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POVZETEK 

 

Notranja javnost je prisotna v vseh organizacijah, ne glede na velikost ali predmet 

poslovanja. Pogosto pa je ta zapostavljena, saj vodstvo ne prepozna njenega pomena. 

Glavni namen magistrskega dela je pojasniti, kakšno vlogo ima sistem notranjega 

komuniciranja kot pomembne dejavnosti managerjev pri uspešnosti organizacije. S 

komuniciranjem izmenjujemo informacije, znanje in izkušnje. V empiričnem delu naloga 

prikazuje notranje komuniciranje in s tem povezane probleme s katerimi se srečujejo v 

Domu upokojencev Podbrdo. Le-ti nastajajo predvsem zaradi sloga vodenja in zaradi slabe 

vertikalne komunikacije v zavodu. V zaključku so predstavljeni rezultati raziskave, s 

katero smo potrdili, da komuniciranje med zaposlenimi (horizontalna komunikacija) in 

komuniciranje med podrejenimi in nadrejenimi (vertikalna komuikacija) v organizaciji 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.    

 

Ključne besede: notranja komunikacija, medsebojni odnosi, zadovoljstvo zaposlenih 

 

ABSTRACT 

 

Internal public is present in all organisations regardless of their size or operation. Often it 

is neglected as the management fails to recognise its value. The main purpose of this post-

graduate paper is to explain the role of the system of internal communication as an 

important manager activity in the success of the organisation. By communicating we 

exchange information, knowledge and experience. In the empirical part the paper presents 

internal communication and related problems present in the Podbrdo retirement home. The 

problems are mainly the cause of the management style or poor vertical communication 

within the institution. In the conclusion I present the results of my research with which I 

confirmed that communication between the employees (horizontal communication) and 

communication between the inferior and superior positions (vertical communication) 

within the organisation affects the contentment of the employees. 

 

Key words: Internal communication, mutual relationships, employee contentment 
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1. UVOD 

 

Komunikacijske ovire so pogost vzrok konfliktnih razmerij v organizacijah. Informacije se 

posredujejo napačnim ljudem, zaposleni ne vedo, kako nadrejenemu posredovati 

pomembne informacije, nadrejeni slišijo samo tisto, kar želijo, pomembna sporočila niso 

identificirana kot taka, so popačena, v organizacijah velikokrat pride do komunikacijske 

nasičenosti. Zaradi velikega števila informacij se določena sporočila ne upoštevajo. 

Posledice takih razmer, torej slabih komunikacij, so lahko slabo odločanje, napake zaradi 

nerazumevanja sporočil, pomanjkanje predanosti (lojalnosti) zaposlenih, slabša kakovost 

storitev, saj zaposleni ne razumejo pomembnosti svoje vloge v procesu doseganja 

kakovosti, odpor do sprememb, pa tudi absentizem (izostajanje od dela, odsotnost) in pojav 

neformalnih govoric. Dvosmeren pretok informacij in nenehno povratno informiranje 

(feedback) znotraj organizacije sta prvi in temeljni predpogoj njene uspešnosti navzven. 

Ponekod poskušajo organizacije z internim komuniciranjem udejanjati zastavljeno vizijo, 

vrednote in poslanstvo, ponekod pa organizacije komunikacijske potrebe zaposlenih 

podcenjujejo ali celo zapostavljajo.  

 

V Domu upokojencev Podbrdo se zavedamo, da je uspešno interno komuniciranje nekaj 

elementarnega in nujnega za normalno delovanje zavoda. Dosedanja urejenost zdravstva je 

posledica sistema, ki je to dejavnost opredeljeval več kot štiri desetletja, in ne izhaja iz 

ekonomske presoje učinkovitosti delovanja. Zato so tudi vrednote, stališča in vedenja 

zaposlenih, ki se projicirajo na organiziranost, vodenje, načrtovanje in izvajanje strategij 

ravnanja z ljudmi, temu primerne. V večini držav, ne glede na družbeno-ekonomsko 

ureditev, se je po drugi svetovni vojni uveljavilo prepričanje, da je zdravje ena od osnovnih 

človekovih pravic, za katero je bila dolžna poskrbeti družba. V vsem tem času zaposleni in 

problematika, povezana z njimi, niso bili deležni večje pozornosti. Vzroki za to so bili 

predvsem v nevprašljivem deležu za zdravstvo, majhni konkurenci med izvajalci, veliki 

varnosti zaposlitve itd. Predvsem so bile kadrovske službe tiste, ki so se ukvarjale z ljudmi, 

njihov delovni vidik pa so nadzorovali neposredno nadrejeni.  

 

V slovenskih organizacijah postaja osveščanje o učinkovitosti komunikacije vse bolj 

pomembno: organizirajo različne seminarje in delavnice, na katerih zaposleni nadgrajujejo 
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svoje znanje. Ustanavljajo se posebne službe, ki skrbijo za dobro interno komuniciranje. 

Danes lahko z gotovostjo trdimo, da so zaposleni človeški kapital, ki ga je treba nenehno 

spodbujati k boljšemu delu, ga motivirati ter v njem vzbujati zavest in pripadnost 

organizaciji. Od njih zahtevamo in želimo največ in najboljše, to pa v veliki meri lahko 

dosežemo s komuniciranjem. Zavedam se, da zaposleni v domu upokojencev 

predstavljamo tudi zunanjo javnost, zato si želim raziskati potek notranjega komuniciranja 

in ovire, ki se pri tem pojavljajo.  

 

Osnovni cilj naloge je preučitev vpliva notranjega komuniciranja na zadovoljstvo 

zaposlenih v organizaciji. Na podlagi pridobljenih teoretičnih znanj o internem 

komuniciranju bom podala analizo dejanskega stanja pretoka informacij med zaposlenimi 

v Domu upokojencev Podbrdo in poskušala določiti, kje so šibke točke komuniciranja v 

zavodu in kje močne. Poudariti želim pomembnost internega komuniciranja med 

zaposlenimi pri ohranjanju in spreminjanju zavoda. Hipoteze bom preverila na podlagi 

anketnega vprašalnika. Analiza rezultatov bo dala vpogled v obstoječe stanje na področju 

internega komuniciranja v zavodu. Na podlagi prikazanih rezultatov bom oblikovala 

predloge za izboljšavo internega komuniciranja v Domu upokojencev Podbrdo in 

posledično zadovoljstva zaposlenih. Cilj bo dosežen, če bodo ugotovitve raziskave služile 

kot napotek vodstvu zavoda za sprejem odločitev, ki bodo prinesle izboljšave na področju 

internega komuniciranja, predvsem v smeri pretočnosti informacij in uporabe sredstev 

internega komuniciranja. Rezultati raziskave bodo pokazali kako, teoretična vprašanja 

ustrezajo dejstvom.  

 

V letu 2009 je bila v Domu upokojencev Podbrdo prvič izvedena raziskava siok (slovenska 

organizacijska klima). V okviru tega projekta poteka primerjalno raziskovanje 

organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v slovenskih organizacijah. Rezultati 

raziskave razkrivajo tudi organizacijsko kulturo v zavodu. Med kategorijami, ki 

predstavljajo zavodu izziv za prihodnje je dimenzija notranje komuniciranje in 

informiranje. Zaposleni menijo, da ne dobijo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v 

drugih enotah, da jim vodstvo ne daje dovolj informacij za kakovostno opravljanje dela ter 

da vodje informacij ne posredujejo razumljivo. Zato predpostavljam, da uspešno interno 

komuniciranje: a) viša identifikacijo zaposlenih z organizacijo; b) spodbuja lojalnost 
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zaposlenih; c) krepi motivacijo za delo; d) viša zadovoljstvo z delom, e) razvija pozitivne 

medosebne odnose med zaposlenimi, f) zaposlene socializira v organizacijsko kulturo.  

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Kako nam pri vsem tem lahko pomagajo interne komunikacije?  

 Kako izbrati optimalna komunikacijska orodja, kako načrtovati in meriti 

komunikacijski proces, kako odpravljati ovire in opredeliti standarde internega 

komuniciranja? 

 Kako in katere informacije posredovati zaposlenim?  

 

Hipoteze: 

 Izboljšanje informacijskih pretokov vpliva na povečanje zadovoljstva zaposlenih v 

organizaciji. 

 Izboljšanje informacijskih pretokov vpliva na izboljšanje odnosov nadrejenih s 

podrejenimi. 

 Izboljšanje informacijskih pretokov vpliva na izboljšanje odnosov med sodelavci. 

 

Naloga je sestavljena iz treh vsebinskih sklopov. 

 

V uvodu želim predstaviti vsebino obravnavane teme in osnovni cilj oziroma namen 

magistrskega dela. Podam tudi metodologijo, ki sem jo uporabila pri pisanju naloge. 

 

V teoretičnem delu začnem z opredelitvijo interne komunikacije in opišem njen pomen v 

današnji organizaciji. Nadaljujem s predstavitvijo njenih funkcij in ciljev. Na koncu se 

osredotočim še na ovire, ki preprečujejo uspešno komuniciranje v organizaciji. Pristop pri 

raziskovanju teoretičnih spoznanj bo pretežno deskriptiven. V tem delu sem pri 

raziskovanju uporabljala literaturo različnih slovenskih in tujih avtorjev s področja 

človeških virov, teorije organizacije, organizacijske strukture, psihologije, delovne 

motivacije in raziskovanj podjetij. Podatke sem pridobila tudi na internetu in preko 

podjetij, ki se ukvarjajo s človeškimi viri. 
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V prvi točki empiričnega dela na kratko predstavim Dom upokojencev Podbrdo, njegovo 

zgodovino, strategijo, cilje, vizijo in organiziranost zavoda. V drugi točki opišem postopek 

in metodologijo raziskave interne komunikacije v zavodu. Nadalje predstavim analizo 

rezultatov. V zadnjem delu podam ugotovitve in predloge za izboljšanje interne 

komunikacije v Domu upokojencev Podbrdo. 

Za ugotavljanje internega komuniciranja in zadovoljstva zaposlenih v Domu upokojencev 

Podbrdo sem na osnovi izhodišč uporabila poseben vprašalnik. Oblikovala sem devetnajst  

vprašanj, s katerimi sem poskušala preveriti stanje interne komunikacije v zavodu. 

Vprašalnik je bil poslan vsem zaposlenim, tako da so imeli vsi v zavodu možnost izraziti 

svoja občutja in stališča. Z njim so bili tako pridobljeni podatki za empirično analizo in 

preverjanje zastavljenih hipotez. Za obdelavo podatkov sem uporabila računalniški 

program za statistično obdelavo podatkov SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

za prikaz podatkov v obliki tabel in grafikonov pa računalniški program Microsoft Office 

Excel. 
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2. KOMUNICIRANJE IN ORGANIZACIJA 

 

2.1 Proces komuniciranja 

 

Komunikacija je prenos informacij med oddajnikom in sprejemnikom s pomenskimi 

simboli. To je način zmenjevanja idej, stališč, vrednot, mnenj in dejstev. Za potek 

komunikacijskega procesa je bistveno, da obstaja pošiljatelj, ki sproži proces, in prejemnik, 

ki  zaključuje zvezo (Možina et al., 1994: 560) 

 

Najbolj preprost komunikacijski sistem sestavljajo štiri sestavine, in sicer: pošiljatelj, 

prejemnik, sporočilo ter komunikacijski kanal. 

 

Pošiljatelj je oseba ali skupina ljudi, ki sporočilo pripravlja in oddaja (Mihaljčič, 2006: 13). 

Njegova naloga je upoštevanje naslednjih temeljnih pravil komuniciranja: 

- imeti mora jasno opredeljen cilj, kaj želi sporočiti prejemniku, 

- z jasnim in razumljivim sporočilom bo prejemnik razumel, kaj mu sporoča, 

- razumeti mora osebo ali skupino ljudi, katerim posreduje sporočilo, 

- upoštevati mora njihovo vlogo, vrednote in interese, saj je od tega odvisno tudi 

njihovo dojemanje ter odzivanje na sporočilo, 

- zavedati se mora lastnega ravnanja v procesu komuniciranja, saj s tem bolje 

predvideva odzive prejemnikov, 

- s poznavanjem pravil komuniciranja lahko sam izbere način in obliko poteka 

komunikacije, 

- sporočila prenaša govorno, pisno, nebesedno in kombinirano, oblika pa mora 

ustrezati prejemniku, stroškom komuniciranja, razpoložljivemu času in 

učinkovitosti načina komuniciranja (Možina, 2004: 50-51), 

- izogiba naj se odvečnim besedam in frazam, saj s tem lahko obremeni 

komunikacijsko pot (Mihaljčič, 2006: 13). 

 

Prejemnik je oseba ali skupina ljudi, ki ji je sporočilo namenjeno in ki to sporočilo tudi 

sprejme (Mihaljčič, 2006: 13). Sporočilo mora kodirati, kar pomeni, da svoje misli 

spremeniti v ustrezne kode. Ena pomembnejših zahtev za sprejemnika je sposobnost 
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poslušanja. Poslušati pomeni slišati in posvečati sporočilu pozornost (Možina et al., 1994: 

561). 

 

Sporočilo je dejstvo ali mnenje, ki ga pošiljatelj želi posredovati. Posredujemo ga z 

besedami, gibi ali drugimi znaki (Mihaljčič, 2006: 13). Sporočilo pošiljatelja mora biti 

razumljivo, da bo prejemnik točno vedel, kaj želi pošiljatelj povedati. Sporočilo naj ne 

vsebuje nepotrebnih fraz in odvečnih besed, ker s tem samo preobremenjuje komunikacijo. 

Zato mora biti sporočilo kratko, logično in jasno. Vsako sporočilo mora imeti svoj namen, 

ki se nanaša na smer, cilj delovanja in svoj pomen, ki se nanaša na vsebino (Lipičnik, 

1997: 141). 

 

Komunikacijski kanal je pot, po kateri sporočilo potuje od pošiljatelja do prejemnika. 

Sporočilo je lahko posredovano po različnih sredstvih: prek računalnika, telefona, v obliki 

pisma, pisnega sporočila ali poročila, po faxu, v neposrednem pogovoru, s sliko, s kurirjem 

oziroma odposlencem itd. (Kavčič, 2004: 11). 

 

Komunikacija je lahko hoteno ali nehoteno, zavestno ali nezavestno, načrtovano ali 

nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in delovanje sporočil v medsebojnih, neposrednih 

odnosih med ljudmi. Lahko je nepopolna in nestrokovna (nehotena, nenačrtovana, 

nezavedna, brez uvida o sprejemanju in delovanju sporočil) ali popolna in strokovna 

(hotena, načrtovana, zavestna, z uvidom o sprejemanju in delovanju oddanih sporočil) . 

 

2.2 Formalno in neformalno komuniciranje 

 

2.2.1 Formalna komunikacija 

 

V vseh organizacijah se pojavljajo formalne in neformalne komunikacije. Formalna 

komunikacija se pojavlja znotraj organizacij in ima značilnost, da so komunikacijski kanali 

ter njihov obstoj, oblika in vsebina formalno določeni. Povezane so s strukturo v podjetju, 

neformalne pa so iz vlog posameznikov v podjetju. S tem ugotavljamo povezanost 

koncepta s hierarhičnostjo tako, da formalne komunikacije glede na tok delimo na 

vertikalne, ki se delijo na komunikacije navzdol in navzgor, ter horizontalne komunikacije. 
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Komunikacija navzdol 

Imenujemo komunikacijo, ki poteka od zgornjih k spodnjim ravnem hierarhije, to pomeni 

od nadrejenih k podrejenim in predstavlja običajen tok sporočil v formalnem sistemu. Služi 

za prenos napotil za delo. Vsebuje delovne naloge, postopke, prenos ocen podrejenim o 

njihovem delu. Ta komunikacija je prej neučinkovita kot učinkovita. Vzroki so neustrezne 

informacije in sredstva za njihovo razširjanje, saj se na hierarhični stopnji zahteva del 

skrivnosti in moči, kar še bolj ustvarja občutek podrejenosti oz. nadrejenosti. 

 

Komunikacija navzgor 

Kot že ime pove, poteka obratno kot komunikacija navzdol. Torej gre za prenos informacij 

z nižjih ravni k zgornjim ravnem hierarhije. Ta komunikacija je pogoj za vključevanje 

zaposlenih v odločanje, v reševanje problemov. Nekateri tudi menijo, da je potrebna za 

uspešnega vodjo. Zaposleni dobijo možnost, da povedo, o čem bi radi komunicirali. 

Pomeni odkrito zanimanje za njihova mnenja, pripombe, vprašanja v zvezi z organizacijo. 

Pojavlja se tudi problem, saj zaposleni informacije raje sprejemajo kot dajejo; če pa jih že 

posredujejo, oddajajo le tiste informacije, ki bodo po njihovem mnenju nadrejenim ugajala. 

 

Horizontalna komunikacija 

Vodoravno komuniciranje poteka znotraj organizacije, ki je na isti hierarhični stopnji. 

Pomaga razviti medsebojne odnose med zaposlenimi. Pomeni kanal za reševanje 

problemov med delavci in hkrati omogoča medsebojno podporo. Takšno komuniciranje 

prinaša v organizacijsko strukturo fleksibilnost, ustvarja ustrezno klimo med zaposlenimi 

in hkrati preprečuje konflikte. Poleg prednosti smo zopet pri problemih. Le-ti so: 

- teritorialnost, kar pomeni odpor zaposlenih do vključevanja drugih v njihovo 

aktivnost; 

- specializacija, ki pomeni rabo posebnih terminov ali predvsem drugačne izraze za 

drugačne pomene; 

- pomanjkanje motivacije. 

Zaradi pomanjkanja motivacije ima management pogosto horizontalno komuniciranje za 

nekoristno ali ga celo zavira in ga smatra kot klepetanje med zaposlenimi (Berlogar, 1999: 

21). 
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2.2.2 Neformalna komunikacija 

 

Neformalna komunikacija ne izvira iz vlog posameznikov, zadovoljuje pa potrebe 

zaposlenih, krepi pripadnost skupini in posredno vpliva na uspešnost. Nekateri jo 

imenujejo kar govorice, saj nastajajo kot dopolnilo formalnemu komuniciranju. Ko nastane 

informacijska praznina, niso načrtovane in se pravzaprav pojavljajo povsod. Obstajata dva 

vzroka za neformalno komuniciranje v organizaciji. Eden je prav zagotovo regulacija 

standardizacije, ki jo pogosteje zamenjujemo za prilagajanje. Tako zaposleni in tudi 

managerji raje uporabljajo verbalne kanale informalnega kanala kot pa dokumente 

formalnega. Tako rekoč nastajajo lastne mreže neformalnih stikov izven uradnega 

delovnega mesta oz. časa. Drugi vzrok je socialni v naravi človeka, saj se med seboj 

družimo kot ljudje ne kot sodelavci in hkrati iščemo prijatelja oz. sogovornika, da nam 

prisluhne ob vsakdanjih težavah.  

 

2.3 Opredelitev internega komuniciranja  

 

Človek večino časa prebije v družbi z ljudmi, se z njimi pogovarja, jih posluša, se jim 

smeje, se prepira z njimi, se z njimi rokuje ali jih objema. Lahko bi našteli še na desetine 

drugih oblik vedenja do ljudi okoli nas, vse pa lahko povzamemo z eno samo besedo – 

komuniciranje (Možina et al, 1994: 559). 

 

Za lažje razumevanje pojma komunikacijskega procesa v organizacijah moramo najprej 

opredeliti termin komuniciranje. Komunikacija, izmenjava podatkov in informacij med 

posamezniki preko znanega sistema simbolov, je zanimala strokovnjake že od Antične 

Grčije dalje. Obstaja več definicij komuniciranja, ki so si med seboj dokaj podobne.  

V letu 1928 je angleški literarni kritik in avtor I.A. Richards podal eno prvih in v nekaterih 

pogledih še vedno najboljšo definicijo komunikacije, kot diskreten aspekt človekove 

komunikativnosti. Vse do modernih časov so področje komunikacij prištevali k disciplini 

in komunikacijo obravnavali kot naraven proces, ki je vrojen vsakemu posamezniku.  

C. J. Dover, znani svetovalec za organizacijsko komuniciranje, prepoznava štiri obdobja 

internega komuniciranja. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja je bilo obdobje zabavanja 

zaposlenih in promocija organizacije, da je ta dobra. Sledi obdobje informiranja 
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zaposlenih v pedesetih in nato obdobje prepričevanja v šestdesetih z dvosmernim 

asimetričnim modelom. V četrtem obdobju pa so se organizacije preusmerile k 

dvosmernemu simetričnemu modelu komuniciranja, katerega namen ni samo spremeniti 

stališča in vedenja javnosti, ampak prilagoditi organizacijo samo (Gruing in Hunt, 1984: 

241). 

Novejše teorije, katerih osrednji predmet proučevanja je komuniciranje, ta pojav ne 

preučujejo kot akcijo ampak kot transakcijo. Teorija komunikacije, razumljene kot 

transakcije, zagovarja predpostavko, da smo ljudje simultani oddajniki in sprejemniki 

obenem. Sodelujoči v komunikacijskem procesu uporabljajo  predhodno pridobljeno 

znanje in izkušnje, procesirajo in oddajajo (verbalna ali neverbalna) sporočila, hkrati pa 

zaznavajo tudi eksterne signale, kot sta čas, kraj itd. V organizaciji se tak transakcijski 

sistem lahko aplicira na področje medosebne komunikacije, kakor tudi na področje 

komuniciranja med skupinami, pri čemer gre lahko za interno ali eksterno komuniciranje. 

Lesikar deli komuniciranje na (Yahus-Byers, 1997: 7-9): 

- notranje (interno – operacijsko) komuniciranje: komuniciranje znotraj organizacije, 

ki zajema komuniciranje med različnimi področji v organizaciji in hkrati tudi 

komuniciranje med posamezniki in/ali skupinami, 

- zunanje (eksterno-operacijsko) komuniciranje: komuniciranje med organizacijo in 

zanjo pomembnimi javnostmi izven nje, 

- osebno komuniciranje: komuniciranje med posamezniki, ki niso nujno povezani z 

organizacijskimi delovnimi cilji. 

 

Komuniciranje lahko najbolj na splošno opredelimo kot prenos sprejetih simbolov med 

ljudmi. Ko komunicirajo, ljudje med seboj prenašajo sporočila s pomočjo različnih 

simbolov (besed, kretenj, govorice telesa, slik, svetlobnih in zvočnih simbolov itd.). 

(Mihaljčič, 2006: 11). S pomočjo komuniciranja razvijamo svojo osebnost, krepimo 

medsebojne odnose ter se medsebojno prilagajamo. Skupno reševanje nalog in problemov 

nas spremlja skozi življenje ter nam pomaga razvijati lastno identiteto. Človek je družbeno 

bitje, zato je komuniciranje nepogrešljiv del človekovega vsakdanjika (Blažič, 2002: 80). 

 

Komunikacija je izredno pomembna v vsakdanjem življenju in tudi med zaposlenimi. V 

službi med sodelavci preživimo skoraj tretjino svojega življenja, zato prav z njo 



10 
 

oblikujemo medsebojne odnose. K dobrim medsebojnim odnosom prispeva vsak 

posameznik. Pomemben je odnos do sebe in do drugih. Če bi danes delali anketo med 

zaposlenimi in jih spraševali o zadovoljstvu na delovnem mestu, bi verjetno večina 

odgovorila, da so doživeli že boljše čase. Vodstva organizacij pretežno razmišljajo, kako bi 

s čim manj delavci dosegli čim boljšo učinkovitost. V današnjih organizacijskih strukturah 

nastaja veliko težav prav znotraj delovnega okolja, te pa delodajalci lahko odpravijo z 

ustrezno delovno kulturo in uporabo prožnejših in sodobnejših načinov organizacije dela. 

Vplivanje na motivacijo zaposlenih opredelimo kot interno komunikacijo. Delodajalci 

lahko s precej majhno investicijo dosežejo spremembe, ki so koristne za obe strani, za 

zaposlene in zanje. Zaposleni v podjetju so zadovoljni, ko dobijo potrditev, pohvalo ter, 

kadar imajo občutek, da so pomembni in potrebni. Zadovoljni zaposleni učinkovitejše 

opravljajo delo, uresničujejo cije in sledijo ciljem organizacije. 

 

Različni avtorji, članki in strokovne revije poudarjajo, da je učinkovito interno 

komuniciranje glavni dejavnik uspešnosti vsake organizacije. Komuniciranje ima vlogo 

socializacije, omogoča usklajevanje pravil, predpisov, izboljšuje delo zaposlenih ter 

oskrbuje vodje s povratnimi informacijami. Hitro spreminjajoče okolje in s tem 

spreminjanje organizacij, narekuje ne le motiviranje in komuniciranje, temveč tudi 

vlaganje v znanje, izobraževanje in sodelovanje posameznika na vseh nivojih organizacije. 

Ustvarjenje pozitivne klime vključevanje internega komuniciranja v strateško upravljanje 

organizacije pripomore k uresničevanju organizacijskih ciljev in ciljev posameznika 

(Mumel, Buneto in Virt, 2006: 361-362). 

 

Interno komuniciranje je del organizacijskega komuniciranja. Je program odnosov z 

javnostmi, ki odobrava in ureja odnose managementa od ostalih zaposlenih in ki ima za 

svoj cilj zgraditi in vzdrževati zdrave in pozitivne odnose med zaposlenimi, kar ima 

ugodne vplive na celotno organizacijo, na njeno delovanje in na pojavljanje v javnosti.  

 

Ker ne obstaja nobeno pravilo, ki bi določalo pozicijo internega komuniciranja v 

organizaciji, se vsaka organizacija znajde po svoje. Večina organizacij ta oddelek integrira 

znotraj kadrovske službe ali službe za odnose z javnostmi. Vsekakor je pozicija internega 

komuniciranja odvisna predvsem od pomena, ki mu ga organizacija pripisuje. To pa je spet 
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odvisno od kulture države, v kateri se organizacija nahaja (Greener, 1999: 73). 

Organizacije, ki so usmerjene v prihodnost, skušajo danes povezati vse komunikacijske 

aktivnosti tako, da vodilni v službi za odnose z javnostmi v organizaciji na konsistenten 

način vodi tako komuniciranje z eksternimi kot tudi internimi javnostmi. Večina teh 

organizacij meni, da mora biti imidž organizacije nedeljiv, kar pomeni, da mora biti enak 

tako za zaposlene kot za zunanje javnosti (White in Mazur, 1995: 172).  

 

2.4 Namen interne komunikacije v organizaciji 

 

Dobra interna komunikacija je torej eden izmed ključnih dejavnikov uspešnosti 

organizacije. Zato lahko v primeru neustrezne komunikacije nastanejo težave. Predvsem 

vodstvo in nadrejeni se morajo zavedati pomena uspešne komunikacije, saj le-ta vodi k 

dolgoročnemu uspehu in razvoju ter k uresničevanju vizije in poslanstva organizacije. Za 

uspešno delovanje organizacije je bistvenega pomena povezanost vodstva z ostalimi 

zaposlenimi na vseh ravneh podjetja.  

 

Cilj internega komuniciranja je ustvarjanje pretoka informacij med zaposlenimi, 

omogočanje dvosmerne komunikacije, seznanitev zaposlenih s temeljnimi strateškimi 

usmeritvami organizacije, gradnja identifikacije zaposlenih z organizacijo, prenašanje 

vrednot organizacije na zaposlene (Strohmaier in Mihelec, 2003: 11). Prek internega, 

komuniciranja se po Whiteovem mnenju lahko doseže hoteno, visoko motivirano podporo 

organizaciji in njenim ciljem, vendar pa je treba zaposlenim predstaviti tudi razloge,zakaj 

naj bi organizacijo podprli (White, 1991: 43). 

 

V Slovenskih podjetjih v okviru Gospodarske zbornice Slovenije poteka že nekaj let vsako 

leto obsežna primerjalna raziskava organizacijske klime. Ugotovitve so v škodo internega 

komuniciranja, saj je to poleg nagrajevanja in vodenja v ospredju vzrokov za 

nezadovoljstvo zaposlenih. Prvi odzivi med slovenskimi managerji ne presenečajo, saj jih 

ugotovitve raziskave spet utrjujejo v prepričanju, da so pač zaposleni večno nezadovoljni z 

obveščenostjo, plačo in šefi (Gruban, 2002: 81). 
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Verčič (1999) polje organizacijskega komuniciranja opredeljuje na štiri področja: 

- komuniciranje med ljudmi v organizaciji, 

- komuniciranje organizacij z ljudmi v njih samih, 

- komuniciranje organizacij z ljudmi izven njih in 

- komuniciranje družbe preko organizacij. 

 

Komunikacijski proces odigra največjo vlogo predvsem takrat, ko v okolju ali organizaciji 

sami prihaja do sprememb, saj se v takih okoliščinah tveganje vsakega posameznega 

dejanja poveča. Socialnim, političnim, ekonomskim in tehničnim spremembam se v 

današnjem času ne moremo izogniti in so postale tako rekoč stalnice, obenem pa je okolje 

vedno bolj nestabilno in nepredvidljivo. Uspeh komunikacijskega procesa je v veliki meri 

odvisen od učinkovitega izvajanja komunikacijske strategije, pripravljene posebej za 

bližajočo se spremembo. 

 

2.5 Funkcije interne komunikacije 

 

Zaposlene sestavljajo delavci, vodstvo in uprava, ki v organizaciji opravljajo različne 

naloge, kot so proizvodnja, upravljanje in storitve. Komunikacija znotraj organizacije 

poteka po različnih poteh, od uprave in vodstvenih kadrov navzdol k delavcem in nazaj 

med skupinami in posamezniki (Theaker, 2004: 174). Cilj internega komuniciranja je torej 

ustvarjanje pretoka informacij med zaposlenimi, omogočanje dvosmerne komunikacije, 

seznanitev zaposelnih s temeljnimi strateškimi usmeritvami podjetja, gradnja identifikacije 

zaposlenih s podjetjem, prenašanje vrednot organizacije na zaposlene. 

 

Avtorji navajajo več vrst pozitivnih vplivov komuniciranja z zaposlenimi tako na 

zaposlene kot tudi na celotno organizacijo. Na podlagi raziskav lahko ugotovimo, da so 

ljudje znotraj organizacije primarni vir informacij za zunanje javnosti. Cilji zunanjega 

komuniciranja pa po navadi sovpadajo s cilji notranjega komuniciranja. Organizacija mora 

v prvi vrsti uresničevati notranje cilje, da doseže tudi zunanje (Gruing in Hunt, 1984: 254). 

 

Učinkovita komunikacija z zaposlenimi lahko organizaciji doprinese kar nekaj pozitivnih 

rezultatov: zadovoljstvo zaposlenih, povečanje njihove produktivnosti, učinkovitejše 
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doseganje organizacijskih ciljev in nenazadnje najpomembnejši rezultat boljši odnos s 

kupci, skupnostjo, vlagatelji in širšo javnostjo. Pomembno je, da vodstvo, z ustrezno 

komunikacijo, doseže, pri zaposlenih, podporo organizaciji in njenim ciljem. Zaposleni 

lahko delajo učinkovito le, če sodelujejo v organizaciji in razpolagajo z vsemi 

informacijam, ki jih potrebujejo za nemoteno opravljanje svojega dela. Iz tega sklepamo, 

da mora vsak zaposleni popolnoma razumeti vizijo, poslanstvo in cilje organizacije ter 

svojo umestitev v njeno strategijo. 

 

Funkcije internega komuniciranja so pri avtorjih različno opredeljene. Kljub razlikam se 

vse teorije opirajo na skupno dejstvo, da je temelj internega komuniciranja »zagotavljanje 

stabilnosti organizacije in zmanjšanje negotovosti zaposlenega« (Berlogar, 1999: 127).  

 

Interni komunikacijski kanali naj bi zagotavljali obstoj štirih specifičnih funkcij internega 

komuniciranja (Berlogar, 1999: 127): 

1. širjenje in krepitev organizacijskih ciljev, pravil in predpisov, 

2. koordinacija dejavnosti pripadnikov organizacije, 

3. oskrbovanje vodij s povratnimi informacijami, 

4. socializacija zaposlenih v kulturo organizacije. 

 

Po mnenju različnih avtorjev bi lahko namene internega komuniciranja opredelili kot 

(Grunig, 1992; Baskin in Arnhoff, 1998; Berlogar, 1999): 

- izboljšanje organizacijske klime, 

- pretok informacij in idej znotraj organizacijske strukture, 

- zagotoviti učinkovita razmerja med vsemi, ki izmenjujejo informacije, 

- zagotoviti koordinacijo in nadzor, 

- omogočiti »humano« delovno okolje in dobro počutje, 

- pridobivanje predlogov zaposlenih, povezanih s poslovanjem organizacije, 

- dvig motivacije zaposlenih, 

- identificiranje zaposlenih z organizacijo, 

- informiranje in izobraževanje zaposlenih, 

- izkoriščanje znanja in izkušenj vseh zaposlenih v prid organizacije, 

- lažje sprejemanje sprememb s strani zaposlenih, 
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- reševanje problemov in odkrivanje priložnosti, preden se pojavi kriza, 

- razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov. 

 

Zamislimo si, kaj bi se zgodilo z organizacijo, če z internim komuniciranjem ne bi dosegali 

zastavljenih ciljev oziroma če si zamislimo skrajno situacijo, da bi preprosto prenehali 

komunicirati z zaposlenimi ali zaposleni med seboj. Zagotovo bi se najprej prelomila 

povezava med delom zaposlenih in njihovim občutkom, kako z delom doprinašajo k 

dobrobiti organizacije. Zaposleni bi izgubili občutek, da s svojim delom prispevajo k 

nekemu skupnemu, višjemu cilju, obenem pa bi izginil občutek, da je njihovo delo 

pomembno, kar lahko nadalje povzroči izgubo njihovega ponosa. Vse to vodi k vedno 

pogostejšemu pojavu današnjega časa, k stresu. Ravno slaba interna komunikacija oziroma 

slab odnos z zaposlenimi v organizaciji je danes priznan kot eden od štirih najpogostejših 

vzrokov stresa (Greener, 1999: 35-36). 

 

2.6 Ovire uspešnega komuniciranja v organizaciji 

 

Eden prvih korakov na poti k uspešnemu komuniciranju je spoznavanje ovir pri 

komuniciranju. Komuniciranje namreč dostikrat ne poteka tako učinkovito, kot bi si želela 

pošiljatelj in prejemnik. Ovire zadržujejo oddajanje in sprejemanje sporočil tako, da 

popačijo ali celo v celoti blokirajo njihov pomen. Ovire, ki preprečujejo uspešno 

komunikacijo, je s trudom in časom mogoče premagati. Najprej pa se morajo v 

organizaciji, v kateri si želijo uspešno komunicirati z zaposlenimi, zavedati, da le-te 

obstajajo. Raznovrstne ovire pri komuniciranju lahko razdelimo na organizacijske in 

individualne, čeprav se mnoge med seboj prekrivajo (Možina et al., 1994: 569). 

 

A) Organizacijske ovire 

 

K organizacijskim oviram štejemo tiste, ki so pretežno vezane na strukturo, velikost, 

odnose, klimo, kulturo itd. organizacije. Pogosto se prepletajo s psihološkimi ovirami in 

delujejo kumulativno (Kavčič, 2004: 28). 
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- Struktura. Vedno kadar v komunikacijskem odnosu kdo zavzema višji položaj kot 

drugi, pride zelo verjetno do komunikacijskih težav. Čim več ravni ima 

organizacija in dlje kot je sprejemnik od oddajnika, težje je uspešno pošiljati 

sporočila. 

- Specializacija. S tem, ko postaja znanje vedno bolj specializirano, strokovnjaki na 

številnih področjih oblikujejo žargon in okrajšave, s čimer poenostavijo 

komunikacijo. Vendar je zaradi tega pogosto otežena komunikacija z ljudmi iz 

drugih področij. 

- Različnost ciljev. Vodstvo in delavci v organizaciji imajo zelo različne cilje. 

- Statusni odnosi. Status je socialni položaj posameznika v skupini ali organizaciji. 

Velika pisarna, parkirno mesto in drugi privilegiji so tipični statusni simboli. Status 

je lahko pomembna ovira za uspešno komuniciranje, ker se pogosto uporablja za 

izoliranje managerjev od stvari, ki jih želijo slišati in vpliva na obseg in vrsto 

informacij, ki jih podrejeni pošilja navzgor oziroma nadrejenemu navzdol (Možina 

et al., 1994: 570). 

 

B) Individualne ovire 

 

Težave v komuniciranju povzročajo nasprotujoče si postavke, semantika, čustva in 

pomankanje uspešnih komunikacijskih spretnosti (Možina et al., 1994: 572).  

- Nasprotujoče si postavke. Oddajnik predvideva, da bo sprejemnik interpretiral 

sporočilo tako, kot si on želi. Vendar lahko ključna beseda ali fraza pomeni za 

oddajnika nekaj drugega kot za sprejemnika. 

- Semantika. Pomeni preučevanje načinov uporabe besed in njihovih simbolnih 

pomenov. Napačno interpretiranje besednih pomenov ima lahko ključno vlogo pri 

neuspešni komunikaciji. 

- Čustva. So psihična stanja, s katerimi doživljamo vrednostni odnos do ljudi, stvari 

ali dogodkov. Kadar komuniciramo, prenašamo tudi čustva, ne samo dejstev in 

mnenj. Oddajnikovi občutki vplivajo na kodiranje sporočila in so lahko 

sprejemniku razvidni ali pa tudi ne. 

- Komunikacijske spretnosti. Sposobnost komuniciranja se loči od človeka do 

človeka. Nekateri razločki izhajajo iz kulture, izobrazbe in vaje, drugi pa iz 
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temeljnih osebnostnih značilnosti. Ljudje, ki se razločno izražajo, delujejo 

prepričljivo in so samozavestni, komunicirajo uspešneje kakor taki, ki imajo manj 

naštetih sposobnosti. Na komunikacijsko uspešnost deluje tudi čas (Možina et al., 

1994: 572). 

 

MOTNJE V KOMUNICIRANJU 

 

Pri pošiljatelju zlasti: 

- sporočilo je nejasno oblikovano, dvoumno, 

- sporočilo je neprimerno kodirano (neurejeno, površno), 

- pošiljatelj se ne skuša vživeti v prejemnika, v njegov način razmišljanja in 

vrednote. 

 

Motnje pri prejemniku so: 

- prejemnik nima interesa za sporočilo, 

- prejemnik razume sporočilo tako kot želi on, 

- sporočil je preveč, ne more jih dekodirati, 

- sporočilo je po vsebini preobsežno, 

- prejemnik zaznava druga sporočila v okolju, ki so zanj v tistem trenutku 

pomembnejša,  

- prejemnik prevzame vpliv pošiljatelja – strah, spoštovanje, 

- prejemnik sporočila ne razume enako kot pošiljatelj in mu pripisuje drugačen 

pomen. 

Motnje na komunikacijski poti pa so: 

- vse kar prenaša kanal poleg sporočila, ki ga želi poslati oddajnik – motnje in hrup, 

- prekinitev komunikacijskega kanala – izguba pisma, telefaksa, 

- število posrednikov, zaradi nesporazumov med njimi, selektivnega dojemanja  

(Mihaljčič, 2006: 14). 
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PREMAGOVANJE KOMUNIKACIJSKIH OVIR 

 

Načini za premagovanje ovir pri komuniciranju: 

- Uravnavanje pretoka informacij. Managerji, ki sprejemajo preveč informacij, imajo 

težave z informacijsko zasičenostjo. V takem primeru morajo vzpostaviti sistem, ki 

bo določil prioritetna sporočila. 

- Spodbujanje povratnih informacij. Managerji in drugi komunikatorji morajo 

preverjati, če so bila pomembna sporočila pravilno razumljena. To se da preveriti s 

povratno informacijo. 

- Uporaba preprostega jezika. Managerji morajo izbirati take besede, da jih bodo 

podrejeni lahko razumeli, in govoriti v jasnih stavkih. Pri tem naj se izogibajo 

žargona, ker bi z njim le zmedli sogovornika. 

- Aktivno poslušanje. Ni dovolj, da znajo managerji samo govoriti, ampak morajo 

postati tudi dobri poslušalci. 

- Zadrževanje negativnih čustev. Negativna čustva lahko popačijo vsebino sporočila. 

- Uporaba neverbalnih znakov. Z uporabo le-teh managerji in drugi uslužbenci 

poudarjajo  bistvo sporočila in izražajo občutja. 

- Uporaba neformalnih komunikacijskih poti. Neformalnih oblik komuniciranja 

managerji v organizaciji ne morejo odpraviti, tudi če bi jih hoteli. Zato bi jih morali 

uporabljati za hitro pošiljanje informacij, za preverjanje reakcij, predenj sprejmejo 

končno odločitev, in za pridobivanje dragocenih povratnih informacij (Možina et 

al., 1994: 573-574). 

 

2.7 Interno komuniciranje in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji 

 

Interno komuniciranje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z lastnim delom. Vsaka 

organizacija zase ugotovi in določi oblike internega komuniciranja. Odnose med 

zaposlenimi narekujejo struktura in velikost organizacije, pa tudi njena hirerarhija. Oseba, 

ki načrtuje program internega komuniciranja, mora zato poznati in upoštevati te odnose, da 

bi bili le – ti s pomočjo interne komunikacije še učinkovitejši. Boljše interno 

komuniciranje spodbuja zaposlene k lojalnosti, k večjemu prispevku k vizijam in ciljem 

organizacije. Zaposleni bodo boljše razumeli cilje organizacijein zato lahko smiselno 
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pripomogli k njihovemu ustvarjanju, ki po drug strani pomeni tudi blagostanje za vse 

zaposlene. 

 

Dobro interno komuniciranje je torej osnova za zadovoljstvo zaposlenih. Gruban pravi 

(1998: 614): 

Tisto, kar danes ločuje uspešne organizacije od neuspešnih, torej ni izdelek, storitev ali 

vrhunska tehnologija, ampak so to dejavniki, iz katerih vse našteto izvira. To so motivirani 

in pripadni zaposleni. Merilo uspešnosti današnjih organizacij je dodana vrednost na 

zaposlenega in te ni mogoče ustvariti brez vrhunsko motiviranjh ljudi. Trajna 

komkurenčna prednost je utemeljena na pripravljenosti zaposlenih, da uresničujejo cilje, 

strategijo, poslanstvo in vizijo organizacije. Če organizacije same ne bodo znale primerno 

ravnati z lastnimi ljudmi, bodo ti lahko postali konkurenčna prednost tekmecev.  

Zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu je nekaj popolnoma 

subjektivnega. Je čustven odziv posameznikov na delovno okolje, ki se izraža v 

vrednotenju določenih vidikov dela in organizacije, ki so za posameznika pomembni. 

Predstavlja zadovoljstvo pri delu in s posameznimi elementi dela kot tudi delovnega mesta, 

in sicer od zadovoljstva z nalogami, do zadovoljstva z neposredno nadrejenimi, z 

možnostmi izobraževanja, s sodelavci, s fizičnimi pogoji dela in opremljenostjo, z 

možnostjo napredovanja, z načinom dela, z nagrajevanji, s plačo, z delovnim časom ipd. 

Zadovoljstvo zaposlenega z delom definiramo kot želeno oziroma pozitivno emocionalno 

stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in dosedanjih izkušenj pri 

delu in na delovnem mestu. Pri zadovoljstvu govorimo o tako imenovani individualni 

efektivni reakciji na delovno okolje, delo in na pogoje dela (Mihalič, 2006: 266). 

Hollenbeck in Wright opredeljujeta zadovoljstvo pri delu kot »prijeten občutek, ki ga 

posameznik zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezane z delom 

(Hollenbeck, Wright v Mihalič 2006: 267). Treven navaja, da lahko zadovojstvo 

zaposlenih na delovnem mestu proučujemo na dva načina. Po prvem načinu ugotavljamo 

njegovo celovito zadovoljstvo pri delu, ki se nanaša na to, kako je ta zadovoljen s svojim 

delom kot celoto. Pri drugem nas zanima posameznikovo zadovoljstvo, ki je povezano z 

določenim področjem njegovega dela, na primer s plačo ali nadzorom (Treven, 1998: 132-

133).  
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V organizaciji je proučevanje in spremljanje zadovoljstva zaposlenih zelo pomemben 

dejavnik, saj je ravno nezadovoljstvo prvi in najpogostejši vzrok za prostovoljni odhod 

zaposlenih iz organizacije. Druge, z nezadovoljstvom povezane, nezaželjene posledice so 

še odsotnost z dela, zamude pri prihodu na delo, tatvine, manjše prizadevanje pri delu in 

celo nasilje (Treven, 1998: 131). V praksi je na tem področju velik problem, saj se z 

nezadovoljstvom zaposlenih organizacije in vodstvo največkrat začne ukvarjati prepozno, 

takrat, ko posameznik zaradi nezadovoljstva že izrazi željo po odhodu iz organizacije. Da 

bi se v organizacijah izognili navedenim posledicam, morajo napretrgoma vzdrževati 

visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu. Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da se 

vsak človek ne počuti enako v istih pogojih dela. Isto delovno okolje je različno primerno 

za različne ljudi. 
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3. EMPIRIČNA RAZISKAVA INTERNEGA KOMUNICRANJA V DOMU 

UPOKOJENCEV PODBRDO 

 

3.1 Predstavitev Doma upokojencev Podbrdo 

 

3.1.1 Zgodovina Doma upokojencev Podbrdo 

 

V tesni dolini Baške grape, kjer je narava še živa in zdrava, je bil začetek domskega 

varstva starejših na Tolminskem. Pisalo se je leto 1950. Država, ki se je oklicala za 

socialno, si je zadala nalogo poskrbeti za ljudi, ki so ostareli in brez kakršnihkoli sredstev 

za preživljanje. Zapuščena italijanska vojašnica v Podbrdu je bila kot nalašč za to, da se 

vanjo vselijo ljudje, ki jim bo država zagotovila kos kruha in ležišče za starost. Po 

najnujnejših preureditvah in namestitvi skromne opreme, so se v začetku leta 1951 vselili 

prvi zapuščeni občani. To so bili začetki domskega varstva v Podbrdu. 

 

Veliko človeških usod in pritiski za sprejem so narekovali priključitev klimatskega 

zdravilišča na Petrovem Brdu leta 1968. Dom stoji na lepem pobočju med Primorsko in 

Gorenjsko regijo. Od leta 1993 je enota doma namenjena odraslim osebam, ki potrebujejo 

posebno varstvo. 

 

Tolminsko je leta 1976 prizadel močan potres in pokazala se je huda stiska podeželja. 

Mnogi ostareli so takrat ostali sami doma na hribovitih domačijah, za sprejem v dom 

upokojencev pa je bilo treba kar malce sreče. Prav za to je bil leta 1978 s solidarnostjo 

vseh slovenskih upokojencev zgrajen nov dom v Tolminu. Posočje je še danes tista 

slovenska pokrajina, kjer je delež prebivalstva, starega nad petinšestdeset let, med 

najvišjimi. 

 

3.1.2 Strategija, cilji in vizija Doma upokojencev Podbrdo 

 

Pri načrtovanju javne skrbi za staro prebivalstvo je zelo pomembna priprava sedanje 

srednje generacije na lastno starost, sicer bo v prihodnje socialna problematika starejših 
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oseb neobvladljiva. Pri izvajanju programa socialno varstvenih storitev pa sta bistvena 

spremljanje in ohranjanje ekonomske in socialne varnosti starejših oseb.  

 

Zavod Dom upokojencev Podbrdo ima strategijo, plane in dolgoročno zastavljene cilje, ki 

izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma iz 

področnih strategij in nacionalnih programov. Le-ti težijo k povečanju kakovosti bivanja in 

kakovosti opravljenih storitev za uporabnika. 

 

Ob upoštevanju individualne različnosti je širitev opcij različnih oblik pomoči še kako 

pomembna. Prihajajoča starejša generacija je mnogo zahtevnejša, pa naj gre za pomoč v 

bivalnem okolju ali za organizirane oblike pomoči, ki bodo presegale sedanje uniformirane 

vzorce togega institucionalnega varstva. Odpiranje v okolje je nujno. Pri tem pa je treba 

upoštevati, da je poleg zadovoljevanja materialnih potreb treba omogočiti tudi 

zadovoljevanje njihovih nematerialnih potreb, zlasti potrebe po medčloveških odnosih. 

 

Glavni dolgoročni cilj je izboljšanje stanovanjskega standarda v vseh treh enotah doma 

upokojencev. To pomeni štiri- in triposteljne sobe preurediti v dvo- in enoposteljne sobe s 

sanitarijami. Ta cilj se v zavodu namerava doseči z odprtjem Stanovanjske skupnosti na 

Petrovem Brdu. Standardne pogoje v enoti Podbrdo in Tolmin pa se namerava reševati z 

odprtjem nove enote v Kobaridu. Tako se kapacitete ne bodo zmanjšale, mogoča pa bo 

preureditev oddelkov v enotah Podbrdo in Tolmin v standardne bivalne pogoje.  

 

Glede na hitro gradnjo domov, podeljevanje koncesij in druge oblike varstva starejših pa 

bo zelo pomembno, kakšen sloves bo imel dom glede storitev, prijaznosti in kakovosti v 

prihodnosti. Pogosto radi verjamemo, da stari ljudje ne marajo sprememb, da želijo živeti 

čim bolj ustaljeno življenje, da se težko prilagajajo spremembam, vendar temu ni več tako. 

Generacijo starih ljudi tvori izredno heterogena skupina z različnimi potrebami, različnimi 

izkušnjami vključenosti v zgodovinske dogodke, z izkušnjami iz življenja v različnih 

vzorcih družinskih razmerij, z različnimi pričakovanji do družbe, izkušnjami 

medsebojnega sporazumevanja, uporabe tehnologije, znanjem in pridobljenimi izkušnjami 

iz delovnega življenja. Današnji stari ljudje nas opozarjajo, da pojmovanje starih ljudi kot 

izrazito homogene skupine ljudi, za katere velja, da so bolni, depresivni, odvisni od drugih, 



22 
 

revni in potrebujejo institucionalno pomoč, ne ustreza več. Današnja generacija starih ljudi 

narekuje spremembe v razumevanju starosti kot enega od sestavnih delov našega življenja. 

 

3.1.3 Organiziranost Doma upokojencev Podbrdo 

 

V vse zgoraj naštete spremembe pa so postavljeni tudi politiki pri snovanju socialne 

politike in oblikovanju programov pomoči za stare ljudi. S spremenjenimi pričakovanji 

starih ljudi do življenja v institucijah smo se vsekakor najprej in intenzivneje soočili v 

domovih za stare ljudi, kjer že vrsto let dokazujemo, da domovi niso več hiralnice, kamor 

bi stari ljudje hodili umirat, temveč prostor za bivanje in ustvarjalno življenje v jeseni 

življenja. 

 

Dom upokojencev Podbrdo je javni socialno varstveni zavod. Ustanoviteljica je Republika 

Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. (2. 

in 3. člen Sklepa o preoblikovanju Doma upokojencev Podbrdo v javni socialno varstveni 

zavod, ki je bil izdan na podlagi 120. člena Zakona o socialnem varstvu, 1993: 1). 

 

V zavodu je delo organizirano v treh organizacijskih enotah: Podbrdo, Petrovo Brdo in 

Tolmin. Organizacijska struktura zavoda je oblikovana tako, da zagotavlja čim večjo 

kakovost bivanja stanovalcem in čim optimalnejše potekanje delovnih procesov v vseh treh 

enotah ter sprotno prilagajanje nastalim zahtevam. Direktorica in vodje enote so dolžni 

zagotoviti, da delovni proces teče normalno ter da se dosegajo planirani cilji in učinkovito 

poslovanje s finančnimi sredstvi zavoda. Spremljati morajo novosti in razvoj stroke.  

 

Glede na lokacijsko ločenost enote v Tolminu in na Petrovem Brdu od svoje matične enote 

v Podbrdu se pojavlja nekaj posebnosti, predvsem pa težav pri internem komuniciranju. 

Direktorica je zadolžena za strateško odločanje, medtem ko vodji enote skrbita za taktično 

odločanje in nekako neformalno vodita posamezno enoto. 

 

Vizijo, globalne usmeritve in način dela v zavodu oblikujejo direktorica, strokovna 

direktorica, vodji enot in ostali zaposleni. Na podlagi predlogov in skupnih ugotovitev 

direktorica lažje sprejema odločitve dolgoročnega značaja, medtem ko tekoče odločanje 
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prepušča vodjema enot. Vodja enote je nekakšen most med direktorico in zaposlenimi. 

Direktorica sprotno obvešča vodji o pomembnejših spremembah, vodji pa dajeta povratne 

informacije o delu v posamezni enoti. Interno komuniciranje v zavodu je razdeljeno na dva 

sklopa. Na eni strani komuniciranje med direktorico in vodjo, na drugi pa med vodjo in 

zaposlenimi. Direktorica prenaša preko vodje svoje odločitve v obliki navodil, medtem ko 

je način, kako bo vodja prenesel navodila na zaposlene, odvisen od njega. 

 

Menim, da Domu upokojencev Podbrdo največjo komunikacijsko oviro predstavlja 

lokacijska ločenost matične enote od ostalih dveh enot v Tolminu in na Petrovem Brdu, kar 

pomeni počasnejši pretok informacij in slabši vpogled direktorice v delovanje zavoda kot 

celote. Menim tudi, da obstaja nekaj manjših komunikacijskih ovir med vodjo in 

zaposlenimi, kar bi pripisali predvsem teži avtoritete, ki jo zaposleni (ne)čutijo do svoje 

vodje. Zaposleni predvsem čakajo na navodila ter redko vračajo povratne informacije v 

obliki predlogov. Največja ovira pa je v tem, da se vodji, ki sta nekakšen pretočni kanal 

med direktorico in zaposlenimi, svojih vlog le delno zavedata. 

 

Različne organizacije različno pristopajo k proučevanju internega komuniciranja. 

Dejavniki, ki jih pri tem upoštevajo, so: velikost organizacije, tip organizacije, 

organizacijska kultura, vodstvena struktura, finančni resursi, zaposleni in stabilnost 

oziroma spremenljivost okolja organizacije.  

 

Interno komuniciranje je nujno za opravljanje del in nalog zaposlenih, za dajanje in 

dobivanje navodil, kdaj, kako in kdo naj opravlja posamezna opravila. To je bilo izhodišče 

za izvedbo raziskave, ki bi osvetlila nekatera področja internega komuniciranja v zavodu. 

Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, ali: 

1. kakovost notranjih informacij vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v zavodu, 

2. notranje komuniciranje vpliva na odnose nadrejenih s podrejenimi 

3. notranje komuniciranje vpliva na odnose med sodelavci. 
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Slika 3.1.3.1: Organizacijska shema Doma upokojencev Podbrdo, enota Podbrdo 

 

 Vir: Interno gradivo Doma upokojencev Podbrdo 



25 
 

Slika 3.1.3.2: Organizacijska shema Doma upokojencev Podbrdo, enota Tolmin 

 

 

Vir: Interno gradivo doma upokojencev Podbrdo
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3.1.3.3.: Organnizacijska shema Doma upokojencev Podbrdo, enota Petrovo Brdo 

 

 

Vir: Interno gradivo Doma upokojencev Podbrdo 
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3.2 Metodologija 

 

3.2.1 Predstavitev vzorca in vprašalnika 

 

Raziskava je bila na podlagi predhodne odobritve vodstva izvedena med vsemi 

zaposlenimi v enotah DU Podbrdo, Petrovo Brdo in Tolmin. V raziskavi sem uporabila 

vprašalnik, ki sem ga zaposlenim poslala na dom in s tem zagotovila anonimnost 

odgovorov. Anketiranci so na vprašanja odgovarjali z izbiro ponujenih odgovorov in z 

razvrščanjem ponujenih odgovorov glede na njihovo pomembnost. Zato je pomembno, da 

v komunikaciji z njimi vzpostavimo komponenti poslušanja in povratnih informacij. 

Uporaba kateregakoli orodja za komuniciranje z zaposlenimi zahteva zaupanje. Zaposleni 

morajo namreč verjeti viru informacij. Razviti zaupanje med zaposlenimi pa zahteva čas. 

Zato je pomembno, da komuniciramo z zaposlenimi preprosto, pogosto, odprto in pošteno. 

 

Z vprašalnikom sem želela izvedeti, koliko informacij so zaposleni prejeli in ali 

potrebujejo še katere, kako komunicirajo z nadrejenimi in sodelavci, kako so zadovoljni z 

delom. 

 

Vzorčni okvir predstavlja vseh 163 zaposlenih v Domu upokojencev Podbrdo. Vprašalnik 

je bil poslan vsem zaposlenim z običajno pošto. Respondenti so izpolnjene vprašalnike 

vračali v priloženih kuvertah, s čimer je bila zagotovljena višja stopnja anonimnosti. 

Pripravljenost za anketiranje je izkazalo 92 oseb oziroma 56 % vseh zaposlenih v zavodu. 

 

3.2.2 Statistična obdelava podatkov 

 

Zbrane podatke sem analizirala z računalniškim programom za statistično obdelavo SPSS. 

Rezultati so predstavljeni z grafi, ki sem jih obdelala s programskim orodjem Excel, in 

obrazloženi na podlagi izvedene analize. Pri večini vprašanj sem v odstotkih izračunala 

delež, ki predstavlja posamezen odgovor. 

Čeprav sem v raziskavi spraševala tudi po demografskih podatkih (spol, starost, izobrazba 

in leta zaposlitve v zavodu), so se le-te spremenljivke pri analizi pokazale za nepomembne. 
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3.3 Analiza rezultatov 

 

Ljudje si svojo identiteto oblikujemo v skupnosti. Pomembna skupnost je tudi delovna 

organizacija, s katero živimo, delamo in se vsakodnevno srečujemo. Uspešno delovanje 

zavoda je v veliki meri odvisno od medsebojnega razumevanja zaposlenih. Tako enega 

izmed ključev uspešnosti zavoda predstavlja komunikacija. Med najbolj razširjeno obliko 

komuniciranja vsekakor spada notranje komuniciranje. Taka izmenjava informacij, katere 

cilj je ohraniti zdrave in pozitivne odnose, ki so še kako pomembni, predstavlja ključni del 

organizacijskega komuniciranja. Krepi skupinski duh in pomaga reševati vprašanja, ki 

nastanejo v kriznih situacijah. 

 

1. V raziskavi sem najprej preverila, ali kakovost notranjih informacij vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih v zavodu. 

 

Prvi del vprašalnika obravnava vire komuniciranja oziroma informiranja v zavodu. 

Ugotavljam običajno pridobivanje informacij, predstavljam sedanje stanje in se 

osredotočam na prihodnost.  

 

S prvim vprašanjem sem želela pridobiti informacijo, ali zaposleni prepoznajo osnovne 

vire komuniciranja v zavodu. Anketiranci so pri osmih navedenih virih imeli možnost 

podati odgovor, kolikšno količino informacij o zavodu dobijo. 

 

Količine prejemanja informacij za posamezen vir informiranja so prikazane na grafu 3.3.1.  
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Graf 3.3.1: Običajni viri informacij 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Raziskava je pokazala, da so zaposleni v Domu upokojencev Podbrdo seznanjeni z 

mogočimi viri komuniciranja v zavodu. Največ informacij, povezanih z zavodom, 

pridobijo od neposredno nadrejenih. Več kot polovica zaposlenih od njih prejme veliko 

informacij, medtem ko jih malo manj kot 40 % (39,3 %) informacije dobi, vendar premalo. 

Ostalih 7 % zaposlenih informacij od neposredno nadrejenih ne dobi. Sklepam, da so 

neposredno nadrejeni dobro obveščeni o dogajanju v zavodu in znajo posredovati 

informacije naprej.  

Kot drugi najpomembnejši vir pridobivanja podatkov so anketirani navedli sestanke ožje 

enote. Preko 46 % vprašanih pravi, da prav tam dobijo veliko informacij o zavodu, 43 % 

pa jih meni, da informacije dobijo, vendar premalo. Namen kolegijev ožje enote je 

seznanjanje zaposlenih z ožjimi in širšimi temami o delu in zavodu. Omogoča 

dvosmerno komuniciranje in predstavlja delavcem problematiko v drugih enotah in 

oddelkih. 

Podoben rezultat dosega tudi informiranje s strani sodelavk in sodelavcev v zavodu. 

Povzemimo, da jih kar 40 % veliko informacij pridobi z medsebojno komunikacijo. Takšna 

komunikacija je v podjetjih tudi na splošno zelo pogosta. Rezultat je zadovoljiv, vendar 

pa je slabost te komunikacije predvsem vprašljiva točnost informacij. 
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Živimo v obdobju elektronske dobe in pričakovali bi, da zaposleni običajno pridobijo 

dovolj informacij tudi iz elektronskih medijev. Okrožnice z interno elektronsko pošto so 

zelo pomemben način sporočanja v zavodu. Z njimi se nekajkrat mesečno posredujejo 

informacije o spremembah v zavodu in različne novosti. Poudariti pa je treba, da to ni 

način masovnega sporočanja, zato te informacije ne prejmejo vsi zaposleni. Menim, da je 

ta vir informiranja najustreznejši za informacije, ki se pogosto spreminjajo in stalno 

dopolnjujejo, saj omogoča večjo preglednost in obveščenost zaposlenih. V zavodu bo 

interno elektronsko komuniciranje zato najučinkovitejše pri lajšanju dela z uporabo 

različnih tabel, ker omogoča tudi časovni prihranek. 

Spletno stran zavoda kot običajen vir informiranja najdemo na petem mestu. Analiza kaže, 

da kar 72 % anketirancev na spletni strani zavoda ne dobi informacij. Ugotavljam, da je 

stanje zaskrbljujoče. Sklepam, da pomembne informacije na spletni strani niso 

podane. 

Govorice, znanci in prijatelji izven zavoda ter mediji niso običajni vir informiranja v 

zavodu. Rezultati ankete kažejo, da s tem informiranjem zelo malo zaposlenih prejme 

veliko informacij. Večina anketiranih na ta način informacij sploh ne prejme.  

 

Naslednji graf prikazuje vire informacij, preko katerih zaposleni prejmejo največ 

informacij, povezanih z zavodom. Vprašani so imeli možnost obkrožiti en vir. 

 

Graf 3.3.2: Viri informacij 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 
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Rezultati potrjujejo naše predhodne ugotovitve (glej graf 3.3.1). 

Trdim, da so najučinkovitejši viri sporočanja v zavodu neposredno nadrejeni.  

 

Naslednji graf ponazarja tiste vire informacij, ki so za zaposlene tudi v prihodnosti najbolj 

zaželeni. 

 

Graf 3.3.3: Želeni viri informaci v prihodnosti 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Anketiranci so obkrožili, da si tudi v prihodnje želijo največ informacij o zavodu pridobiti 

od neposredno nadrejenih (48 %) in na sestankih ožje enote (40 %). Izrazili pa so tudi željo 

po pridobivanju informacij na spletni strani zavoda.  

Zaposleni pogrešajo informacije o načrtih zavoda v prihodnjih letih. Zanimjo jih prihodnji 

razvoj in vizija zavoda ter vloga zaposlenih pri doseganju teh ciljev. Želeli bi izvedeti več 

o rezultatih poslovanja in napovedih oz. smernicah za prihodnost.  

 

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na zadovoljstvo zaposlenih glede pridobivanja 

informacij o ciljih dela. Graf prikazuje stanje zadovoljstva zaposlenih z obveščenostjo o 

ciljih dela na delovnem mestu. 
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Graf 3.3.4: Zadovoljstvo z obveščenostjo  

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Pri pregledu odgovorov ugotavljam, da večina zaposlenih izraža zadovoljstvo z 

obveščenostjo o ciljih na svojem delovnem mestu (38 %). Več kot tretjina je takih, ki niso 

niti nezadovoljni niti zadovoljni (34 %), polovica manj (17 %) pa jih je z informiranostjo o 

ciljih dela nezadovoljnih. Le manjši delež jih je zelo zadovoljnih. Rezultat ni zadovoljiv, 

saj sem pričakovala več zadovoljstva med vsemi zaposlenimi.  

 

Nadalje  razkrivam razloge za nezadostno informiranost glede delovne naloge. 

 

Graf 3.3.5: Razlogi nezadostne informiranosti 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Zaposleni med najpogostejše razloge za nezadostno informiranost glede zadane delovne 

naloge navajajo pomanjkanje časa za stalno komuniciranje (48 %) in pomanjkanje 
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spretnosti vodij za komuniciranje s podrejenimi (35 %). Le manjši odstotek anketiranih 

(3,4 %) meni, da je lahko razlog tudi pomanjkanje finančnih sredstev za uporabo internih 

oblik komniciranja. 

 

Pri naslednjem vprašanju so zaposleni pojasnili, na koga se najprej obrnejo ob 

nezadovoljstvu na delovnem mestu. Zaposleni so izbirali med petimi navedenimi 

možnostmi. 

Vprašani so se skoraj enoglasno opredelili, da se ob nezadovoljstvu obrnejo na neposredno 

nadrejenega. Predpostavljam lahko, da zaposleni nadrejenim v veliki meri zaupajo.  

 

Graf 3.3.6: Komu zaposleni zaupajo ob nezadovoljstvu na delovnem mestu 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Naslednja tri vprašanja preverjajo, ali se zaposleni zavedajo pomena kakovosti informacij 

in njihovega vpliva na notranje komuniciranje. 

 

Na naslednjem grafu so ocenjene kakovosti informacij in navodil, ki jih zaposleni 

prejemajo pri svojem delu. Pri tem ugotavljamo, ali so navodila popolna, jasna, 

pravočasna, razumljiva, zanesljiva in natančna. Anketirani so podali ocene od nezadostno 

do odlično. Skupni rezultat vseh navedenih lastnosti je podan v spodnjem delu grafa. 
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Graf 3.3.7: Ocena kakovosti informacij in navodil 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Seštevek vseh lastnosti kaže, da so zaposleni v povprečju z 12 % podali oceno odlično in z 

29 % oceno prav dobro. To pomeni, da je 41 % zaposlenih zagotovo zadovoljnih s podajo 

informacij in navodil. Še največ pa jih je zapisalo oceno dobro. Preostalih 25 % jih je 

podalo nižjo oceno in takšen rezultat zagotovo ni zadovoljiv.  

Rezultati kažejo, da so informacije še najrazumljivejše in zanesljivejše. Nekoliko manj so 

natančne. Jasnost, pravočasnost in popolnost pa so na zadnjem mestu in s tem se zavod ne 

more ravno pohvaliti. 

Za učinkovito delovanje zavoda in doseganje zadovoljstva zaposlenih je treba priskrbeti 

razumljive, natančne, zanesljive, jasne, popolne in pravočasne informacije vsem 

udeležencem, ne le večini. S kakovostno podajo informacij in navodil pa so zaposleni tudi 

bolj motivirani. 

Zanimalo me je, na kaj najbolj vplivajo informacije, ki jih zaposleni pridobijo v zvezi z 

delom.  

 

Na naslednji sliki so predstavljene posamezne trditve in vprašani so njihov vpliv ocenjevali 

na številski osi od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo majhen vpliv, 5 pa zelo velik vpliv. 

 

 



35 
 

Graf 3.3.8: Vpliv informacij pri delu 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Zaposleni menijo, da imajo informacije, ki jih pridobivajo v zvezi s svojim delom, 

razmeroma velik vpliv na razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, zadovoljstvo 

uporabnikov, doseganje zadovoljstva na delovnem mestu in uspešnost izpolnjevanja 

zadanih delovnih nalog. Prav tako pa informacije na delu pomembno vplivajo tudi na 

prenos znanja, pripadnost zavodu in motiviranost za delo. 
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Graf 3.3.9: Trditve o informiranosti in sodelovanju med zaposlenimi in vodstvom 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 
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Na prehodnem grafu je podano stanje strinjanja oz. nestrinjanja zaposlenih z različnimi 

trditvami. Grafi kažejo na različna mnenja zaposlenih. Na kratko bom analizirala vsako 

trditev posebej, posamezne vrednosti odgovorov pa so razvidne iz grafa. V besedilu sem 

zaradi lažje predstave združevala rezultate trditev strinjanja in nestrinjanja. 

 

Trditev 1: Informacije, ki jih dobim, mi vedno pojasnijo vsa vprašanja. 

Delno oz. popolno nestrinjanje z navedeno trditvijo je označila več kot tretjina zaposlenih, 

ostali pa se strinjajo. Pojavlja se vprašanje, zakaj informacije številnim zaposlenim na 

dajejo vseh potrebnih odgovorov. Mogoč vzrok je v razumevanju in prevelikih zahtevah 

delavcev po informacijah ali pa nespretnost vodij pri njihovem podajanju. Za pozitivno in 

uspešno izvajanje delovnih nalog je treba posredovati popolne in razumljive informacije 

vsem udeležencem v procesu dela. 

 

Trditev 2: Vedno lahko dobim informacije, ki jih potrebujem za svoje delo. 

Več kot polovica zaposlenih se je strinjala, da lahko vedno pridobi vse informacije za svoje 

delo. Skoraj četrtina pa se s tem samo delno strinja. Ocenjujem, da je stanje zadovoljivo, a 

ne pohvalno. Zaposleni morajo imeti možnost pridobiti potrebne informacije kadarkoli, saj 

s tem lažje opravljajo svoje delo. 

 

Trditev 3: Navodila za delo mi dajejo tisti, od katerih to pričakujem. 

Dve tretjini vprašanih se strinja, da jim navodila dajejo tisti, od katerih se to pričakuje. 

Slabih 17 % pa se jih s trditvijo niti ne strinja niti ji ne nasprotuje. Preostali anketiranci se 

pretežno ne strinjajo. Sklepam lahko, da večina zaposlenih navodila prejema od tistih, ki so 

za to odgovorni. Tako zaposleni tudi učinkovitejše izvajajo delo, saj sta z obeh strani že 

vzpostavljena odnos in zaupanje. 

 

Trditev 4: Vodje posredujejo informacije na razumljiv način. 

S to trditvijo se popolnoma in v veliki meri strinja skupaj 73 % zaposlenih, le 7 % je takih, 

ki se ne strinjajo. Mogoči vzrok nestrinjanja je lahko površnost zaposlenih pri interpretaciji 

informacij. Informacije je namreč treba posredovati tako, da jih razumejo vsi zaposleni. 
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Trditev 5: V zavodu imamo vsaj enkrat letno temeljit razgovor s svojim vodjem. 

S podano trditvijo se popolnoma strinja 35 % anketiranih. Vendar pa se tudi 29 % 

zaposlenih sploh ne strinja z navedeno trditvijo. Dober rezultat lahko kaže na pozitiven 

odnos vodij do podrejenega, slab pa ravno obratno. Sklepam, da imajo podrejeni v 

nekaterih enotah možnost izraziti in uskladiti mnenja ter pridobiti potrebne informacije, 

medtem ko so drugje za to prikrajšani.  

 

Trditev 6: Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje.  

Da imajo zaposleni jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje, se 45 % anketirancev 

popolnoma oz. v veliki meri strinja, več kot tretjina se jih niti ne strinja niti ne nasprotuje, 

preostali pa se ne strinjajo. Več kot polovica jih torej ne ve natančno, kakšna so 

prčakovanja nadrejenih. Predvidevam, da je to posledica nejasnega posredovanja 

informacij. 

 

Trditev 7: Vodje in sodelavci se pogovarjamo sproščeno, enakopravno in prijateljsko. 

Izkazalo se je, da se 70 % vprašanih s trditvijo strinja, le 3 % zaposlenih pa se z njo sploh 

ne strinjajo. Menim, da je to pričakovani rezultat. S stališča lažjega, boljšega, 

kakovostnješega in hitrejšega opravljanja dela mora v zavodu vladati pozitiven in zaupanja 

vreden odnos med vsemi zaposlenimi. 

 

Trditev 8: S sodelavci se družim tudi izven delovnega časa. 

Druženje s sodelavci izven delovnega časa je lahko pomembna oblika neformalne 

komunikacije. S tem nekje rešujejo probleme, ki jih sicer ne bi mogli. Vendar pa se le 

desetina zaposlenih druži s sodelavci tudi izven delovnega časa. Ostali pa zaradi lastne 

identitete, pomankanja časa ali obveznosti tega ne počnejo. Sklepam, da tako druženje 

izven zavoda ni prisotno. 

 

Trditev 9: Medsebojno si pomagamo z znanji, ki smo jih pridobili skozi preteklo leto. 

Dejansko se je izkazalo, da se več kot polovica zaposlenih popolnoma ali pa v večji meri 

strinja z navedeno trditvijo. 24 % se jih niti na strinja niti ne nasprotuje, podoben odstotek 

pa se jih ne strinja. Menim, da mora izmenjava znanj in izkušenj v prihodnje postati odlika 

in odraz zaposlenih tega zavoda. 
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Trditev 10: Naši vodje nam jasno razložijo zakaj smo dobili stimulacijo in zakaj ne. 

Rezultat raziskave pravi, da se polovica zaposlenih popolnoma ali v večji meri strinja, 15 

% deloma, 35 % vprašanih pa meni, da glede stimulacije ne dobijo jasne razlage. S takšnim 

rezultatom seveda ne moramo biti zadovoljni. Predvidevam lahko, da je nestrinjanje odraz 

tistih, ki si stimulacije želijo, niso pa je še pridobili, pogovor z nadrejenim pa o tem zato ni 

stekel. Mogoče je tudi, da opravljajo takšno delo, pri katerem se ni mogoče dosti izkazati.  

 

Trditev 11: Komunikacija poteka preko timskega dela. 

Potek komunikacije preko timskega dela so anketiranci označili z več kot dvotretjinskim 

strinjanjem. Le 10 % se s tem ni strinjala. Sklepam lahko, da vsaj več kot dve tretini 

zaposlenih sodeluje pri timskem delu. Predvidevam lahko, da tistih 10 %, ki pravi, da 

komunikacija ne poteka preko timskega dela, zaradi narave dela te oblike komunikacije ne 

uporablja. Za reševanje temeljnih nalog dela pa ti zaposleni ne potrebujejo sodelovanja z 

različnimi zaposlenimi, katerih namen je medsebojna delitev nalog ali skupno reševanje 

kompleksnejših problemov. 

 

 

 



40 
 

2. V drugem delu raziskave sem preverjala ali notranje komuniciranje vpliva na odnose 

nadrejenih s podrejenimi. 

 

Na naslednjem grafu so predstavljene posamezne trditve, ki se osredotočajo na odnos 

podrejenega z nadrejenim. Vprašani so lahko izbirali med štirimi ponujenimi odgovori: 

vedno, pogosto, redko, nikoli. 

 

Graf 3.3.10: Odnos pri pogovoru z nadrejenimi 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Trditev 1: Nadrejeni mi zna prisluhniti. 

Več kot tretjina zaposlenih se popolnoma strinja z navedeno trditvijo. 62 % jih meni, da je 

takšno stanje pogosto, preostali 3 % pa, da to ne drži. Sklepam, da večini delavcem 

nadrejeni znajo prisluhniti vedno oz. pogosto. Menim tudi, da so med 3 % tisti podrejeni, 

ki so imeli v preteklosti slabo izkušnjo z nadrejenim. Zato mislijo drugače. 

 

Trditev 2: Nadrejeni mi ukazuje. 

Več kot polovica zaposlenih meni, da je ukazovanje nadrejenih redko. Več kot petina jih 

pravi, da nikoli ni prejela ukazov, preostala petina pa jih prejema pogosto oz. vedno. 

Menim, da je tak rezultat pozitiven, saj je za pozitivno delovanje družbe potrebno tudi 

pogostejše ukazovanje. Ljudje smo si različni, nekateri lahko delajo sami, nekaterim pa je 

treba delegirati. 
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Trditev 3: Prijazen pogovor, ki privede do dogovora. 

Več kot 90 % zaposlenih meni, da je posledica prijaznega pogovora dogovor. Le 10 % je 

takih, ki menijo, da redko oz. nikoli ne pride do dogovora s prijaznim pogovorom. Vzrok 

za to je lahko v prevelikih zahtevah podrejenih in njihovi premajhni učinkovitosti, s tem pa 

ustvarjajo slabo mnenje. Odvisno je tudi, kako jih nadrejeni ocenjujejo in jim zaupajo. 

 

Trditev 4: Prijazen pogovor, ki ne privede do dogovora. 

35 % vprašanih je trditev opredelila z nikoli, več kot polovica zaposlenih z redko. 10 % 

zaposlenih pa meni, da prijazen pogovor nikoli ne privede do dogovora. Ponovno lahko 

predpostavimo, da so za takšno stanje krive prevelike zahteve delavcev in ustvarjeno 

mnenje o nadrejenem. Odvisno je tudi, kako jih nadrejeni ocenjujejo in koliko jim zaupajo. 

 

Trditev 5: Nadrejeni ima do mene aroganten odnos. 

Praktično vsi menijo, da arogantnega odnosa ni, oz. je zgolj redkost. To kaže na visoko 

stopnjo zavedanja in kulture nadrejenih ter tudi vseh ostalih udeležencev zavoda. 

 

Trditev 6: Nadrejeni me  zna pohvaliti. 

Odziv zaposlenih je sledeč: 55 % anketiranih je vedno oz. pogosto pohvaljenih. Rezultat 

kaže, da se vodje zavedajo pomembnosti takšnega nagrajevanja, saj s tem spodbujajo 

zaposlene, hkrati pa jih motivirajo. Preostali (45 %) pa so pohvaljeni redko oz. nikoli. 

Sklepam lahko, da nekateri vodje enot oz. oddelkov skoparijo s pohvalami oz. ne opazijo 

kakovostno opravljenega dela. Tudi osebnost nadrejenih včasih ne dopušča, da bi pohvalili 

svoje podrejene. Lahko pa je vzrok drugje in so v ta odstotek zajeti tisti zaposleni, ki se 

šele učijo novega načina dela, da bi ga lahko kakovostno opravljali. Menimo, da si vsi 

delavci zaslužijo pohvalo, saj s tem delujejo bolje, kakovostneje in z veliko več motivacije. 

 

Raziskava je pokazala, da so mnenja zaposlenih razmeroma pozitivna pri vseh zastavljenih 

trditvah. Predvidevam lahko, da podrejeni nadrejenim v veliki meri zaupajo in obratno, in 

to pripomore k zadovoljstvu na delovnem mestu. Kljub spodbudnim rezultatom bi si želeli, 

da bi med zaposlenimi vladalo še več pozitivnega vzdušja v medsebojnih odnosih. 
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Nadalje sem zaposlene spraševala kateri, so tisti dejavniki, ki jih pri delu najbolj 

motivirajo. Rezultati so razvidni na spodnjem grafu. Pri tem naj opozorim, da številka 1 

pomeni dejavnik, ki posameznika najbolj motivira za delo, številka 7 pa najmanj. 

 

Graf 3.3.11: Dejavniki, ki motivirajo zaposlene 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Največ zaposlenih pri delu motivira koristnost dela samega, kar je zelo spodbudno glede na 

poslanstvo zavoda. Zelo veliki motivacijski dejavniki so tudi poznavanje rezultatov dela, 

poznavanje cilja in dobri delovni pogoji. V zavodu skoraj ni zaznati tekmovalnega duha, 

kar ni vedno dober znak, saj včasih tekmovalnost privede k boljšim rezultatom dela. 

Zavedati se moramo, da motivacija zaposlenih gradi dobro ime organizacije. 

 

Graf 3.3.12: Delovni sestanki in komunikacija 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 
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Zanimalo me je, kaj zaposleni menijo o delovnih sestankih oziroma ali se strinjajo, da bi 

pogostejši delovni sestanki pripomogli k boljši komunikaciji na delovnem mestu. 

Ugotovila sem, da je kar 89 % vprašanih odgovorilo pritrdilno. 

 

Graf 3.3.13: Ocene delovnih sestankov 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1. 

 

Zaposleni v zavodu nimajo slabega mnenja glede sestankov, saj menijo, da niso izguba 

časa. Večina vprašanih se strinja, da so delovni sestanki koristni, ker omogočajo sprotno 

reševanje problemov. V podobnem odstotku se tudi strinjajo, da imajo vsi udeleženci na 

sestanku možnost sodelovati in izraziti svoje mnenje, kar je pokazatelj, da nimajo strahu 

pred vodjem. Manjši delež zaposlenih pa meni, da se na sestankih ne poišče primernih 

rešitev za aktualne probleme. 
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3. Komunikacija je izredno pomembna v vsakdanjem življenju in tudi med zaposlenimi. 

V službi med sodelavci preživimo skoraj tretjino svojega življenja zato z njo 

vzpostavljamo medsebojne odnose. V zadnjem sklopu vprašanj sem preverjala ali notranje 

komuniciranje vpliva na odnose med sodelavci. 

 

Graf 3.3.14: Razumevanje s sodelavci 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Za uspešno delovanje zavoda so zelo pomembni dobri medsebojni odnosi, občutek 

varnosti, spoštovanja in medsebojne pomoči. Kar 76 % zaposlenih se s svojimi sodelavci 

razume dobro, 7 % pa zelo dobro. 17 % anketirancev se zadovoljivo razume s svojimi 

sodelavci, kar sklepam, da med temi prevladuje nezadovoljstvo. Menim, da je tudi od 

posameznika odvisno, koliko je sam pripravljen narediti za to, da bosta komuniciranje in 

sodelovanje med sodelavci kakovostnejša. Pomemben je odnos do sebe in do drugih. 

 

Graf 3.3.15: Vzrok slabih odnosov s sodelavci 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 
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Zanimivo je, da kar 66 % zaposlenih meni, da prihaja do konfliktov zaradi nereševanja 

problemov. Desetina zaposlenih kot glavni vzrok slabih odnosov med sodelavci navaja 

negativen pristop. Zelo majhen delež pa jih na delovnem mestu občuti nespoštovanje, 

tekmovalnost in skrivanje informacij. Nizka stopnja informiranosti posledično vodi v 

konflikte. 

 

Graf 3.3.16: Način reagiranja, ko nastane konflikt 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Z grafa 3.3.16 je razvidno, da se kar 75 % udeleženih v konflikte poskuša pogovoriti z 

osebo, kar je prvi pogoj za uspešno reševanje konfliktnih situacij. Vendar je veliko ljudi, ki 

tega ne zna, in kar 10 % zaposlenih reagira burno, kar je seveda narobe. Majhen odstotek 

anketirancev pa se ob nastanku konflikta zapre vase. Nenehno je treba ustvarjati 

komunikacijsko kulturo, v kateri bo prevladoval duh resničnega medsebojnega poslušanja 

in razumevanja. 

 

Graf 3.3.17: Vpliv dejavnikov na uspešnost reševanja konfliktov 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 
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Z grafa 3.3.17 je razvidno, da kar 90 % zaposlenih meni, da je uspešna komunikacija med 

udeleženci ključna za reševanje konfliktov. Le 7 % anketiranih je prepričanih, da konflikte 

reši popustljivost enega izmed udeležencev. Vendar pa to lahko da nekomu občutek 

zmage, drugemu pa občutek poraza. 

 

Graf 3.18: Predlogi za izboljšanje internega komuniciranja v zavodu 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

Graf 3.3.18 prikazuje kaj zaposleni v zavodu pogrešajo. Razgovor z vodjem je najboljši 

način za dvosmerno izmenjavo informacij. 

 

 

Pri tretji hipotezi sem statistično potrdila, da obstaja povezanost med obema fenomenoma. 

To je razvidno z naslednjih dveh grafov.  
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Graf 3.19: Povezanost med spremenljivkama 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

 

 

V kakšni meri ste zadovoljni z obveščenostjo o ciljih dela na 

svojem delovnem mestu? 

Total Nezadovoljen 

Niti 

nezadovoljen - 

niti zadovoljen Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

Kako se razumete 

s sodelavci? 

  Slabo Count 5 0 0 0 5 

% within Kako se razumete s sodelavci? 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within V kakšni meri ste zadovoljni z obveščenostjo 

o ciljih dela na svojem delovnem mestu? 

31,3% ,0% ,0% ,0% 5,4% 

% of Total 5,4% ,0% ,0% ,0% 5,4% 

Zadovoljivo Count 6 8 0 1 15 

% within Kako se razumete s sodelavci? 40,0% 53,3% ,0% 6,7% 100,0% 

% within V kakšni meri ste zadovoljni z obveščenostjo 

o ciljih dela na svojem delovnem mestu? 

37,5% 25,8% ,0% 10,0% 16,3% 

% of Total 6,5% 8,7% ,0% 1,1% 16,3% 

Dobro Count 4 23 34 5 66 

% within Kako se razumete s sodelavci? 6,1% 34,8% 51,5% 7,6% 100,0% 

% within V kakšni meri ste zadovoljni z obveščenostjo 

o ciljih dela na svojem delovnem mestu? 

25,0% 74,2% 97,1% 50,0% 71,7% 

% of Total 4,3% 25,0% 37,0% 5,4% 71,7% 

Zelo dobro Count 1 0 1 4 6 

% within Kako se razumete s sodelavci? 16,7% ,0% 16,7% 66,7% 100,0% 

% within V kakšni meri ste zadovoljni z obveščenostjo 

o ciljih dela na svojem delovnem mestu? 

6,3% ,0% 2,9% 40,0% 6,5% 

% of Total 1,1% ,0% 1,1% 4,3% 6,5% 

 

 

 

Total 

 

 

Count 

16 31 35 10 92 

% within Kako se razumete s sodelavci? 17,4% 33,7% 38,0% 10,9% 100,0% 

% within V kakšni meri ste zadovoljni z obveščenostjo 

o ciljih dela na svojem delovnem mestu? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 17,4% 33,7% 38,0% 10,9% 100,0% 
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Vsi, ki se slabo razumejo s sodelavci, so nezadovoljni z obveščenostjo o ciljih na svojem 

delovnem mestu. Med vsemi, ki se dobro razumejo s sodelavci, pa je 34 takih, ki so z 

obveščenostjo o ciljih dela na delovnem mestu zadovoljni. 

 

Povezavo med spremenljivkama sem ugotavljala s pomočjo Pearsonovega koeficienta 

korelacije. Ker je povezava med spremenljivkama signifikantna, trdimo, da sta 

spremenljivki povezani oziroma to trdimo s 95-odstotno verjetnostjo. 

Izboljšanje informacijskih pretokov vpliva na izboljšanje odnosov med sodelavci. 

 

Graf 3. 3.19: Pearsonov koeficient korelacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: DUP 2010. Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DUP, priloga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 64,461
a
 9 ,000 

Likelihood Ratio 56,748 9 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

29,771 1 ,000 

N of Valid Cases 92   



49 
 

Ugotovitve in predlogi za izboljšanje interne komunikacije v Domu upokojencev 

Podbrdo 

 

3.4.1  Ugotovitve raziskave 

 

Internega komuniciranja v zavodu ne morem opredeliti kot zadovoljivega, saj veliko 

zaposlenih ne izraža zadovoljstva z obveščanjem o ciljih dela in podajo informacij na 

delovnem mestu. Kot glavna razloga za nezadostno informiranje glede zadane delovne 

naloge navajajo pomanjkanje časa za stalno komuniciranje in nespretnost vodje pri 

komunikaciji s podrejenimi. Če raziskavo obširno povzamem, lahko sklepam, da je vzrok 

nezadovoljstva v kakovosti informiranja podrejenih s strani vodij. Predvsem jasnost, 

pravočasnost in popolnost informacij so karakteristike nadrejenih, ki so po mnenju 

vprašanih ocenjene nizko. Večino informacij delavci pridobijo preko neposredno 

nadrejenih, in tako si jih želijo prejemati tudi v prihodnje. Izrazili so tudi željo po 

pridobivanju informacij na spletni strani zavoda. Zaposleni pogrešajo informacije o načrtih 

zavoda v prihodnjih letih. Zanimajo jih prihodnji razvoj in vizija zavoda ter vloga njih 

samih pri doseganju teh ciljev. Želeli bi izvedeti več o rezultatih poslovanja in napovedih 

oz. smernicah za prihodnost.  

Ugotavljam, da izboljšanje informacijskih tokov vpliva na povečanje zadovoljstva 

zaposlenih v organizaciji. V manjših organizacijah, kamor prištevamo tudi Dom 

upokojencev Podbrdo, je najpogosteje uporabljeno govorno komuniciranje, ki je 

učinkovitejše in omogoča takojšnje povratne informacije. Interna spletna stran zavoda sicer 

omogoča dvosmerno komuniciranje, ne omogoča pa osebnega stika in prepoznavanja 

nebesednih znakov komuniciranja. Zaposleni se zavedajo, da so v današnjem času 

aktivnosti v zavodu, ki prispevajo k razvijanju medsebojnih odnosov in zadovoljstvu 

uporabnikov, temelj, iz katerega mora izhajati vodstvo, če želi preživeti in uspešno voditi 

zavod v času stalnih sprememb.  

 

Zelo pomemben dejavnik zadovoljstva zaposlenih v organizaciji je odnos med nadrejenimi 

in podrejenimi. Od svojega nadrejenega zaposleni dobi največ informacij za svoje delo, 

poleg tega pa nadrejeni lahko dobi od svojih podrejenih pomembne informacije o 

delovanju oddelka ali celotnega zavoda. Zadovoljstvo z nadrejenimi je torej v največji meri 

odvisno od prejete komunikacije (poslušanje, razumevanje in kakovost). Vendar pa moram 
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na tem mestu poudariti, da so nekateri zaposleni vedno nezadovoljni, ne glede na to, kako 

nadrejeni komunicira z njimi.  

Potrdim lahko, da podrejeni nadrejenim zaupajo. Ob nezadovoljstvu se večina podrejenih 

obrne nanje. Takšno stanje je seveda pozitivno. Prav tako pa je vreden pohvale tudi 

pozitiven odnos pri pogovoru z nadrejenimi. Rezultati kažejo, da v veliki večini nadrejeni 

delavcem znajo prisluhniti in jih tudi pohvaliti. Z upoštevanjem etičnih in moralnih načel 

se znajo prijazno pogovarjati, pravično ukazovati in s skupnimi močmi doseči rezultat, ki 

je v obojestransko korist. Zaposleni izražajo pozitiven odnos do delovnih sestankov ožje 

enote, saj verjamejo, da omogočajo sprotno reševanje problemov. 

 

Medsebojno razumevanje zaposlenih v zavodu je dobro. Vendar pa je od vsakega 

posameznika odvisno, koliko je sam pripravljen narediti za to, da bo komuniciranje in 

sodelovanje med sodelavci kakovostnejše. Pomanjkanje informacij sproži govorice, te pa 

ljudi, z iskanjem pomena ob svojih opazovanjih, odmaknejo od dela. Intenzivno 

informiranje zaposlenih gradi lojalnost in produktivnost. Vedeti moramo, s katerimi 

informacijami želijo biti seznanjeni zaposleni. Če se med zaposlenimi pojavijo konflikti, 

naj bi le - ti bili posledica nereševanja problemov. Vpleteni jih rešujejo s pogovorom. 

Pomembno je razvijati komunikacijsko kulturo, kjer prevladuje duh medsebojnega 

poslušanja in razumevanja. Kadar na določeni ravni posamezniki ne najdejo optimalnih 

načinov uresničevanja svojih ciljev v formalni organizaciji, se krepi neformalna 

organizacija in se osamosvaja v odnosu do formalne organizacije. Oblikujejo se majhne, 

razmeroma zaprte skupine, ki jih je težko nadzorovati in v katerih se razvijejo norme 

medsebojnih odnosov, ki omogočajo veliko stopnjo familiarnosti in medsebojne 

povezanosti (Možina, Damjan,1992: 92). Skrb vsakega mora biti usmerjena v izgradnjo ali 

vzpostavitev trdne samopodobe zaposlenih in njihovih medsebojnih odnosov, ker bo le 

tako zagotovil skladno komuniciranje. Slednje bo doseženo takrat, ko ni zaznanega 

prepada med formalno in neformalno strukturo, ko so posamezniku priznane pravice do 

osebne identitete in ko večina v organiziranem delu vidi možnost svojega ustvarjalnega 

prispevka in možnost uresničevanja v določeni komunikacijski obliki dela (Možina, 

Damjan,1992: 97). 
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3.4.2 Predlogi za izboljšanje interne komunikacije v Domu upokojencev Podbrdo 

 

Zavod se lahko pohvali s široko izbiro sredstev internega komuniciranja. Zaposleni so 

običajno informirani preko učinkovitih metod komuniciranja, in sicer preko neposredno 

nadrejenih, sestankov ožje enote ter sodelavcev in sodelavk. Prednost takšnega načina je v 

dvosmerni komunikaciji, s katero se najprej pride do rešitve določenega problema.  

 

Herta A. Murphy (1997) je določila sedem točk poslovne komunikacije, s katerimi lahko 

podamo učinkovito informacijo:  

- Popolnost – Odgovorimo na vsa zastavljena vprašanja in ne podajamo dodatnih 

informacij razen, če so te zaželene. Odgovorimo na pet vprašanj: kdo, kaj, kje, kdaj 

in zakaj. 

- Jedrnatost – Izogibamo se dolgim uvodom in nepotrebnim razlagam. Ne 

ponavljamo se in poudarimo pomembne dele besedila. 

- Pozornost – Vsako sporočilo pripravimo z mislijo na sprejemnika, poskusimo se 

postaviti v njegovo vlogo. Poskušamo poudariti pozitivna, prijazna dejstva. 

- Stvarnost – Ne uporabljamo nejasnih in splošnih izrazov, ampak smo izrecni in 

dorečeni. Uporabljamo prepričljiva dejstva in slike ter s tem spodbujamo 

vizualizacijo. 

- Jasnost – Uporabljamo kratke, jasne in znane besede ter stavke. Uporabimo 

ilustracije in druge vizualne pripomočke, če je to mogoče. Poskušamo sporočiti 

tako, da bo naše sporočilo sprejemnik interpretiral tako, kot mi želimo (subjektivna 

razumljivost). 

- Vljudnost – Moramo biti taktični, premišljeni in spoštljivi. Pazimo se humorja, ker 

je lahko dvoumen. 

- Pravilnost – Uporabljamo pravilno raven jezika in aktualne dejstva, ki so 

preverjena. Ne uporabljamo izrazov, ki so lahko diskriminatorni. 

 

Za izboljšanje pretočnosti informacij in zadovoljivo informiranje vseh zaposlenih 

priporočam: 

- redno komuniciranje z vsemi zaposlenimi, 
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- določitev kanala za komunikacijo navzdol, ki bi dosegal vse zaposlene z namenom 

informiranja o vseh vidikih dogajanj v organizaciji, 

- posvečanje pozornosti temam, ki so povezane s cilji organizacije, 

- obveščanje zaposlenih o uspešnosti poslovanja, 

- izpeljava študije s pomočjo anketiranja, ki bi ovrednotila učinkovitost 

komunikacijskega programa ter opredelila potrebe in interese zaposlenih, 

- organiziranje rednih srečanj zaposlenih z vodstvom in spodbujanje diskusij o 

problemih, interesih in željah zaposlenih, 

- osebne pogovore z nadrejenimi, ko zaposleni začne novo področje dela, ko se začnejo 

pojavljati napake, ob daljšem izostanku in prihodu z bolniške, 

- letni razgovori z vodjem, kjer nastajajo priložnosti za pogovor o preteklih rezultatih in 

načrtih za prihodnost oziroma njihov profesionalni razvoj, 

- mesečni sestanki, s katerimi bi bili zaposleni obveščeni o ciljih tekočega meseca; 

težave bi reševali sproti in se skupinsko posvetovali, sestanki pa so lahko kratki, 

trajajoči približno pol ure. 

 

Pomembno je, da vsakega vodjo usposobimo v tako imenovanem modelu medosebnega 

komuniciranja, ki opredeljuje šest ključnih, temeljnih komunikacijskih vlog današnjih 

vodij (Gruban 2005b): 

- postavljanje ciljev in izkazovanje pričakovanj, 

- dajanje uporabnih in vedenjsko koristnih povratnih informacij, 

- skrb za razvoj sodelavcev, 

- interpretacija vloge in uspešnost ožje skupine v »veliki sliki« organizacije, 

- interpretacija udejanjanja organizacijske vizije skozi vlogo slehernega posameznika 

pri tem, 

- omogočanje zaposlenim, da prispevajo, kar znajo najbolje. 

 

Vodja naj bi bil tisti člen organizacije, ki bi ustvarjal ali spodbujal zaposlene, da bi si vsi 

skupaj, družno, ustvarili prijetne in spodbudne razmere za delo, kar bi bila dobra 

motivacijska osnova za vse, da bi aktivirali svoje sposobnosti v dobro organizacije. 

Uspešen vodja naj bi imel sposobnost jasnega, razločnega in enostavnega komuniciranja, 

da ga razume širši krog ljudi. Sposobnost komuniciranja je po nekaterih mnenjih 
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pomembnejša od inteligence. Še pomembnejše pa je dejstvo, da lahko komunikacijske 

sposobnosti izboljša prav vsak. 

Vodje v zavodu naj se ustrezno izobrazijo za vodenje sestankov, ostali zaposleni pa naj se 

ustrezno pripravijo. Na sestankih naj se piše zapisnik, najpomembnejši sklepi naj se 

objavijo na oglasni deski. Zelo pomembno je sledenje dogovorom po sestankih. Nekateri 

zaposleni se pritožujejo, da se dogovori ne spoštujejo. Vodja se mora zavedati pomena 

internih komunikacij in jim posvečati več pozornosti. Dober vodja mora imeti moč, 

karizmo in avtoriteto, spodbujati mora vse tokove komunikacij. Pomembno je, da zna 

odločati. Najpogostejša napaka vodij je sklepanje, da je določena informacija splošno 

znana in je zato ni treba posredovati naprej. Tako določeni zaposleni ne pridejo do 

informacij, ki bi jih nujno potrebovali za svoje delo. Zato bi bilo dobro, da bi se vodje 

držali načela, da je bolje kakšno informacijo posredovati večkrat, kot je sploh ne povedati. 

Pogosto se tudi dogaja, da  vodje pozabijo na določene člane tima, ki po naravi niso najbolj 

komunikativni, in zato z njimi manjkrat komunicirajo (McNamara, 1997). Na drugi strani 

pa v nekaterih organizacijah vodje dobesedno zasuvajo zaposlene z velikimi količinami 

informacij. V veliki meri gre tu za grobe podatke, ki nimajo globljega pomena in 

zaposlenim samo kradejo čas. Velikokrat je tudi pomembno, da določeno informacijo 

vodje posredujejo ob pravem času in ne kar takoj, ko jo izvejo. Več komunikacije še ne 

prinaša tudi večjega zadovoljstva zaposlenim (Grunig, 1992). Velik problem lahko 

predstavljajo tudi napačna interpretacija sporočila in uporaba tujk ali strokovnih izrazov. 

Vodje naj se izogibajo strokovnim izrazom na sestankih, kjer so prisotni tudi zaposleni z 

drugih področij, ki tega izrazoslovja ne poznajo tako dobro. 

 

Najmanj informacij zaposleni prejmejo iz internih okrožnic preko elektronske pošte in s 

spletne strani zavoda, kar pa si v prihodnje želijo izboljšati. Dobra lastnost tega je v 

množičnem obveščanju, slabost pa v enosmernem značaju te komunikacije. Predlagam 

osveževanje spletne strani z različnimi novostmi in informacijami. 

 

Predlagam, da se v zavodu uvede interni časopis, ki bi zaposlene osveščal o dogodkih in 

novostih v zavodu in nabiralnik predlogov oziroma idej zaposlenih. Vsebine o načrtih, 

ciljih, novih poslovnih odločitvah, poslovanju zavoda, o delu na drugih oddelkih oziroma 
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enotah, navedba dejstev in namenov o organizacijskih spremembah so želje anketiranih, 

hkrati pa priporočilo zavodu za izdajo internega časopisa. 

 

Zaposleni si v prihodnje želijo tudi več kratkih sporočil na oglasni deski in zgibanko z 

informacijami o zavodu za novozaposlene. 

 

Projekt internega komuniciranja je namenjen vsem zaposlenim v organizaciji in naj bi 

prispeval ne le k boljši obveščenosti zaposlenih, ampak tudi k pozitivni spremembi 

njihovega vedenja. Slednje velja tudi za vodstvo zavoda. Treba je opredeliti želeni slog 

vodenja, ki omogoča doseganje izbranih namenov internega komuniciranja. Da bi projekt 

internega komuniciranja ustrezno zaživel, ga je treba ustrezno promovirati. To pomeni, da 

je treba ves čas njegove priprave in izvedbe obveščati zaposlene o aktivnostih tega 

projekta. V zvezi s tem je treba, potem ko bo dokončno potrjen letni program aktivnosti, 

pripraviti podroben načrt. Ta mora predvideti različna orodja, preko katerih bomo 

zaposlene in vodstvo obveščali o poteku projekta in hkrati izobraževali o pomenu 

posameznih aktivnosti. V zavodu je treba vzpostaviti postopke, ki spodbujajo zaposlene k 

podaji predlogov in povratnih informacij. Povečati je treba občutek pripadnosti, saj morajo 

biti zaposleni slišani in spoštovani. Zaupanje in pripadnost je treba znati podajati in 

prejemati tudi od vodstva. Sprotno reševanje problemov in spodbuda krepita zaupanje med 

delavci ter pripomoreta k pozitivni organizacijski klimi. To pa lahko rešimo samo z dobrim 

odnosom do zaposlenih. Znano je namreč, da so ljudje tisti, ki so gonilo organizacije in 

samo z njimi lahko dosežemo konkurenčno prednost pred drugimi. 
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4. SKLEP 

 

V magistrski nalogi sem preverjala, kako interna komunikacija vpliva na odnose med 

zaposlenimi v organizaciji. V času globalizacije se organizacijsko okolje neprestano 

spreminja, klasični upravljavski sistemi ne delujejo več in klasična hierarhična 

organizacija, kjer informacije potujejo od zgoraj navzdol, ni več prisotna. Poslovanje je 

postalo kompleksnejše in zahtevnejše, zato se tudi interno komuniciranje v organizacijah 

sooča z novimi izzivi. Ni več poudarka na posredovanju informacij, ampak na strateški 

funkciji interpretacije sporočil ter razlagi pomenov. Zaposleni iščemo smisel za svoja 

početja, vedenja pa oblikujemo na podlagi čustev in vrednot. 

 

Podjetja se vedno bolj zavedajo pomena svojih zaposlenih in zato vedno bolj razvijajo ter 

poudarjajo pomen interne komunikacije. White (1991: 43) meni, da se preko internega 

komuniciranja lahko doseže hoteno, visoko motivirano podporo organizaciji in njenim 

ciljem, vendar pa je treba zaposlenim predstaviti tudi razloge, zakaj naj bi organizacijo 

podprli. 

 

V prvem delu je raziskava pokazala, da zaposleni niso zadovoljni z informacijami, ki bi 

jim pomagale razumeti, kako njihovo delo prispeva k ciljem organizacije. Ugotovila sem, 

da bi izboljšanje informacijskih tokov v DU Podbrdo povečalo zadovoljstvo v zavodu.  

Zaposleni poznajo osnovne vire informiranja v organizaciji, vendar preko njih običajno 

prejmejo premalo informacij. Sklepam, da nepopolnost informacijskih tokov kaže 

nezadovoljstvo zaposlenih. Odgovornost obveščanja nosi vodstvo, ki vzpostavlja stanje, s 

sodelovanjem vseh zaposlenih pa postavlja cilje organizacije. Neposredno nadrejeni, ki so 

se pri podajanju informacij o zavodu že zdaj izkazali za uspešne, bodo imeli tudi v 

prihodnje vodilno vlogo. Z možnostjo podaje povratnih informacij bo kakovost obveščanja 

še večja. 

V prihodnje si zaposleni želijo več informacij o poslovanju, viziji in ciljih zavoda, 

poslovnih odločitvah in o različnih novostih. Če bo vodstvo upoštevalo želje zaposlenih, 

bodo problemi z informiranostjo v veliki meri odpravljeni. 
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Z dobro obveščenostjo o ciljih dela in splošno pozitivnim internim komuniciranjem 

vzgajamo, spodbujamo in navdušujemo zaposlene k doseganju večje kakovosti in 

produktivnosti, s tem pa utrjujemo zaupanje v vodstvo in organizacijsko kulturo podjetja. 

Zaposleni se zavedajo pomena kakovost informacij in njihovega vpliva na notranje 

komuniciranje vendar pa jih velik odstotek meni, da informacij ne pridobijo pravočasno. 

Nepravočasnost informacij pa pomembno vpliva na posameznikovo učinkovitost v 

delovnem procesu. Vsi zaposleni bi morali pridobiti kakovostne informacije.  

Sklepam, da je bistvo nezadovoljstva predvsem v informiranosti zaposlenih. V prvem 

sklopu vprašanj sem ugotovila, da ima zavod na voljo različna orodja informiranja in preko 

njih lahko izboljša obveščenost zaposlenih. K uresničitvi zastavljenih ciljev dela in razvoju 

zavoda lahko bistveno pripomore tudi uspešna interna komunikacija. 

 

Moja druga hipoteza je bila, da izboljšanje informacijskih tokov vpliva na izboljšanje 

odnosov nadrejenih s podrejenimi. Za uspešno poslovanje podjetja potrebujejo zadovoljne 

zaposlene, zaposleni pa so zadovoljni, če poznajo svoje naloge v podjetju, poznajo cilje 

podjetja in medsebojno sodelujejo.  

V raziskavi sem ugotovila, da zaposleni prijazen pogovor z nadrejenim ocenjujejo zelo 

pozitivno. Sklepam, da lahko le-ta reši marsikatero težavo, s tem pa tudi problem 

informiranja s strani nadrejenih in vodstva postane rešljiv. Menim, da so sestanki ožje 

enote dokaj pogosti in si jih zaposleni želijo tudi v prihodnje, saj omogočajo sprotno 

reševanje problemov in nudijo možnost sodelovanja vsem zaposlenim.  

Za zavod jeizredno pomembno, da za uspešno komunikacijo izobrazi vodje, saj je odnos 

zaposlenih z vodstvom zavoda zelo pomemben motivator za uspešno opravljanje dela. 

Motivacija je splošna pripravljenost posameznika, da vloži pomemben napor za uspešno 

izvedbo naloge oziroma psihološka spodbuda za opravljanje dela. Dobrega in uspešnega 

vodjo pa naredijo tudi njegova čustvena zrelost, socialna inteligentnost in življenjska 

modrost. Še tako genialen vodja bo namreč brez visoke čustvene zrelosti s svojo 

ogroženostjo, borbo za premagovanje vseh okoli sebe, slepo zaverovanostjo v svoj prav, 

neobvladovanjem trenutnih čustvenih vzgibov, nezdravo tekmovalnostjo, delovno okolje in 

ljudi, vpete vanj, uporabljal kot poligon za lasten ego ter s tem spodkopaval celotno 

dinamiko skupine. Vodja naj bi bil vešč jasnega verbalnega izražanja, saj to uporablja pri 
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večini delovnih aktivnosti. Zavedati se mora sprememb načina dela, ki jih morajo narediti, 

da se lahko kar najbolje prilagodijo nalogam in trenutni situaciji. 

 

V zadnjem delu pa sem potrdila, da izboljšanje informacijskih pretokov vpliva na 

izboljšanje odnosov med sodelavci. Običajno si sodelavcev ne moremo izbrati, lahko pa 

ustvarjalno prispevamo k izboljšanju medosebnih odnosov in ustvarjanju pozitivne delovne 

klime v zavodu. S treningom komunikacijskih veščin in spretnosti izboljšamo svojo 

sporočilnost, prepoznavamo potrebe in pričakovanja sodelavcev, pravočasno in ustrezno 

rešujemo konfliktne situacije, konstruktivno podamo pohvalo, kritiko ali neprijetno novico. 

 

Poslanstvo internih komunikacij torej lahko vidimo kot medsebojno sodelovanje med deli 

organizacije, spodbujanje timskega dela in sodelovanja, sinergija z zunanjimi 

komunikacijskimi sporočili, izboljšanje rezultatov dela posameznikov in celote ter 

dvigovanje kakovosti in produktivnosti. 

 



58 
 

5. LITERATURA IN VIRI 

 

1. Baskin, Otis in Arnhoff, Craig (1988): Public Relations: The profession and the 

Practice. Iowa: Wm. C. Brown Publisher. 

2. Berlogar, Janko (1999): Organizacijsko komuniciranje: od konfliktov do skupnega 

pomena. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

3. Blažič, Marjan (2002): Razsežnosti komunikacije. Novo mesto: Visoka šola za 

upravljanje in poslovanje. 

4. Greener, Tony (1999): Internal communications. London: Popular Communications. 

5. Gruban, Brane, Verčič, Dejan in Zavrl, Franci (1997): Pristopi k odnosom z javnostmi. 

Ljubljana: Pristop. 

6. Gruban, Brane (1998): Vizija organizacij: poslovni evangelij, navigacijski simboli ali 

strateško izhodišče. Teorija in praksa, let.: 35, št.:4, str.: 613-632. 

7. Gruban, Brane (2002): Managerjem zaupa le 15 odstotkov zaposlenih. Ljubljana: 

Gospodarski vestnik. 

8. Grunig, James E. In Hunt, Todd (1984): Managing Public Relations. New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 

9. Grunig, James E (1992): Exellence in public relations and communications 

management. London: Lawrence Erlbaum Associates. 

10. Heskett, James L., W. Earl Sasser in Leonard A. Schlesinger (1997): The service profit 

chain. New York: The Free Press. 

11. Jefkins, Frenk (1998): Public Relations. London: Pitman Publishing. 

12. Jones, E. John in Bearley, L. William (1995): Surveying employees. Massachusetts: 

HRD Press, Amherst.  

13. Kavčič, Bogdan (2004): Osnove poslovnega komuniciranja. Ljubljana: Ekomomska 

fakulteta. 

14. Kovač, Jure (2004): Stil in značilnosti uspešnega vodenja. Kranj, Moderna 

organizacija. 

15. Lipičnik, Bogdan (1997): Človeški viri in ravnanje z njimi. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta  

16. Lipičnik, Bogdan (1998): Ravnanje z ljudmi pri delu Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

17. Mihalič, Renata (2006): Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 



59 
 

18. Mihaljčič, Zlatko (2006): Poslovno komuniciranje. Ljubljana: Jutro. 

19. Mihaljčič, Zlatko (2006): Poslovno komuniciranje. Maribor: Academia. 

20. Možina, S., Kavčič, B., Tavčar, M., Pučko, D., Ivanko, Š., Lipičnik, B., Gričar, J., 

Repovž, L., Vizjak, A., Vahčič, A., Rus, V. in  Bohinc, R. (1994): Management. 

Radovljica: Didakta. 

21. Možina, Stane in Damjan, Janez (1992): Poslovno komuniciranje. Ljubljana: 

Ekomomska fakulteta. 

22. Možina, Stane (2004): Poslovno komuniciranje Evropske razsežnosti. Maribor: 

Obzorja. 

23. Mumel, Damijan (2008): Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor: De Vesta. 

24. Mumel, Damijan, Buneto, Andreja in Virt, Tina (2006): Uporaba instrumentov 

internega komuniciranja ter cilji internega komuniciranja v velikih in malih podjetjih v 

Sloveniji. Revija za management, informatiko in kadre, let. :39, št.:6, str.: 361-362. 

25. Murphy, Herta A. (1997): Effective Business communications. Boston: McGraw – 

Hill. 

26. Novak, Božidar (2000): Krizno komuniciranjein upravljanje nevarnosti. Ljubljana: 

Gospodarski vestnik. 

27. Schneider, Benjamin (1990): Organizational climate and culture. San Francisco: 

Josey-Bass Inc., Publishers. 

28. Strohmaier, Eva in Mihelec, Nada (2003): Interno komuniciranje. Ljubljana: GV 

Založba. 

29. Theaker, Alison (2004): Priročnik za odnose z javnostmi. Ljubljana: GV Založba. 

30. Toš, Niko in Hafner, Fink, Mitja (1998): Metode družboslovnega raziskovanja. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

31. Treven, Sonja (1998): Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

32. Ule, Mirjana (2005): Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede. 

33. Verčič, Dejan, Gruing James in Gruing Larissa (1996): Global and specific principles 

in public relations. Manhaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

34. Verčič, Dejan (1999): Odnosi z javnostmi v Evropi. Teorija in praksa, let.36, št.4, 

str.519-529. 

35. Verčič ,Dejan (2002): Odnosi z mediji. Ljubljana: GV Založba. 



60 
 

36. White, John in Mazur, Laura (1995): Strategic Manager Communication: Making 

public relation work. Workingham: Addison – Wesley. 

37. White, John (1991): How to understand and Manage Public Relations. London: 

Business Books. 

38. Yahus, Byers Peggy (1997): Orgnizational communication: Theory and behaviour. 

Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. 

39. Zupan, Nada (2001): Nagradite uspešne. Ljubljana: GV Založba. 

 

VIRI: 

 

1. Dom upokojencev Podbrdo (2011): Letno poročilo zavoda za leto 2010. 

2. Gruban, Brane (2005a): Interna glasila: od trobil vodstev do ustvarjanja strateških 

pomenov za zaposlene. Dostopno prek: http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/ 

(25.5.2011). 

3. Gruban, Brane (2005b): Strateško upravljanje internih komunikacij. Dostopno prek: 

http://www.dialogos.si/slo/objave/intervjuji/ (25.5.2011). 

4. Interna gradiva Doma Upokojencev Podbrdo 

5. McNamara, Carter (1997): Basics in Internal Organizational Communications. Free 

Management Library. Dostopno prek: 

http://www.managementhelp.org/mrktng/org_cmm.htm (3.5.2011). 

6. Slovar slovenjskega knjižnega jezika. Dostopno prek: http://www.sskj.si (20.5. 2011). 

7. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Ur.l. RS 56/2002. Dostopno prek: 

http://www.zakonodaja.com/zakoni/i/2/5/zju_upb1   ( 3.5. 2011). 

8. Zakon o socialnem varstvu (ZSV). Ur.l. RS 54/1992. 

 

 

 

http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki
http://www.dialogos.si/slo/objave/intervjuji/
http://www.managementhelp.org/mrktng/org_cmm.htm
http://www.sskj.si/
http://www.zakonodaja.com/zakoni/i/2/5/zju_upb1%20:/www.zakonodaja.com/zakoni/i/2/5/zju_upb1


 
 

PRILOGA A: Vprašalnik o interni komunikaciji med zaposlenimi v DU Podbrdo 

 
1. Iz katerih virov običajno pridobivate informacije, povezane z zavodom? 

 

(v vsaki vrstici obkrožite številko, ki najbolj ustreza vaši oceni) 

 

 Ne dobim 

info. 

Dobim 

info. 

vendar 

premalo 

Dobim 

veliko 

info. 

1. Na spletni strani zavoda 1 2 3 

2. Na interni spletni strani zavoda 

(companyweb) 

1 2 3 

3. Na sestankih ožje enote 1 2 3 

4. Od neposredno nadrejenih 1 2 3 

5. Od sodelavk in sodelavcev 1 2 3 

6. Od znancev in prijateljev izven zavoda 1 2 3 

7. Iz govoric 1 2 3 

8. Iz medijev 1 2 3 

 

 

2. Iz katerega vira dobite največ informacij, povezanih z zavodom? 

 

(obkrožite en vir informiranja)  

 

1. Na spletni strani zavoda 

2. Na interni spletni strani zavoda (companyweb) 

3. Na sestankih ožje enote 

4. Od neposredno nadrejenih 

5. Od sodelavk in sodelavcev 

6. Od znancev in prijateljev izven zavoda 

7. Iz govoric 

8. Iz medijev 

9. Drugo 

_________________________________________________________________________ 



 
 

 

3. Iz katerega vira želite v prihodnje dobiti največ informacij o zavodu? 

 

(obkrožite en vir informiranja)  

 

1. Na spletni strani zavoda 

2. Na interni spletni strani zavoda (companyweb) 

3. Na sestankih ožje enote 

4. Od neposredno nadrejenih 

5. Od sodelavk in sodelavcev 

6. Od znancev in prijateljev izven zavoda 

7. Iz govoric 

8. Iz medijev 

9. drugo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Katere informacije najbolj pogrešate, o kateri tematiki bi želeli vedeti več? 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

 

 

5. V kakšni meri ste zadovoljni z obveščenostjo o ciljih dela na svojem delovnem mestu? 

 

(obkrožite številko, ki najbolj ustreza vaši oceni) 

 

1. Zelo nezadovoljen 

2. Nezadovoljen 

3. Niti nezadovoljen – niti zadovoljen 

4. Zadovoljen 

5. Zelo zadovoljen 



 
 

 

 

 

 

6. Kateri so po vašem mnenju najpogostejši razlogi za nezadostno informiranost glede 

zadane delovne naloge? 

 

(obkrožite številko, ki najbolj ustreza vaši oceni) 

 

1. Ni dovolj časa za stalno komuniciranje 

2. Vodja ni dovolj spreten za komuniciranje s podrejenimi 

3. Ni dovolj denarja za uporabo internih oblik komuniciranja 

4. Drugo _____________________________________________________________________ 

 

 

7. Na koga se najprej obrnete, ko ste na delovnem mestu z nečim nezadovoljni? 

 

(obkrožite številko, ki najbolj ustreza vaši oceni) 

 

1. Na vodstvo zavoda 

2. Na neposredno nadrejenega 

3. Na sodelavce 

4. Na nekoga izven podjetja 

5. Ničesar ne naredim 

6. Drugo _______________________________________________________________________ 

 

 

8. Ocenite kvaliteto  informacij in navodil, ki jih dobivate v zvezi s svojim delom. 

 

(v vsaki vrstici označite številko, ki najbolj ustreza vaši oceni) 

 

 Nezadostno Zadostno Dobro Prav 

dobro 

Odlično 

1.  popolnost 1 2 3 4 5 

2.  jasnost 1 2 3 4 5 



 
 

3.  pravočasnost 1 2 3 4 5 

4.  razumljivost 1 2 3 4 5 

5.  zanesljivost 1 2 3 4 5 

6.  natančnost 1 2 3 4 5 

9. Kako bi ocenili vpliv informacij, ki jih pridobivate v zvezi s svojim delom na: 

(v vsaki vrstici označite odgovor, ki najbolj ustreza vaši oceni) 

 

 Zelo 

majhen 

vpliv 

Relativno 

majhen 

vpliv 

Niti 

majhen 

niti velik 

vpliv 

Relativno 

velik 

vpliv 

Zelo 

velik 

vpliv 

1. uspešnost izpolnjevanja 

zadanih delovnih nalog 

1 2 3 4 5 

2. motiviranost za delo 1 2 3 4 5 

3. zadovoljstvo uporabnikov 1 2 3 4 5 

4. doseganje zadovoljstva na 

delovnem mestu 

1 2 3 4 5 

5. prenos znanja 1 2 3 4 5 

6. razvijanje pozitivnih 

medsebojnih odnosov 

1 2 3 4 5 

7. pripadnost zavodu 1 2 3 4 5 

 

 

10. Ocenite sli se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. 

(v vsaki vrstici označite številko, ki najbolj ustreza vaši oceni) 

 

1. Informacije, ki jih dobim, mi vedno pojasnijo vsa vprašanja. 1 2 3 4 5 

2. Vedno lahko dobim info., ki jih potrebujem za svoje delo. 1 2 3 4 5 

3. Navodila za delo mi dajejo tisti, od katerih to pričakujem. 1 2 3 4 5 

4. Vodje posredujejo info. na razumljiv način. 1 2 3 4 5 

5. V zavodu imamo vsaj enkrat letno temeljit razgovor s  svojim 1 2 3 4 5 

1 

Sploh se 

ne 

strinjam 

2 

Delno se ne 

strinjam 

3 

Niti da niti ne 

4 

V veliki meri 

se strinjam 

5 

Popolnoma se 

strinjam 



 
 

vodjem. 

6. Zaposleni imamo predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje. 1 2 3 4 5 

7. Vodje in sodelavci se pogovarjamo sproščeno, enakopravno in 

prijateljsko. 

1 2 3 4 5 

9. Medsebojno si pomagamo z znanji, ki smo jih pridobili skozi 

preteklo leto. 

1 2 3 4 5 

10. Naši vodje nam jasno razložijo zakaj smo dobili stimulacijo in 

zakaj ne. 

1 2 3 4 5 

11. Komunikacija poteka tudi preko timskega dela. 1 2 3 4 5 

 

 

11. Kako bi opisali značilnost pogovorov z vašim nadrejenim? 

 

(v vsaki vrstici označite odgovor, ki najbolj ustreza vaši oceni) 

 

 Nikoli Redko Pogosto Vedno 

1. Nadrejeni mi zna prisluhniti. 1 2 3 4 

2. Nadrejeni mi ukazuje. 1 2 3 4 

3. Prijazen pogovor, ki privede do 

dogovora. 

1 2 3 4 

4. Prijazen pogovor, ki ne privede do 

dogovora. 

1 2 3 4 

5. Nadrejeni ima do mene aroganten 

odnos. 

1 2 3 4 

6. Nadrejeni me zna pohvaliti. 1 2 3 4 

 

 

12. Kateri dejavniki vas najbolj motivirajo za delo? 

 

(Ponujene odgovore rangirajte glede na pomembnost s številkami od 1 do 7, kjer naj številka 1 

pomeni dejavnik, ki vas najbolj motivira za delo) 

 

1. Koristnost dela  

2. Poznavanje cilja  

3. Pohvala in graja  



 
 

4. Poznavanje rezultatov svojega dela  

5. Tekmovanje  

6. Dobri delovni pogoji  

7. Nedenarne oblike nagrajevanja (izobraževanje, 

napredovanje) 

 

 

13. Ali mislite, da bi pogostejši delovni sestanki pripomogli k boljši komunikaciji na 

delovnem mestu? 

 

1. Da 

2. Ne 

 

 

14. Kako ocenjujete vpliv delovnih sestankov? 

 

(v vsaki vrstici označite odgovor, ki najbolj ustreza vaši oceni) 

 

1. Delovni sestanki so koristni, ker omogočajo sprotno 

reševanje problemov. 

1 2 3 4 5 

2. Na sestankih se poišče rešitve. 1 2 3 4 5 

3. Vsi udeleženci sestanka imajo možnost sodelovati in izraziti 

svoje mnenje. 

1 2 3 4 5 

4. Sestanki so izguba časa. 1 2 3 4 5 

 

 

15. Kako se razumete s sodelavci? 

 

(izberite enega od naštetih načinov) 

 

1. Zelo slabo 

1 

Sploh se 

ne 

strinjam 

2 

Delno se ne 

strinjam 

3 

Niti da niti ne 

4 

V veliki meri 

se strinjam 

5 

Popolnoma se 

strinjam 



 
 

2. Slabo 

3. Zadovoljivo 

4. Dobro 

5. Zelo dobro 

 

 

16. Kaj je najpomembnejši vzrok slabih odnosov s sodelavci? 

 

(izberite enega od naštetih načinov) 

 

1. Skrivanje informacij 

2. Negativen pristop 

3. Nereševanje problemov 

4. Občutek nespoštovanja 

5. Tekmovalnost 

6. Drugo 

_________________________________________________________________________ 

 

 

17. Kako reagirate oz. se odzovete na trenutke, ko nastane konflikt? 

 

(izberite enega od naštetih načinov) 

 

1. Zaprem se vase in se umaknem 

2. Se poskušam pogovoriti 

3. Burno odreagiram 

4. Drugo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

18. Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost reševanja konfliktov na delovnem mestu? 

 

(izberite enega od naštetih načinov) 

 

1. Popustljivost enega od udeležencev v konfliktu 



 
 

2. Strah pred nadrejenim 

3. Vzgojni ukrepi s strani vodstva 

4. Pritisk sodelavcev 

5. Uspešna komunikacija med udeleženci v konfliktu 

6. Drugo 

_________________________________________________________________________ 

 

 

19. Kaj predlagate za izboljšanje internega komuniciranja v zavodu? 

 

1. Več razgovorov z vodjem 

2. Več kratkih sporočil na oglasni deski 

3. Nabiralnik predlogov, idej zaposlenih 

4. Interni časopis (osveščanje zaposlenih o dogodkih in novostih v zavodu) 

5. Predstavitev zavoda na zgibanki  za novozaposlene 

6. Drugo__________________________________________________________________ 

 



 
 

Podatki o anketirancu 

Prosimo, da obkrožite ustrezno vrednost glede sledečih podatkov. 

 

1. SPOL  

 

1.  Moški 

2.  Ženski 

 

2. STAROST 

 

1.  Do 30 let 

2.  1 - 40 

3.  41 - 50 

4.  Več kot 50 let 

 

3. IZOBRAZBA OZ. KONČANA ŠOLA 

 

1.  Osnovna šola 

2.  Poklicna 

3.  Srednja 

4.  Višja 

5.  Visoka ali več 

 

4. KOLIKO LET STE ZAPOSLENI V ZAVODU? 

 

1.  manj kot 1 leto 

2.  1 - 5 let 

3.  6 - 10 let 

4.  11 let ali več 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATARINA JENSKO 

MAGISTRSKA NALOGA 

 

 


