posledica naključnega zbiranja podatkov. 

- Vpliv in način komunikacije na delovnem mestu 

Na vprašanje o načinu komunikacije, ki je v podjetjih vprašanih prisoten, večinoma (44%) 

odgovarjajo z dokaj nesproščenim in neprijateljskim, ali pa se glede vprašanja ne morejo 

opredeliti (36%). Le 12% jih trdi, da je komunikacija v njihovem podjetju zelo sproščena in 

prijateljska, vsi ostali pa način komuniciranja vidijo kot zelo negativen in nesproščen. Uspešna 

komunikacija je odvisna od znanja posameznikov v podjetju in njihove sposobnosti za 

uporabljanje različnih načinov komuniciranja in prilagajanja sogovornikom. Poslovna 
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komunikacija je usmerjena k določenim zastavljenim ciljem organizacije, h katerim stremijo 

vsi posamezniki znotraj nje, in če je pozitivno naravnana, je posledično bolj sproščena in 

učinkovita (Ucman, 2003). Možina (1998; v: Ucman, 2003) pravi, da je bistvo komunikacije 

prejemanje in dajanje informacij, namen le-tega pa je vplivanje na sodelavce in druge ljudi, s 

katerimi organizacija sodeluje. Tovrstno komuniciranje pa je uspešno le, če nanje vpliva na 

način, da skupaj dosegajo zastavljene cilje, ki morajo biti za vse vpletene privlačni.  

Večinoma je torej komunikacija v podjetjih, kjer večinsko delajo posamezniki, od katerih smo 

pridobivali podatke za raziskavo, negativna, neprijateljska in nesproščena. Graf 3 prikazuje, da 

se navkljub majhnemu številu posameznikov, ki bi bili s komunikacijo zelo zadovoljni, 

polovica (50%) zaveda, da dobra komunikacija pozitivno vpliva na motivacijo zaposlenih in 

posledično na njihovo delovno produktivnost, 32% pa jih trdi, da je njen vpliv vsaj delen. Nihče 

izmed vprašanih pa ni v zvezi s trditvijo izrazil nestrinjanja. Pomembni aspekti pozitivne 

komunikacije so torej večinoma znani vsem zaposlenim, pogosto se jih le ne zavedajo in jim ne 

posvečajo dovolj pozornosti.  

Graf 8.3: Vpliv komunikacije na motivacijo in delovno produktivnost 

 

 

Kelly (2000; v: Mumel, Buneto, Virt, 2006) govori o komunikaciji kot orodju za motiviranje 

zaposlenih, saj z njeno pomočjo pridobijo občutek pripadnosti skozi sodelovanje pri različnih 

odločitvah v podjetju. Na ta način imajo posamezniki občutek, da so upoštevani in slišani. Tudi 

Šarotar Žižek, Mulej in Treven (2009) poudarjajo, da je človek oziroma kapital, ki ga le-ta 

prinese, pomembnejši od finančnega in materialnega. Podjetje ne more uspešno funkcionirati 
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in delovati, če zaposleni ne predstavljajo bistvenih sodelavcev, jih organizacija ne spodbuja  

inovativnosti in ustvarjalnosti.  

- Sodelovanje in medosebni odnosi v podjetju 

Naslednji vprašanji sta se nanašali na to, kako posamezniki sodelujejo v podjetju in kakšen je 

njihov način komunikacije. Velika večina trdi, da na sestankih, ki jih organizira podjetje redno 

ali vsaj večinoma sodelujejo (82%), kar lahko povežemo tudi s tem, da jih kar 80% tudi trdi, da 

sodelavcem in drugim zaposlenim vedno prisluhnejo in jim odgovarjajo na njihova vprašanja. 

Berlogar (1999) navaja številne raziskave, ki kažejo, da je aktivno sodelovanje v organizaciji, 

ter učinkovita raba informacij podjetja, povezano z visoko stopnjo izpolnjevanja delovnih 

nalog. Tudi Mumel, Buneto in Virt (2006) navajajo, da je komunikacija v podjetju pomembna 

za lojalnost, prilagajanje, zaupanje in vzajemnost, kar pa pripomore k dobrim medosebnim 

odnosom. Zdravi medosebni odnosi upoštevajo razlike med posamezniki, med njimi vlada 

vzajemnost, predvsem pa gre tako za dajanje in sprejemanje informacij na način, da se vsak 

posameznik lahko izrazi, da se ne bojimo konfliktov ampak spodbujamo različnost (Možina, 

1992; v: Ivančič, 2007). Odgovor, da posameznik vedno prisluhne in odgovori ostalim 

sodelavcem, drugim zaposlenim, je izbrala večina vprašanih, kar pomeni, da so medosebni 

odnosi na delovnih mestih vprašanih dobri, temeljijo na vzajemnosti in prilagajanju, hkrati pa 

na pomoči in predvsem na pozitivni komunikaciji.  

Odgovore o sodelovanju in načini komuniciranja lahko povežemo z zgornjim vprašanjem o 

načinih in vplivih komunikacije, saj zaposleni komunikacijo v podjetju vidijo kot pomemben 

aspekt, zato se posledično sami trudijo, da bi bila njihova osebna komunikacija v podjetju 

pozitivno naravnana. Komunikacija med posamezniki in ostalimi zaposlenimi je pomembna za 

sam uspeh podjetja in uspešnost poslovanja, zato mora komunikacija v podjetju vključevati 

odprtost, dialog, poštenost (Henderson, McAdam, 2003; v: Mumel, Buneto, Virt, 2006). Tudi 

Berlogar (1999) navaja številne raziskave, ki kažejo, da je aktivno sodelovanje v organizaciji 

ter učinkovita raba informacij podjetja, povezano z visoko stopnjo izpolnjevanja delovnih 

nalog. Kvalitetna komunikacija in aktivno udeleževanje pa povečujeta zadovoljstvo z delom, 

hkrati pa je komunikacija povezana z učinkovitostjo in uspehom podjetja, kar bomo prikazovali 

v nadaljevanju. 
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Graf 8.4: Sodelovanje na sestankih 

 
 

Večina vprašanih torej na sestankih in na splošno na delovnem mestu redno in aktivno sodeluje. 

Mesner - Andolšek, 1995 (v: Ivančič, 2007) opredeljuje, da sodelovanje obstaja, če zaposleni 

skupaj z medsebojno pomočjo in komunikacijo dosegajo cilje, h katerim skupaj stremijo in so 

zanje enako zainteresirani. Takšno sodelovanje pa temelji na zaupanju, odkritosti in sposobnosti 

za reševanje konfliktov. Tovrstne sposobnosti in vrednote pa so za medosebne odnose 

pomembne, saj prispevajo tako k bolj sproščenem vzdušju, boljšim odnosom, hkrati pa vplivajo 

tudi na zadovoljstvo posameznikov na delovnem mestu.  

- Uspeh posameznika in podjetja 

Močno povezani pa sta tudi vprašanji glede ocene osebne uspešnosti v podjetju in uspeha 

podjetja samega na trgu. Velika večina vprašanih namreč stopnjo svoje uspešnosti v podjetju 

vidi kot zmerno (57%), prav tako, kot vidi uspeh podjetja zmeren (45%). Malo manjši odstotek 

vprašanih pa na obe vprašanji odgovarja z modaliteto zelo uspešno, kar pomeni, da osebe, ki 

svoje delo vidijo kot uspešno, na enak način zaznavajo delo celotnega podjetja. Zelo podobni 

so si tudi odstotki odgovorov, ki svoje delo in delo podjetja vidijo kot neuspešno, čeprav kar 

2% vprašanih podjetje vidita kot neuspešno, medtem ko svojega dela na tak način ne zaznava 

nihče. Uspešna organizacija mora znati izkoristiti ustvarjalnost in inovativnost svojih 

zaposlenih, za to pa je pomembna motivacija in pozitivna klima. Zaposleni, ki lahko razvijajo 

svoje ideje in znanje, podjetja postavljajo na višji nivo, saj tako postajajo bolj konkurenčna 

(Pezdirc Žulič, 2012). Če pa se posamezniki počutijo dobro v podjetju, če imajo občutek, da jih 

upoštevajo in spodbujajo, hkrati dobijo občutek uspeha in zadovoljstva z življenjem.  
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Graf 8.5: Ocena uspešnosti podjetja 

 

Uspeh oziroma učinkovitost podjetja je pogosto povezana z ekonomskimi vrednotami, torej z 

merjenjem ekonomske učinkovitosti, kar predstavlja problem, saj učinkovitosti ne moremo 

enačiti z ekonomičnostjo, ampak le-ta obsega mnogo več. Pogosto pa je učinkovitost posledica 

produktivnosti organizacije, katero Downs in Hain (v: Berlogar, 1999) povezujeta z 

učinkovitim komuniciranjem, saj naj bi bilo le-to temeljno za uspeh. Ivanko (2003, str. 92) 

navaja dejstvo, da »informacije, komunikacije in znanje ter upravljanje kot sposobnost, da se 

ustvarjalno odziva na novo informacijo, postajajo najvažnejši dejavniki razvoja sodobne 

organizacije.« Glede na to, da posamezniki, ki so pri raziskavi sodelovali, komuniciranja v 

podjetju ne vidijo kot pozitivnega, sproščenega, tudi podjetja posledično ne dojemajo kot zelo 

uspešnega, uspešnost vidijo kot zmerno, čeprav je lahko odgovor na tovrstno vprašanje povezan 

tudi s tem, da danes ljudje še ne zaznavajo vrednosti pozitivne komunikacije in z njo povezanih 

prednosti za podjetje.  

79% vprašanih še nikoli ni koristilo bolniškega dopusta zaradi negativne komunikacije v 

podjetju, katere posledica je pogosto stres, izmikanje obveznostim in nezadovoljstvo na 

delovnem mestu. Ucman (2003) opredeljuje stres kot odziv organizma na delovanje stresorjev, 

sprememb v okolju. Stres pripravi telo za napad ali beg, slednji predvsem kadar je posameznika 

strah, da ne bo zmogel izpolniti zahtevam, ki so mu dane, lahko jih je preveč ali premalo, 

predvsem pa posameznik meni, da ovir, povezanih s tem, ne bo mogel premagati. Psihični odziv 

na negativen stres se kaže v zaskrbljenosti, obupanosti, depresiji in občutkih nemoči, vse to pa 

posamezniku daje občutek nezadovoljstva, občutek da je neuspešen. Ucman (2003) tudi 

poudarja, da je način, kako stresno človek dojema neko situacijo, odvisno predvsem od njegove 

osebnosti, izkušenj in motivacije. Posledice stresa, ki ga povzroči negativna komunikacija pa 
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se lahko manifestirajo tudi v telesne bolezni, saj stres oslabi imunski sistem organizma, 

posledice pa so migrene, zvišan pritisk, ipd. Tudi Šarotar Žižek, Mulej in Treven (2009) 

opozarjajo, da se posamezniki, ki niso zadovoljni na svojem delovnem mestu, saj njihova 

ustvarjalnost in inovativnost ni spodbujena, saj v procesih organizacije ne morejo sodelovati, 

prinese bolezni, upokojevanje, iztrošenost, ter s tem povezane vse pogostejše bolniške dopuste.  

Graf 8.6: Bolniška odsotnost kot posledica negativne komunikacije 

 

Podatke, pridobljene iz vprašalnika lahko povežemo z zgoraj navedenimi podatki o osebnem 

uspehu, zadovoljstvom s komunikacijo in zaznavanjem komunikacije na splošno kot 

pomemben dejavnik v podjetju. Kljub temu, da komunikacijo vsi vprašani vidijo kot 

pomembno, jih je še vedno 21% koristilo vsaj 5 dni ali več bolniškega dopusta ravno zaradi 

stresa, povzročenega z negativno komunikacijo. Z odgovori na ta vprašanja lahko ugotovimo, 

da komuniciranje in načini komunikacije niso prioritetnega pomena za organizacije, ne 

pripisujejo jim velikega pomena, čeprav je posledično lahko njihov uspeh slabši, hkrati pa so 

zaposleni manj zadovoljni tako na delovnem mestu, kot posledično na splošno v življenju. Torej 

lahko povzamemo, da dobro počutje posameznikov ni pomembno le zaradi njih samih, ampak 

je tudi ekonomsko koristno  (Šarotar Žižek, Treven in Mulej, 2009). 

- Komunikacija v domačem okolju 

V domačem okolju je komunikacija za večino vprašanih (92%) veliko ali vsaj deloma bolj 

sproščena in prijateljska od komunikacije v delovnem okolju. Le 8% jih odgovarja, da je 

komunikacija v obeh življenjskih okoljih enaka, nikomur pa se ne zdi, da bi bila doma 

komunikacija slabša, manj sproščena od poslovne komunikacije, kar nam lahko pove, da je 

način komunikacije posameznika odvisen od okolja, v katerem se nek komunikacijski proces 
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odvija, ter od odnosov, ki so v tem okolju vzpostavljeni. 86% vprašanim se zdi, da pozitivna 

komunikacija dobro vpliva na medosebne družinske in zasebne odnose, 14% pa jih odgovarja, 

da so dobri medosebni odnosi vsaj deloma tudi posledica pozitivne komunikacije, kar lahko 

povežemo s tem, da ljudje komunikacijo v domačem okolju vidijo kot zelo pomembno in ji 

pripisujejo veliko vrednost v medosebnih odnosih. Zato se lahko sprostijo, so bolj prijateljski 

kot v poslovnem svetu. 

 

Graf 8.7: Komunikacija v domačem okolju v primerjavi s komunikacijo v poslovnem okolju 

 

V različnih okoljih, skupinah ljudi, sami sebe drugače predstavljamo. To je pogosto odvisno od 

pričakovanj, ki jih imajo drugi do nas, hkrati pa od tega, kako dobro in sproščeno se počutimo 

v določenem okolju (Praprotnik, 2014). Lahko rečemo, da se večina vprašanih počuti bolje v 

zasebnem, domačem okolju, saj so tam bolj sproščeni, in lahko na takšen način tudi 

komunicirajo. Praprotnik (2014) trdi, da na tovrsten način komunikacije in posledično počutje 

posameznika v določenem okolju vpliva naša podoba o sebi, ki jo skozi komunikacijo izrazimo, 

od sogovornikov pa pričakujemo potrditev za našo identiteto. Gre torej za pogajanje glede 

statusov in vlog. V domačem okolju torej posamezniki prikazujejo drugačno identiteto, 

drugačen »Jaz«, ki je v večini primerov bolj sproščen, neformalen, medtem ko na delovnem 

mestu prevladuje formalna identiteta, ki mora biti za uveljavljanje posameznikove vloge, bolj 

formalna in nesproščena. Razlog za to je torej potrebno iskati v naravi odnosa, v katerem so 

posamezniki v danem trenutku. Raziskave, ki jih omenja Hočevar (2010) kažejo, da so se 

posamezniki pripravljeni bolj odpreti, razkriti svojo identiteto partnerju, malo manj prijateljem, 

najmanj pa znancem in neznancem.  
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- Sodelovanje v pogovorih 

Rezultati so pokazali, da 80% vprašanih v zasebnih pogovorih aktivno sodeluje, 16% včasih 

sodeluje, 4% pa se glede vprašanja ne morejo opredeliti, torej na splošno lahko rečemo, da v 

domačem okolju večina vprašanih redno in aktivno sodeluje v pogovorih. Prav tako velika 

večina vprašanih (61%) vedno pozorno prisluhne in odgovori, ko jim želi nekdo od domačih 

nekaj povedati, nihče pa ne odgovarja, da v pogovorih ne sodeluje, ne prisluhne in ne odgovarja. 

Iz rezultatov je razvidno, da so posamezniki bolj pripravljeni sodelovati v pogovorih z 

domačimi, kot s sodelavci in drugimi ljudmi na delovnem mestu.  

S tem lahko povežemo vprašanje o vplivu komunikacije na medosebne odnose, kjer velika 

večina vprašanih meni, da pozitivna komunikacija na odnose pozitivno vpliva, komunikacijo 

doma pa vidijo kot pozitivno in prijateljsko. Le-to je lahko posledica aktivnega sodelovanja v 

komunikacijskih procesih, ki se dogajajo v zasebnem okolju, ter zaznavanja pomembnosti in 

visoke vrednosti takšnega komuniciranja.  

Graf 8.8: Sodelovanje v pogovorih v zasebnem življenju 

 

Praprotnik (2014) trdi, da skozi komunikacijo izrazimo sebe in drugega, saj skupaj definiramo 

vloge in pokažemo kakšen je medsebojni odnos sogovornikov. Skozi komunikacijo torej 

pokažemo kakšen je naš odnos do sogovorca, kakšni so občutki v dani situaciji. Če je torej naša 

komunikacija pozitivna, v pogovorih pa redno sodelujemo, to kaže naš odnos do sogovornikov, 

ki je v tem primeru pozitiven, kar izrazimo preko načina komunikacije. V nasprotnem primeru, 

če v pogovorih ne sodelujemo, ljudem ne prisluhnemo, jim ne odgovarjamo, pa to kaže na 

negativno komunikacijo, ki za sabo prinese tudi slabe medsebojne odnose, a mora posameznik 

to povezavo razumeti in ji pripisati vrednost. Razumevanje tega je pomembno v vseh sferah 
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vsakodnevnega življenja, saj je od odnosov z drugimi odvisno tudi občutenje zadovoljstva, 

sreče v življenju.  

- Uspešnost v zasebnem okolju 

Večinoma se vprašani v domačem, zasebnem okolju počutijo uspešne, le 13% se glede tega ne 

more opredeliti. Zadovoljstvo z življenjem je pogosto povezano z zaznavanjem kako uspešen 

je posameznik v njem. Sodbe o tem izhajajo iz doživljanja uspešnosti v posamezniku 

pomembnih aspektih in dejavnostih v življenju, torej iz doživljanja uspešnosti v doseganju 

zastavljenih ciljev (Emmons, 1986; v: Fister, 2003). 

Graf 8.9: Ocena uspešnosti v domačem okolju 

 

Rezultate, pridobljene v tem vprašanju smo primerjali s podatki o načinu komunikacije 

posameznikov. Večinoma komunikacijo posamezniki opažajo kot sproščeno, prijateljsko, v 

zasebnih pogovorih pa skoraj vsi aktivno sodelujejo. Hkrati se velika večina vprašanih počuti 

uspešne, kar se tiče zastavljenih ciljev v zasebnem življenju. Lahko torej predpostavimo, da sta 

način komuniciranja in stopnja, kako uspešnega se posameznik počuti, povezani.  

To prikazujeta tudi Diener in Seligman (2004; v: Šarotar Žižek, Treven in Mulej, 2009), ki 

pravita, da se zadovoljstvo posameznikov oziroma njihovo občutenje uspešnosti redkeje 

povezuje z njihovim ekonomskim uspehom, prihodki, ampak vse več z medosebnimi odnosi 

tako doma, kot tudi na delu. Tovrstno zadovoljstvo povezujeta s pozitivnimi čustvi, ki 

posameznikom prinašajo zadovoljstvo in občutek, da so uspešni. Rezultati naše raziskave torej 

kažejo, da se posamezniki v domačem okolju počutijo bolj uspešne kot v delovnem okolju, 

hkrati pa tudi komunikacijo doma vidijo kot pozitivnejšo in bolj sproščeno od komunikacije v 
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službi, zato lahko iz tega sklepamo, da je uspeh v različnih sferah življenja zagotovo odvisen 

tudi od načina komunikacije oziroma posledično od medsebojnih odnosov, ki jih vzpostavimo 

v nekem okolju z drugimi. 

- Odsotnost od doma kot posledica negativne komunikacije 

Iz rezultatov je razvidno, da večinoma, v kar 67%, posamezniki še nikoli niso bili odsotni od 

doma zaradi negativne komunikacije, ki bi bila v tem okolju prisotna. 21% se je domačem 

okolju izogibalo do 5 dni v zadnjem letu, medtem ko le 4% odgovarjajo, da so bili od doma 

odsotni več kot 15 dni.  

Graf 8.10: Preživet čas od doma zaradi negativne komunikacije 

 
 

Odsotnost od doma zaradi negativne komunikacije je pri vprašanih torej redka, kar lahko 

povežemo z zgoraj zastavljenimi vprašanji. Večinoma se namreč posamezniki doma počutijo 

zelo uspešne, zadovoljne s svojim življenjem, saj prevladuje pozitiven način komunikacije, ki 

jo posamezniki zaznavajo kot izredno pomembno za medosebne odnose. Posledično lahko 

rečemo, da če so odnosi v nekem okolju pozitivni, saj je komunikacija dobra, se v tem okolju 

ljudje raje zadržujejo.  

8% vprašanih, jih je že koristilo bolniški dopust zaradi negativne komunikacije na delovnem 

mestu, kar je še enkrat več od tistih, ki so bili zaradi istega razloga odsotni od doma. Če se torej 

ljudem komunikacija v zasebnem okolju zdi veliko bolj sproščena, prijateljska od komunikacije 

v delovnem okolju, je odsotnost iz enega in drugega okolja zagotovo lahko tudi posledica tega. 

Poljšak Škraban (2010) navaja raziskave, ki ugotavljajo kako socialni odnosi vplivajo na  

občutenje posameznikovega zadovoljstva z življenjem in ugotavlja, da je zadovoljstvo z 
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življenjem pogosto povezano z vlogo partnerskih odnosov, družinskega življenja in prijateljev 

posameznika. Medosebni odnosi so torej izrednega pomena za posameznika in njegovo videnje 

lastnega življenja.  

8.1. Hipoteze 
 

Hipoteza 1: 

Prvo hipotezo, ki pravi »komunikacija v domačem, zasebnem okolju je bolj pozitivna od 

komunikacije v delovnem okolju«, z rezultati, ki smo jih v tej raziskavi pridobili, lahko 

potrdimo. Praprotnik (2014) govori o tem, da je okolje, v katerem človek doživlja podporo, 

manj obremenilno in povzroča občutek, da bo posameznik neke probleme lahko obvladal. Prav 

tako je to povezano s socialnimi kontakti, če je človek dobre volje, družaben, več govori, 

njegova komunikacija je bolj sproščena, prijateljska, o sebi več razkrije, zato so tudi odnosi bolj 

globoki, boljši.  

Pogosto pa je takšna komunikacija neformalna, Berlogar (1999) pravi, da se takšna 

komunikacija lahko vzpostavi tudi med zaposlenimi, saj je to nenačrtovana in ne predpisana 

komunikacija, vzrok zanjo pa je socialna interakcija. Ljudje se morajo medsebojno povezovati, 

zato pomen neformalnega komuniciranje sme biti manjši od formalnega. Toda, pogosto 

organizacije to skušajo preprečevati. Pozitivna komunikacija torej sloni na pozitivnih odnosih 

in obratno, zato je pomembno, da je prisotna v vseh življenjskih okoliščinah. Raziskava, ki smo 

jo izvedli je pokazala, da velika večina vidi zasebno komunikacijo kot boljšo, bolj sproščeno in 

prijateljsko od komunikacije v službi. To je lahko posledica boljših neformalnih odnosov in 

tudi tega, da posamezniki v zasebni komunikaciji bolj aktivno sodelujejo. 

Hipoteza 2: 

Nadalje smo ugotovili in potrdili naša predvidevanja glede hipoteze 2, saj »pozitivna osebna 

komunikacija pozitivno vpliva na poslovno uspešnost«. Rezultati raziskave kažejo, da so 

posamezniki s komunikacijo na delovnem mestu nezadovoljni in jo vidijo kot manj sproščeno, 

manj prijateljsko od komunikacije doma, čeprav se zavedajo, da ima le-ta odločilen vpliv za 

dobre medosebne odnose in uspeh. Le redki pa svoje podjetje vidijo kot zelo uspešno, kar je 

zagotovo lahko povezano z zaznavanjem komunikacije. Tudi svojo komunikacijo vprašani 
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vidijo kot manj aktivno od komunikacije doma, svojo uspešnost pa posledično le kot delno, 

medtem ko se doma oziroma v zasebnem življenju vsi čutijo zelo uspešne.  

Če bi torej bila komunikacija na delovnem mestu pozitivna, bi to pozitivno vplivalo tudi na 

poslovno uspešnost podjetja in uspeh posameznika na tem področju. 

Hipoteza 3: 

S hipotezo 3 smo želeli ugotoviti, če »pozitivna osebna komunikacija pozitivno vpliva na 

osebno srečo.« Številne raziskave, med njimi tudi Arglyeova (1992; v: Hočevar, 2010) 

prikazujejo, da na osebno srečo vplivajo dobri partnerski in prijateljski odnosi, medsebojna 

povezanost s sorodniki, sosedi in znanci, za le-to pa potrebujemo socialne spretnosti. Hkrati pa 

je za osebno srečo pomembna zaposlitev, delo, ki posameznika zadovolji, izpopolnjuje, da 

dosega zastavljene cilje.  

Zadovoljstvo z življenjem oziroma občutenje sreče je odvisno od tega, kako posameznik svoje 

življenje doživlja in vrednoti. (Poljšak Škraban 2010) Če torej posameznik komunikacijo 

vrednoti kot pozitivno, in posledično kot pozitivno doživlja tudi svoje življenje, se počuti 

srečnega. Kot kažejo naši rezultati, je komunikacija za večino vprašanih zelo pomembna, saj 

po njihovo dobro vpliva na medosebne odnose in posledično na uspeh in srečo. Medosebne 

odnose Hočevar (2010) povezuje z občutenjem sreče, saj mnoge raziskave (Argyle, 1992; Ule, 

1993) kažejo na to, da so ljudje, ki imajo dobre odnose, tako partnerske, kot tudi prijateljske, 

srečnejši od drugih in da je dober odnos največji izvor zadovoljstva. Eysen (1990) poudarja, da 

na občutenje sreče posameznika vpliva predvsem njegova osebnost (Hočevar, 2010). 

 

Hipoteza 4: 

S hipotezo 4, ki pravi »V manjših podjetjih je komunikacija bolj pozitivna kot v večjih« smo 

želeli ugotoviti, če je komunikacija v manjših podjetjih, ki torej zaposlujejo manjše število ljudi, 

bolj pozitivna kot v večjih, kjer je zaposlenih več. Do takšne hipoteze smo prišli na podlagi 

prepričanja, da so odnosi v manjših skupinah lahko bolj sproščeni, prijateljski, saj si zaposleni 

med seboj lahko pomagajo, lažje vzpostavijo medsebojne odnose, ter drug z drugim večkrat 

komunicirajo. Hkrati pa je prenos informacij, pomembnih za delo v podjetju, lažji, če zaposluje 
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manj ljudi, le-ti pa imajo zaradi manjšega števila zaposlenih boljše možnosti za uresničevanje 

in izdelavo lastnih idej, torej so lahko bolj ustvarjalni.  

Večinoma so vsi vprašani odgovarjali, da so zaposleni v večjem podjetju, le 8 % jih dela v 

manjših družbah, kar pomeni, da te hipoteze ne moremo ovreči, niti potrditi. Lahko si 

interpretiramo, da zaradi večjega števila posameznikov, ki so odgovarjali in delajo v večjem 

podjetju, komunikacija v teh podjetjih res ni pozitivna, saj v veliki večini odgovarjajo, da je 

neprijateljska in nesproščena. To torej lahko povežemo s tem, da je odgovarjalo manj ljudi, ki 

delajo v majhnih podjetjih, zato je tudi manj ljudi zadovoljnih z načinom komunikacije.  

Hipoteza 5: 

Predzadnja hipoteza, ki smo si jo zastavili, trdi, da »Če je komunikacija v nekem delovnem ali 

zasebnem okolju pozitivna, se temu okolju ne izogibamo.« Rezultati so pokazali, da se ljudje 

redko izogibajo delovnemu mestu, še redkeje pa domačem okolju. Tudi komunikacijo, ki se 

odvija v njihovem poslovnem svetu vidijo kot slabšo, manj prijateljsko in manj sproščeno od 

komunikacije doma, zaradi česar so na delovnem mestu ljudje manj zadovoljni, in se lahko 

začnejo temu okolju izogibati.  

Že laični pogovori pogosto predpostavljajo, da je način, kako nekdo komunicira z nami in kako 

mi komuniciramo z njim, predpogoj za to, kakšen odnos bomo vzpostavili. Miller in Tedder 

(2011; v: Klasinc, 2014) ugotavljata, da na zadovoljstvo v odnosu vpliva kakovostna 

komunikacija med sogovorcema, ki hkrati ne izključuje konfliktov, a vključuje način reševanja 

le-teh. Takšno komunikacijo lahko vzamemo kot pozitivno, kot komunikacijo, ki je naravnana 

k dobrim medosebnim odnosom. 

Hipoteza 6: 

Glede na rezultate lahko ugotovimo, da so v veliki večini na vprašanja odgovarjale ženske, kar 

lahko pomeni, da bi to lahko bil eden izmed dejavnikov, ki je na naše rezultate vplival. S 

hipotezo 6 smo namreč želeli primerjati dojemanje komunikacije s strani moških in žensk, kjer 

smo trdili, da »ženske pozitivno komunikacijo prej opazijo kot moški in jo bolj povezujejo z 

zadovoljstvom v življenju.« Klasinc (2014) navaja raziskave (Myers, Diener, 1995; Wood, 

Rhodes, Whelan, 1989; Diener, Oishi, 2000), ki ugotavljajo, da naj bi bile ženske na splošno z 
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življenjem bolj zadovoljne, a te opažene razlike v spolu niso bistvene. Prav tako nekatere 

raziskave dokazujejo, da so nekoliko bolj zadovoljni posamezniki z višjimi prihodki, z 

življenjem bolj zadovoljni. Klasinc (2014) tudi pravi, da ženske, ki doživljajo več zadovoljstva 

v medosebnih odnosih, dojemajo svoje življenje kot bolj smiselno. Medosebni odnosi pa so 

posledica komunikacije, ki je v posameznikovem življenju in okolju prisotna.  

Večinoma vprašani v naši raziskavi trdijo, da je komunikacija pomemben dejavnik v življenju, 

ki lahko pozitivno vpliva na naše življenje, uspeh in osebno srečo. Lahko bi torej rekli, da je 

zaradi številčnejšega predstavništva žensk v odgovorih tovrsten rezultat, ki kaže na to, da 

posamezniki dojemajo komunikacijo kot izredno pomembno, posledica spola vprašanih, a le-

tega ne moremo dokazati. Povezav med konstruktoma torej še vedno ne razumemo v celoti in 

jih tako ne potrjujemo, lahko pa nanje smiselno sklepamo. Tako hipoteze 6 ne potrdimo, niti je 

ne ovržemo. 

9 POVZETEK UGOTOVITEV 

Ob pregledovanju rezultatov se nam zdi pomemben Maslow in njegova teorija o potrebah 

posameznika, ki nam da vpogled tudi v to, kako povezano je zadovoljstvo z življenjem s 

potrebami posameznika. Potrebe Maslow razdeli na pet stopenj, pri čemer predpostavlja, da 

morajo biti najprej zadovoljene osnovne potrebe, da se lahko zadovoljuje višje (Ucman, 2003): 

1. Fiziološke potrebe (lakota, žeja, spanje, spolnost) 

2. Potrebe po varnosti (obvladovanje okolja, znana pravila, zakoni, vrednote). Človek je 

varen takrat, ko lahko predvidi določene situacije, ko zaupa svojemu okolju – da ima 

varno zaposlitev, da se lahko osebnostno razvija, je preskrbljen.  

3. Potrebe po sprejetosti, s katerimi človek dobi občutek pripadnosti, da lahko izraža svoje 

želje, misli, stališča in je z drugimi posamezniki v dobrih medosebnih odnosih, v katerih 

se počuti upoštevanega. 

4. Potrebe po potrditvi, ugledu, katerih temelj je samospoštovanje in spoštovanje s strani 

drugih. Tu je potrebno omeniti potrebe po uveljavitvi tako v zasebnem okolju, kot tudi 

v poklicu, ki se kažejo v napredovanju, statusu posameznika ipd.  

5. Potrebe po samouresničevanju, kjer gre za razvoj lastne osebnosti s tem, da posameznik 

lahko razvija svoje sposobnosti in ustvarjalnost. 
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Torej, ne le želja po tem, da bi bili v življenju srečni, ampak ima vsak človek tudi potrebe, 

katerih zadovoljevanje mu to šele omogoča. Posameznik z delom, zaposlitvijo neposredno skrbi 

za to, da so zadovoljene njegove osnovne potrebe – po hrani, pijači, strehi nad glavo, kar je tudi 

osnovni razlog, da ljudje hodimo na delovno mesto. Toda, če bi se naše potrebe s tem zaključile, 

na tem mestu nebi mogli govoriti o zadovoljstvu in osebni sreči v povezavi z zaposlitvijo. Druga 

stopnja potreb, ki jih predstavlja Maslow, že predstavljajo potrebe, ki so povezane z našo 

raziskavo. Posamezniki imajo potrebo po tem, da se v svojem okolju, tako domačem, kot tudi 

v poslovnem, počutijo varne. Na ta način lahko izrazijo svoje misli, želje stališča in konec 

koncev izpolnijo tudi druge stopnje potreb, npr. potrebo po samouresničevanju, s katero človek 

izoblikuje sam sebe preko ustvarjalnosti. Tudi v domačem okolju mora posameznik imeti 

občutek varnosti, stabilno okolje, ki mu prav tako omogoča, da se tam počuti sprejetega in 

posledično sproščenega. Za to, da je v tem uspešen, je potrebno, da ga drugi spoštujejo, da 

spoštujejo njegovo mnenje, ki ga lahko izrazi in se ob tem ne počuti ogroženega. Trček (1994) 

poudarja, da so potrebe posameznika lahko zadovoljene le v socialnih skupinah, v katerih 

človek živi in katerim pripada.  

Ponovno se lahko dotaknemo področja komunikacije, ki teorijo potreb lahko lepo zaokroži. 

Pozitivna komunikacija lahko pozitivno vpliva na zadovoljitev vseh zgoraj omenjenih potreb. 

Če je komunikacija pozitivno naravnana, če se spodbuja h komuniciranju ljudi, in če tudi 

posameznik sam razume pomembnost le-tega in se trudi, da z okoljem sam dobro komunicira, 

se bo počutil varnega, hkrati bo lahko izrazil svoje mnenje, želje, stališča in se ob tem počutil 

sprejetega, saj bo s pomočjo komunikacije z drugimi ljudmi vzpostavil dobre odnose, ki 

temeljijo na spoštovanju. V takšnem okolju, ki posameznika spodbuja, pa ima ta možnost, da 

izrazi svojo ustvarjalnost in posledično dela na samouresničevanju, stremi k svojim ciljem, za 

katere pa smo že omenili, da so pomemben del življenja, saj nam dajejo motivacijo, hkrati pa 

zagotavljajo, da se posameznik ob uresničevanju le-teh počuti uspešnega in hkrati zadovoljnega 

z življenjem.  

Rezultati raziskave kažejo, da posamezniki s komunikacijo na delovnem mestu niso zadovoljni, 

hkrati se ne počutijo zelo uspešne na svojem delovnem mestu in kot zelo uspešnega ne vidijo 

niti delovanja podjetja – uspešnost vidijo kot zmerno. Po drugi strani pa komunikacijo doma 

oziroma v zasebnem okolju vidijo kot zelo dobro, ter v primerjavi s komunikacijo na delovnem 
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mestu, kot veliko bolj prijateljsko in sproščeno, torej lahko v tem okolju zadovoljujejo svoje 

potrebe lažje, in so pri tem bolj spodbujani. Zato se v tem življenjskem okolju počutijo bolj 

sproščene in posledično bolj uspešne, srečne in zadovoljne. Hkrati lahko rečemo, da se 

večinoma vsi vprašani, ki so sodelovali v raziskavi, doma bolj aktivno udeležujejo 

komunikacijskih procesov, čeprav se zavedajo, da so ti pomembni tudi v drugih sferah življenja. 

Na delovnem mestu je sodelovanje v pogovorih slabše, slabše je tudi dojemanje načina 

komuniciranja v podjetju, ki ga ne vidijo kot prijateljskega ali sproščenega. S takimi odnosi, ki 

so posledica komuniciranja, pa posameznik kot družbeno bitje, ki stremi k nekim ciljem in se 

ob uresničevanju le-teh počuti zadovoljnega, ne more zadovoljevati svojih potreb. Ob tem lahko 

z nadaljnjim razmišljanjem ugotovimo, da je človek, ki ne more zadovoljevati potreb, tudi pod 

stresom, posledica pa so bolniški dopusti oziroma odsotnost iz določenega okolja, ki lahko 

nastane zaradi dejanske manifestacije stresa v fizične bolezni, ali pa preprosto zaradi izmikanja 

okolju, ki človeku ne prinese zadovoljstva in občutka, da je tam sprejet. Vse to pa je posledica 

načina komunikacije, ki v določeni organizaciji obstoja. 

V nadaljevanju bomo poskušali z rezultati in z literaturo, ki je znana na tem področju, potrditi 

ali ovreči vnaprej zastavljene hipoteze. 

9.1. Omejitve raziskave 

Med raziskavo so se pojavile določene pomanjkljivosti, predvsem zaradi naključno izbranega 

vzorca, saj se je na ta način v raziskavo vključila velika večina žensk, premalo pa je bilo oseb 

moškega spola, zato nismo mogli ugotoviti, ali se dojemanje komunikacije oziroma 

pomembnosti le-te pri spolih razlikuje ali je enako, čeprav se nam je v začetku zdelo, da je način 

komunikacije za ženske pomembnejši.  

Prav tako smo enako napako naredili pri raziskovanju načina komunikacije v večjih in manjših 

podjetjih, saj so bile izbrane zaposlene osebe neenakomerno razporejene in je velika večina 

pripadala večjim podjetjem, ki so v večinski državni lasti. Tako nismo dobili relevantnih 

podatkov za druga podjetja, ki so v zasebni lasti ali pa zaposlujejo manj oseb, in teh dveh 

spremenljivk med sabo nismo mogli primerjati.  
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V raziskavi bi morali podrobneje raziskovati kako posamezniki neposredno vidijo njihov način 

komunikacije na osebno srečo, saj smo ta spekter raziskali le skozi posredno zastavljena 

vprašanja, zaradi česar nismo dobili neposrednega vpogleda v to, kako se v njihovem življenju 

vidijo posamezniki sami. 

Vzorec oseb je bil majhen, zato tudi manj relevanten in manj reprezentativen. Večji vzorec bi 

nam lahko dal bolj obširne rezultate, večji razpon v starosti posameznikov in podjetij, v katerih 

so zaposleni, zato bi naše ugotovitve lažje posplošili.  

9.2. Nadaljnje možnosti za raziskovanje 

Možnosti raziskovanja na področju komuniciranja se nam zdijo ogromne, saj je to področje vse 

bolj relevantno tako za posameznike, kot tudi za podjetja. Več raziskav, ki bodo na tem 

področju izvedene bi lahko pomenilo, da bi se ljudje začeli resnično zavedati pomembnosti 

načina komuniciranja, ter kako le-ta vpliva na njihova življenja. To bi omogočilo 

posameznikom, da bi se bolje počutili v domačem okolju, hkrati pa bi zaradi njihove pozitivne 

komunikacije na delu bili bolj uspešni in se počutili bolj sprejete.  

V prihodnosti bi se raziskave morale osredotočiti predvsem na načine komunikacije, ki se 

vzpostavljajo med zaposlenimi samimi, ter med vodji podjetji in njihovimi podrejenimi. 

Zavedati se moramo, da je negativna komunikacija, ki predpostavlja hierarhijo, neenake odnose 

v podjetjih, še vedno pereč problem, ki zagotovo vpliva tako na delovno uspešnost, kot tudi na 

zadovoljstvo zaposlenih. Večji poudarek na tem bi lahko prinesel izboljšanje, saj bi se raziskave 

lahko poglobile tudi v to, kakšne pristope komuniciranja bi morala podjetja uporabiti, predvsem 

pa kako naj spremenijo način komunikacije. Prav tako bi z raziskavami lahko pokazali vodjem 

podjetij kakšen je negativen vpliv, ki ga lahko komunikacija prinese, in več kot bo izvedenih 

različnih raziskav, manj izpodbojno bo to dejstvo. 

Pomembne pa so tudi raziskave, ki bi pokazale kakšen je vpliv komunikacije v domačem okolju 

– tako z družino, kot tudi z znanci in prijatelji. Menimo, da je to področje raziskano predvsem 

s strani čustev v domačem okolju, na komunikaciji pa ni potrebnega poudarka. Ljudje se tako 

ne zavedajo, kaj lahko njihov način komuniciranja prinese v odnose in kakšne so lahko 
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posledice le-tega, hkrati pa se ne zavedajo da ta komunikacija vpliva na njihovo celotno 

življenje, ne zgolj zasebno.  

Možnosti za raziskovanje komunikacije so torej neomejene, in čeprav je narejenih že precej 

raziskav, bi se lahko v to tematiko še bolj poglobili in jo povezali tudi s filozofskimi, socialnimi 

in psihološkimi koncepti.  

 

9.3. Zaključek 

Vsi ljudje nenehno komuniciramo, to je naša vsakodnevna dejavnost, saj skozi le-to 

izmenjujemo informacije in ustvarjamo odnose z drugimi ljudmi. Človek je družbeno bitje, in 

s komunikacijo svojo težnjo po stikih z drugimi lahko uresniči, saj prek komunikacije izraža 

svoj odnos do sogovornika in svojo notranjost. 

Različne že izvedene raziskave kažejo, da je način komunikacije pomemben, saj vpliva na 

odnose, osebno srečo in zadovoljstvo posameznika. Tudi naša raziskava, v kateri smo poskušali 

primerjati način komunikacije v domačem in zasebnem okolju, ter kako je le-to povezano z 

zadovoljstvom, občutenjem sreče in uspehom, je to korelacijo potrdila. Ugotovili smo, da je 

način komunikacije ljudem pomemben, saj razumejo, da pomembno vpliva na to, kako uspešno 

se bomo počutili.  

Vodstvo, ki na zaposlenih in njihovem počutju ne dela, z njimi ne komunicira, nima 

vzpostavljenih nikakršnih odnosov, lahko to vodi v absentizem, navidezno ali celo resno 

zbolevanje, odpor do dela, stavke (Šarotar Žižek, Mulej, Treven, 2009). Zato bi moralo vsako 

podjetje v zaposlenih videti vir kakovostnega poslovanja, dosežkov, jim omogočati razvoj 

znanja in idej, da bi lahko sami razvili svoje potenciale. Posledično bi se zaposleni na delovnem 

mestu počutili bolje, bolj zadovoljno. Ljudje, ki se dobro počutijo v svoji koži, ki so zadovoljni 

z življenjem, so bolj uspešni tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Ljudje, ki 

so zadovoljni, lažje pomagajo sodelavcem, z njimi sodelujejo, in so na splošno boljši sodelavci, 

hkrati pa se zaradi tega počutijo bolj zadovoljne tudi v drugih socialnih odnosih.  

Skozi komunikacijo se izraža posameznikova osebnost, njegovo mišljenje, pa tudi družbena 

situacija. Prav tako vzpostavlja odnose, vzdržuje obstoječe, in zagotavlja posamezniku, da se 

ne izolira socialno, in je v življenju srečnejši. Posledično to dobro vpliva tudi na njegovo 



Rus, Dušanka, 2017. »Vpliv komunikacije posameznika na njegov uspeh v zasebnem in poslovnem svetu«, 

magistrska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

57 

 

poslovno življenje, saj je tudi v tem okolju bolj sproščen, in obratno. Če je situacija na delovnem 

mestu napeta, bodo negativni odnosi doma, saj bo človek prišel domov že z negativnim 

počutjem, bo težje pozitivno komuniciral, kar za sabo prinese že prej omenjene posledice. Temu 

lahko rečemo, da se tako lahko vrtimo v krogu nezadovoljstva, iz katerega pa je težko izstopiti. 

Po drugi strani so posamezniki, ki so bolj zadovoljni z odnosi doma, tudi zadovoljni z 

življenjem in posameznimi spremenljivkami le-tega nasploh. Čeprav tega ne moremo trditi z 

gotovostjo in določiti točnih spremenljivk, ki bi to dokazale, se nam te povezave zdijo smiselne 

in pomembne. 

V raziskavi smo pravilno predvideli, da je komunikacija pomembna tako za vzpostavljanje, kot 

tudi vzdrževanje odnosov, ter da le-to vpliva na uspeh posameznika in njegovo občutenje sreče. 

Prav tako pozitivna komunikacija dobro vpliva na delovanje podjetij, saj spodbuja 

ustvarjalnost, inovativnost zaposlenih, zato ti raje hodijo na delo in so tam tudi bolj produktivni. 

Na vzorcu 50 oseb, se je od šestih hipotez izkazalo, da smo 4 potrdili, za dve pa smo prišli do 

nezaključenih sklepov, saj za potrditev nismo pridobili dovolj podatkov.   

Vseeno pa se nam zdi, da so pridobljeni rezultati lahko v pomoč posameznikom, da bodo 

zagotovo videli in dojeli kako pomemben je način komunikacije, in kako le-ta lahko vpliva na 

njihovo zadovoljstvo, saj se nam zdi, da o tem premalo govorimo in razmišljamo. Prav tako 

smo dobili pomembne rezultate za vsa podjetja, ne glede na to kako velika so, saj je 

komunikacija v vseh enako pomembna za vse zaposlene in vodje.



Rus, Dušanka, 2017. »Vpliv komunikacije posameznika na njegov uspeh v zasebnem in poslovnem svetu«, 

magistrska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

58 

 

VIRI IN LITERATURA 
 

Ažman, S. (2015). Pomen odnosov v podjetju. Zavod za varstvo pri delu: Delo in varnost 

Berlogar, J. (1999). Organizacijsko komuniciranje: Od konfliktov do skupnega pomena. 

Ljubljana: Gospodarski vestnik 

Charles C., R. (2007). Strategije družboslovnega raziskovanja, članek 

Connel, I. (1996). Corporatecommunication. Ljubljana: Evropski inštitut za komuniciranje in  

kulturo – EURICOM 

Fink, I., Goltnik Urnaut, A., Števančec, D. (2009). Poslovno komuniciranje. Zavod IRC 

Fister, K. (2003). Osebni cilji pri delu in zadovoljstvo z delom. Koper: Psihološka obzorja 

Greene, R.  H. (1991). Nov način komunikacije. Ljubljana: Samozaložba 

Hellriegel, D., Slocum, J., Woodman, R. W. (2001). Ogranizationalbehavior. Cincinnati:  

South-WesternCollege Publ. 

Hočevar, T. (2010).Samorazkrivanje v intimnih partnerskih odnosih in občutenje sreče. Izvirni 

znanstveni članek. Ljubljana: Antropos 

Hodgets, R. M. (2002) Modern human relations at work, Fort 

Worth:HarcourtCollegePublishers 

Hribernik, A. (2010). Manipulacije na osebni ravni v medosebnih odnosih. Univerza v 

Ljubljani: Znanstvena založba 

Iršič, M. (2005). Uvod v razreševanje konfliktov v medosebnih odnosih. Ljubljana: Zavod 

Rakmo 

Ivančič, Anita. (2007). Ocenjevanje organizacijske klime – osnova za vzpostavljanje 

medosebnih odnosov. Članek. Socialna pedagogika 

Ivanko, Š. (2003). Novi trendi v razvoju in organiziranosti sodobnih organizacij. Ljubljana: 

Fakulteta za upravo 

Kanjuo-Mrčela, A., Vrčko, T. (2007). Emocije in integrativni proces vodenja. Dostopno na: 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AU4N21PR/, dne 20.8.2017 

Kavčič, B. (2000). Poslovno komuniciranje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta 

Klasinc, L. (2014). Psihično blagostanje, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in doživljanje 

partnerskega odnosa pri parih od mladostništva do srednje odraslosti. Ljubljana: 

Anthropos 

Kocbek, M., Polančič, G. (2015). Družbeni menedžment poslovnih procesov. Univerza v 

Mariboru: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 



Rus, Dušanka, 2017. »Vpliv komunikacije posameznika na njegov uspeh v zasebnem in poslovnem svetu«, 

magistrska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

59 

 

Kos, B. (2007). Učinkovita komunikacija. Dostopno na: http://www.blazkos.com/ucinkovita-

komunikacija.php, dne: 3.7.2017 

Kovačič, D. (1994). Besedna in telesna komunikacija. Ljubljana: Psihološka obzorja 

Lešnik Musek, K. (2003). Od poslanstva do vizije zavoda in neprofitne organizacije. Ljubljana: 

Inštitut za psihologijo osebnosti 

Marazi, C. (2011) Politicsofthelanguageeconomy. Los Angeles, CA: Semiotext 

Možina, S., Tavčar, M., Zupan, N., Kneževič, A. N. (2011). Poslovno komuniciranje : evropske 

razsežnosti. Maribor: Obzorja 

Mesec, Blaž. (2008). Družbeni okvir neprofitnih organizacij. Ljubljana: Fakulteta za socialno 

delo 

Mumel, D., Buneto, A., Virt, T. (2006). Uporaba instrumentov internega komuniciranja ter cilji 

internega komuniciranja v velikih in malih podjetjih v Sloveniji. Članek. Organizacija 

Musek, J. (2005). Psihološke dimenzije osebnosti. Znanstvena monografija. Ljubljana: 

Filozofska fakulteta 

Perkins, S. P. (2008). Theartand science ofcommunication : toolsforeffectivecommunication in 

theworkplace.Hoboken: Wiley 

Pezdirc Žulič, H. (2012). Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v organizacijah. Članek. 

Novo mesto: Revija za univerzalno odličnost 

Poljšak Škraban, O. (2010). Zadovoljstvo z življenjem v odraslosti in z njim povezani dejavniki. 

Članek, Socialna pedagogika 

Poštrak, M. (2002). Subjekt in intersubjektivnost. Članek: Socialno delo 

Poštrak, M. (2015). Koncepti socialnega dela z mladimi. Članek: Socialno delo 

Praprotnik, T. (2014). Identiteta v medgeneracijskem komuniciranju. 

InstitutumStudiorumHumanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 

Monitor ISH 

Ragin, C. (2007). Družboslovno raziskovanje: Enotnost in raznolikost metode. Ljubljana: 

Fakulteta za družbene vede 

Rus, V., Kocmur, M. (1993). Vpliv različnih neverbalnih načinov komuniciranja in 

komunikacijskih ciljev na zaznavo socialne distance in evaluacijo v komunikaciji. 

Ljubljana: Psihološka obzorja 

Sakanović, Z., Mayer, J. (2006). Nekateri vidiki vodenja in njihov vpliv na organizacijsko 

klimo in zadovoljstvo zaposlenih v slovenski policiji. Kranj: Organizacija 

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2014). Ljubljana: Cankarjeva založba 



Rus, Dušanka, 2017. »Vpliv komunikacije posameznika na njegov uspeh v zasebnem in poslovnem svetu«, 

magistrska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

60 

 

Stegmüller, N., BakračevičVukman, K.(2012). Zadovoljstvo z življenjem v povezavi s 

pozitivnim in negativnim čustvovanjem v srednji in pozni odraslosti. Raziskava na 

slovenskem vzorcu odraslih. Univerza v Mariboru: Filozofska fakulteta 

Šarotar Žižek, S., Treven, S., Mulej, M. (2000). Povezava med psihičnim dobrim počutjem 

zaposlenih in duhovno inteligentnostjo kot dejavniki primerno celovitega 

menedžmenta. Kranj: Organizacija 

Šarotar Žižek, S., Treven, S., Mulej, M. (2009). Dobro počutje/subjektivna blaginja sodelavcev 

kot bistveni dejavnik prehoda v inovativno družbo. Maribor: Organizacija 

Širec, K. (2011). Izzivi in predlog multidimenzionalnega modela proučevanja rasti malih in 

srednje velikih podjetij. Članek. Univerza v Mariboru: Ekonomsko – poslovna fakulteta 

Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja. (2009) - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in 

izobraževanja", Agencija za raziskovanje RS 

Trček, J. (1994). Medosebno komuniciranje in kontaktna kultura. Radovljica: Didakta 

Ucman, I. (2003). Koncepti in veščine komunikacije. Novo Mesto. Dostopno na: 

http://www.leila.si/dokumenti/kom.pdf, dne: 20.7.2017 

Ule, M. (2005). Psihologija komuniciranja. Znanstvena monografija. Ljubljana: Fakulteta za 

družbene vede 

USC Libraries. (2017). OrganizingYour Social SciencesResearchPaper: QuantitativeMethods. 

UniversityofSouthernCalifornia. Dostopno na: 

http://libguides.usc.edu/writingguide/quantitative, dne: 20.8.2017 

Vila, A (1994). Organizacija in organiziranje. Kranj: Moderna organizacija 

Ziherl, Slavko: Glavna težava v odnosu je komunikacija, članek, 2010 Dostopno na: 

http://www.aktivni.si/psihologija/slavko-ziherl-glavna-tezava-v-odnosu-je-

komunikacija/ 1.8..2017 

Žigon, Neža: Kako prepoznati čustveno nasilen odnos?, članek, 2010Dostopno na: 

http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/2380/Kako-prepoznati-%C4%8Dustveno-

nasilen-odnos 1.8.2017 

  

http://www.termania.net/slovarji/74/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja
http://www.termania.net/slovarji/74/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja


 

 

PRILOGE 
 

VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! Sem Dušanka Rus, absolventka Fakultete za uporabne družbene študije, smer 

Medkulturni management. V okviru magistrske naloge opravljam raziskavo na tematiko osebne 

komunikacije in zadovoljstva. Prosila bi odgovore na zelo kratek vprašalnik (17 vprašanj), 

reševanje pa vam bo vzelo okvirno le 5 minut. Za relevantnost rezultatov prosim da odgovarjate 

iskreno in iz svojih lastnih izkušenj, saj je vprašalnik popolnoma anonimen, odgovori bodo 

uporabljeni samo v namene statistične obdelave. Že vnaprej se zahvaljujem, ker prispevate 

svoje mnenje! 

Demografska vprašanja 

1. SPOL: (obkrožite) 

M                  Ž 

2. STAROST: (označite) 

o 20 – 30 let     

o 31 – 40 let 

o 41 – 50 let 

o 51 – 60 let 

o Nad 60 let 

 

3. VELIKOST PODJETJA V KATEREM DELATE: (označite) 

o Mikro družba (do 10 zaposlenih) 

o Majhna družba (11 - 50 zaposlenih) 

o Srednja družba (51 - 250 zaposlenih) 

o Velika družba (več kot 250 zaposlenih) 

 

4. LASTNIŠTVO PODJETJA V KATEREM DELATE: (označite) 

o Zasebni kapital 

o Večinski lastnik država 

 

- Vpliv osebne komunikacije na poklicno uspešnost. Prosim, da pozorno preberete 

stavke in obkrožite število (od 1 do 5) pred trditvijo, s katero se najbolj strinjate.  

 



 

 

5. Komunikacija v našem podjetju je  

5 - zelo sproščena in prijateljska 

4 – dokaj sproščena in prijateljska 

3 – ni niti sproščena, niti ni nesproščena 

2 – dokaj nesproščena, neprijateljska 

1 – zelo nesproščena in neprijateljska 

6. Ustrezna, pozitivna  komunikacija v podjetju mojo delovno motivacijo in 

produktivnost 

5 – zelo povečuje 

4 – dokaj povečuje 

3 – niti ne povečuje, niti ne zmanjšuje 

2 – večinoma ne povečuje 

1 – nikoli ne povečuje 

7. Na sestankih med zaposlenimi 

5 – aktivno sodelujem 

4 – včasih sodelujem 

3 – niti ne sodelujem, niti sodelujem 

2 – skoraj nikoli ne sodelujem 

1 – nikoli ne sodelujem 

8. Ko mi sodelavec želi nekaj povedati 

5 – vedno pozorno prisluhnem in odgovorim 

4 – včasih pozorno prisluhnem in odgovorim 

3 – ne morem se opredeliti 

2 – redko prisluhnem in odgovorim 

1 – nikoli ne prisluhnem in ne odgovorim 

9. Moje delo v podjetju bi označil/a kot 

5 – zelo uspešno 

4- zmerno uspešno 

3 – niti uspešno, niti neuspešno 

2 – zmerno neuspešno 

1- neuspešno 

10. Uspešnost podjetja bi ocenila kot 



 

 

5– zelo uspešno 

4– zmerno uspešno 

3-  niti uspešno, niti neuspešno 

2– zmerno neuspešno 

1– neuspešno 

11. Kolikokrat ste bili v zadnjih treh letih, če seštejete skupaj in ocenite, zaradi 

negativne komunikacije, ki je potekala na delovnem mestu na bolniškem dopustu? 

5 – nikoli 

4 – do 5 dni 

3 – do 15 dni 

2 – do 30 dni 

1 – več kot 30 dni 

 

- Vpliv osebne komunikacije na osebno srečo.Prosim, da pozorno preberete stavke 

in obkrožite število (od 1 do 5) pred trditvijo, s katero se najbolj strinjate.  

 

 

12. Zasebna komunikacija oziroma komunikacija v domačem okolju se mi zdi  

5 – veliko bolj sproščena kot poslovna komunikacija 

4 – deloma bolj sproščena kot poslovna komunikacija 

3 – niti bolj, niti manj sproščena kot poslovna komunikacija 

2 – manj sproščena kot poslovna komunikacija 

1 – veliko manj sproščena kot poslovna komunikacija 

13. Ustrezna in pozitivna komunikacija v domačem okolju pripomore k boljšim 

medsebojnim odnosom. 

5 – se popolnoma strinjam 

4 – deloma se strinjam 

3 – ne morem se opredeliti 

2- večinoma se ne strinjam 

1-se ne strinjam 

14. V domačih pogovorih  

5 – aktivno sodelujem 



 

 

4 – včasih sodelujem 

3 - ne morem se opredeliti 

2 - redko sodelujem 

1 – nikoli ne sodelujem 

15. Ko mi družinski član želi nekaj povedati  

5 – vedno pozorno prisluhnem in odgovorim 

4  – večinoma pozorno prisluhnem in odgovorim 

3 – ne morem se opredeliti 

2 – redko prisluhnem in odgovorim 

1 – nikoli ne prisluhnem in ne odgovorim 

 

16. Opredelite kako uspešno se počutite v svojem domačem okolju: 

5 - zelo uspešno 

4 - deloma uspešno 

3 – ne morem se opredeliti 

2 – večinoma neuspešno 

1 - neuspešno 

17. Kolikokrat ste v zadnjih treh letih, če seštejete skupaj in ocenite, zaradi negativne 

komunikacije, ki je potekala v domačem okolju, več časa preživeli izven domačega 

okolja (na primer v službi, s prijatelji itd.)?  

5 – nikoli 

4 – do 5 dni 

3 – do 15 dni 

2 – do 30 dni 

1 – več kot 30 dni 

 

 


