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POVZETEK 

Način življenja se v današnjem času hitro spreminja, vse več je nervoze in vse manj časa za 

najbližje. Pomembno je, da se ob tem ne pozabi na etičnost, ki je zelo pomembna tako v 

zasebnem kot poslovnem življenju. V prvem delu  naloge je predstavljena teorija o vodenju 

organizacij in poslovni etiki. Cilj vsake organizacije je dolgoročni uspeh, zato je treba 

zadovoljstvu zaposlenih, medosebnim odnosom in etičnemu komuniciranju posvetiti večjo 

pozornost. Drugi del naloge temelji na kvalitativni raziskavi. Predstavljeni sta analiza in 

interpretacija podatkov, pridobljenih iz devetih intervjujev, izvedenih v treh storitvenih 

organizacijah. 

Ključne besede: etičnost, vodenje, poslovna etika, organizacija, zadovoljstvo zaposlenih, 

medosebni odnosi, etično komuniciranje, kvalitativna raziskava. 

 

SUMMARY 

The way of life is nowdays changing all the time. There are more nervousness and less time 

for the people we love. It is very important to be ethical in business and private life. In the 

first part of research work is theory of making business with a lot of ethical principles. Main 

goal of every organization is to pay more attention to the long term planning, ethical 

comunication between workers and employer and worker's satisfaction. The second part of 

research work is based on qualitative research. Analysis and interpretation is obtained from 

nine interviews made in three different organizations. 

Key words: ethics, management, business ethics, organization, worker's satisfaction, 

interpersonal relations, ethical communication, qualitative research. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Živimo v enaindvajsetem stoletju, polnem informacijske tehnologije in hitrega razvoja. 

Živimo v času, v katerem se vsem mudi, nimamo pa časa za svoje najbližje, zabavo in 

umirjeno delo. Ljudje na delovnem mestu velikokrat pozabljamo na etično vedenje. Vse več 

je tudi sprememb v vseh pogledih, tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju. Način 

življenja ljudi se zavedno ali nezavedno spreminja. Managerji in zaposleni v organizacijah 

doživljajo vse večji pritisk. Podrejeni, mediji in zavistni ljudje se jim upirajo in iščejo napake, 

kar pa ni dobro za našo prihodnost. Včasih se zdi, kot da ljudje v organizacijah sploh ne vedo, 

kaj pomeni poslovna etika in kaj vse je z njo povezano. Uspešnost organizacije ni odvisna 

samo od odločitev managementa, temveč tudi od vseh zaposlenih in okolja (Rozman, Kovač 

in Koletnik 1993, 49). 

Mnogo managerjev se izogiba razglabljanju o etiki, saj so ljudje dejanj. Zmanjkuje jim tako 

časa kot tudi energije za ukvarjanje z etiko, saj so nenehno pod pritiskom časa in različnih 

nalog (Tavčar 2000, 37). Managerji vodijo ljudi k izidom, vendar je doseganje teh izidov 

odvisno od vseh zaposlenih v organizaciji (Kralj 2005, 438). Krause (1999, 17) navaja: 

»Glavni cilj vodenja je dobro opravljanje pomembnih stvari.« Managerja, ki uspešno vodi 

svojo organizacijo, skrbijo njegove pomanjkljivosti in se v največji meri trudi, da bi jih 

odpravil. Konkurenčno prednost organizacije lahko predstavlja prav nadzorovano vodenje. 

Vodja ne more biti nekdo, ki svojih problemov ne odpravlja in ki od drugih pričakuje 

popolnost (Krause 1999, 34–35). Berlogar (2000, 120) pojasnjuje: »Vodenje je zmožnost 

vplivati, motivirati in usmerjati druge v dosego skupnih ciljev.« Uspešen vodja je vljuden, 

obziren, dostopen in pošten ter do svojih sodelavcev diskreten in prijazen. Vodja mora voditi 

z zgledom (Krause 1999, 92–93). Samo on lahko zaposlene navduši in spodbudi (Brajša 1996, 

104).  

Kako naj se zaposleni v organizaciji vedejo? Katere so tiste vrednote, za katere se je vredno 

boriti tudi na delovnem mestu? Človek razmišlja, kaj bi lahko naredil, da bi bilo boljše. 

Velikokrat sploh ne pomislimo, da je moč najti odgovor v sami organizaciji, v njeni etičnosti 

poslovanja. Vsi zaposleni morajo upoštevati stari rek: »Stori drugemu tisto, kar hočeš, da bi 

drugi storili tebi.« Ljudje lažje zaupajo in spoštujejo ljudi, ki govorijo tisto, kar tudi delajo 

(Blanchard in Muchnick 2007, 74). Pomembno je, da vrednote podpirajo strategijo, sicer 

pride do težav (Bowman 1994, 110).  

V organizacijah je vse več zadev, ki terjajo etično odločanje managementa. Prav management 

je nosilec etičnega odločanja in moralnega delovanja (Tavčar 2008, 50). Če je navzven etika 

videti kot neoprijemljiva, lahko ogrozi tudi tisto, kar je oprijemljivo in trdno, kot je dobiček – 

denar (Tierney 1997, 60). Kako naj reagiramo na neetična ravnanja? Zakaj se ukvarjati z 
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etičnim delovnim okoljem v organizaciji? Kako naj ravnamo, da bomo sodelavcem za vzor? 

Blanchard in Peale (1990, 56–57) navajata: »Vsak problem lahko rešimo, če si le vzamemo 

čas, ga v samoti premislimo, poiščemo pravi nasvet in na stvari pogledamo s prave strani.«  

Manager mora skozi proces samoopredelitve. Med tem procesom pa se odloča, katero skupino 

bo vodil in kaj bo za to skupino primerno, kakšna bodo pravila in kakšno bo obnašanje. 

Določiti mora pravila in vedenje, pri tem pa ni pomembno, kaj si mislijo drugi in kakšne bodo 

posledice. Delovati mora v skladu s pričakovanim vedenjem in pravili (Krause 1999, 103). 

Vsi zaposleni se morajo identificirati z organizacijo in do nje čutiti močno pripadnost 

(Popovič in Zajc 2002, 66). 

V mnogih organizacijah ugotovijo, da potrebujejo spremembe. Potrebujejo nove tržne, 

proizvodne in finančne strategije, vendar jih ne morejo uveljaviti, saj so vrednote in načini 

delovanja, ki jih te strategije zahtevajo, v nasprotju z obstoječimi. Vodstvo velikokrat ugotovi, 

da je v organizaciji treba spremeniti tudi vrednote in stališča zaposlenih (Mesner - Andolšek 

1995, 65).  

Maxwell (2007, 19) ugotavlja: »Ljudje, ki vedno preizkušajo meje neetičnosti, jih bodo 

neizogibno tudi prestopili. Bližnjice se na dolgi rok nikoli ne izplačajo. Možno je ljudi 

prinašati naokoli morda kakšno leto, toda na dolgi rok nas slaba dejanja vedno dohitijo in 

resnica pride na dan.« Kratkoročno se na prvi pogled etično ravnanje ne izplača, vendar, 

gledano dolgoročno, ljudje, ki živijo neetično, vedno izgubijo (prav tam). 

Zakaj organizacija tako dobro posluje? Zakaj so zaposleni motivirani in zadovoljni? Zakaj se 

zaposleni dobro razumejo? Manager mora dobro poznati komunikacijski proces, saj pri delu 

veliko komunicira. Brez uspešne komunikacije lahko le malo doseže. Od komunikacije pa so 

odvisni tudi medosebni odnosi med zaposlenimi (Možina idr. 1994, 559). Dobri medosebni 

odnosi v organizaciji pripomorejo tudi k ugledu organizacije in se odražajo v zadovoljstvu 

zaposlenih (Meško Štok 2009, 89). Poslovno komuniciranje se razlikuje od družbenega 

komuniciranja, saj je namenjeno doseganju ciljev, ki so vezani na organizacijo, in ne 

razvedrilu (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 19).  

V današnjih časih, ko ljudem »zmanjkuje« časa, se moramo naučiti biti strpni in znati 

reagirati tudi na neetična ravnanja. Kovač (1996, 107) navaja: »Menedžerstvo je naloga, pri 

kateri je mogoče cilje doseči po številnih poteh, toda vse imajo neprijetno lastnost, da nobena 

ni čisto prava in nobena ni povsem napačna.«  

Etičnost človeka določajo odločitve, ki so dobre ne glede na okoliščine. Ljudje, ki za svoje 

odločitve krivijo okoliščine, imajo šibke značaje. Če želimo živeti etično, se moramo vedno 

držati svojih načel, tudi takrat, ko so odločitve težke (Maxwell 2007, 52–53).  
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Poslovna etika je v organizacijah nujna, koristna in možna (Tavčar 2008, 53). Lahko smo 

etični in hkrati tudi uspešni. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je ugotoviti pomen poslovne etike v organizacijah in kako vpliva na 

vodenje zaposlenih. Namen naloge je tudi poudariti, kako zelo so pomembni komunikacija in 

odlični medosebni odnosi, ki pa lahko rešijo veliko organizacijskih ovir na poti do uspeha. V 

empiričnem delu pa želimo z intervjuji ugotoviti, kakšen je pomen poslovne etike in 

uspešnega vodenja v storitvenih organizacijah. 

Cilji magistrske naloge so: 

- proučiti domačo in tujo literaturo o vodenju in poslovni etiki; 

- predstaviti pomen poslovne etike; 

- predstaviti vodenje in zadovoljstvo zaposlenih; 

- proučiti komuniciranje in odnose med zaposlenimi v organizacijah. 

Iskali bomo odgovore na dve raziskovalni vprašanji: 

- Kakšen pomen ima poslovna etika pri vodenju zaposlenih? 

- Ali predstavlja upoštevanje etičnih in moralnih pravil pomembno vlogo pri vodenju 

zaposlenih (komunikacija, medosebni odnosi)?  

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

V prvem, teoretičnem delu magistrske naloge bomo proučili sekundarne vire. Proučena 

literatura bo v slovenskem in tujem jeziku. Uporabili bomo metodo kompilacije, saj bomo 

povzemali tuja stališča, zaključke in spoznanja. Zanimala nas bodo dejstva in odnosi med 

njimi, zato bomo uporabili metodo deskripcije. Ko bomo primerjali podobna ali enaka 

dejstva, pa bomo uporabili metodo komparacije. 

Drugi, empirični del naloge bo temeljil na kvalitativni raziskavi. Uporabili bomo metodo 

zbiranja podatkov – polstrukturirani intervju, ki je primerna takrat, ko »je treba razumeti 

konstrukte, ki jih intervjuvanec uporablja, kot osnovo za svoja mnenja in prepričanja o 

določeni zadevi ali okoliščinah« (Easterby - Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113). Izbrali bomo 

namenski, nenaključni vzorec in intervjuvali tri storitvene organizacije. Intervjuvanci bodo 

delali na različnih hierarhičnih ravneh, zato bodo na raziskovalni problem gledali z različnih 

zornih kotov, čeprav bodo odgovarjali na ista sklopa vprašanj. Izvedli bomo polstrukturirane 

intervjuje. Intervju bo sestavljen iz desetih vprašanj, razdeljenih na dva sklopa. Prvi skop bo 

vseboval vprašanja o vodenju, drugi pa o poslovni etiki. Posamezen intervju bo trajal 30–45 

minut. Pridobili bomo zvočni zapis intervjuja in potrebno soglasje, nato pa bomo po zvočnem 

zapisu natipkali intervjuje v Microsoft Word.   
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Kredibilnost raziskave bomo povečali s triangulacijo. Uporabili bomo triangulacijo virov 

podatkov, ki je primerna takrat, ko raziskovalec uporablja pri proučevanju raziskovalnega 

problema čim več različnih virov podatkov. Ločimo tri dimenzije raziskovanja: prostor, čas in 

osebo, ki so medsebojno povezane. Raziskovalni problem lahko raziskovalec proučuje v 

različnem časovnem obdobju, vendar uporablja isto tehniko (intervju) v različnih okoliščinah 

in tako pridobi celovitejši vpogled v proučevani problem (Vogrinc 2008, 115). Intervjuvali 

bomo direktorja, vodjo in zaposlenega v posamezni storitveni organizaciji. Kombinacija 

odgovorov vseh intervjuvancev nam bo omogočila celovitejši vpogled v proučevani problem, 

kot bi nam v primeru, če bi intervjuvali samo direktorje (prav tam). 

Pridobljene kvalitativne podatke bomo analizirali z metodo analize vsebine. Lamut in Macur 

(2012, 170) pojasnjujeta, da je kvalitativna analiza vsebine »postopek, pri katerem, s 

kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva, raziskovalec oblikuje pojme, ki jih nato med 

seboj poveže v kategorije in na osnovi le-teh oblikuje teoretične modele ter pojasnitve«. 

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Predvidene omejitve so povezane z intervjuji: 

- majhnost vzorca; 

- intervjuvanje izključno storitvenih organizacij; 

- možna pristranskost odgovorov; 

- izbran vzorec ne omogoča posploševanja ugotovitev. 

Predpostavljamo, da poslovna etika bistveno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih ter poslovanje 

organizacij doma in v tujini. Komuniciranje v organizacijah mora biti sproščeno in 

učinkovito. Zaposleni si morajo med sabo pomagati in se podpirati. Uspešno vodenje je 

posledica vsega tega.  

Predpostavljamo tudi, da bodo podatki, ki bodo zbrani z intervjuji, izražali resnično stanje in 

da bodo intervjuvanci vestno odgovarjali na vprašanja.  
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2 VODENJE ORGANIZACIJ 

Pojem organizacija ima veliko različnih opredelitev. Kot navaja Mlakar (2000, 13), je 

organizacija v najsplošnejšem pomenu »relativno avtonomna celota ljudi in sredstev, ki z 

izvajanjem določene dejavnosti poskuša doseči zastavljene cilje in tako uresničiti smotre 

dela«. Če želimo, da je organizacija uspešna in učinkovita, potem je ključno njeno vodenje. 

»Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja drugih za doseganje želenih 

ciljev.« (Možina idr. 2002, 20) 

2.1 Vodja in manager  

Vodja in manager se razlikujeta. Bennis (Steyer 1993, po Brajša 1996, 103) pojasnjuje, da se 

vodje spoprijemajo s pravimi zadevami, so izvirni in ustvarjalni, predvsem pa jih zanima, kaj 

in zakaj. Vodje skrbijo za inovacije in razvoj ter imajo dolgoročne perspektive, medtem ko 

imajo managerji v mislih samo dobiček. Zanašajo se na nadzor in so osredinjeni na strukturo 

in sistem. Managerje zanima, kje in kdaj, ter mislijo bolj kratkoročno. 

Tudi Zaleznik (Steyer 1993, po Brajša 1996, 102–103) navaja razliko med omenjenima. 

Vodja se osredotoča na vsebino dela, odkriva težave in razvija nove možnosti. Zaposlene 

motivira z idejami in navdušenjem, je čustven in empatičen. Vodja je oseben in se z izdelkom 

identificira. Manager pa je lahko tudi neoseben in ni čustveno vezan na izdelke. Odziva se na 

ideje, rešuje probleme in sodeluje pri odločanju. Zaposlene motivira s kaznovanjem in 

nagrajevanjem ter mu manjkata čustvenost in empatija.  

Posledično se razlikujeta tudi vodenje in management. Vodenje je motiviranje, nabor in 

razporejanje ljudi ter opredelitev usmeritev. Management pa je kontroliranje, organiziranje in 

načrtovanje (Vila in Kovač 1997, 290).  

Različni avtorji imajo različno mnenje o tem, ali je treba vodenje in management obravnavati 

ločeno. Tudi Vila (1994, 31–32) je mnenja, da bi morali dati prav tistim, ki ločujejo elemente 

upravljanja (angleško management) in vodenja (angleško leadership), ter dodaja, da je bilo v 

preteklosti že mnogo genialnih vodij, ki so bili slabi managerji, in obratno. Posameznik je 

zmožen organizirati sijajno izvedbo neke naloge, vendar ne zmore motivirati ljudi, da bi to 

izvedbo izpeljali. 

Kotter (1990, po Vila in Kovač 1997, 291) navaja, da se vodenje ukvarja s spremembami, 

management pa s kompleksnostjo. Vodenju je treba nameniti vse večjo pozornost, saj v 

poslovnem svetu prevladujejo načela stalnega tekmovanja in konkurence. Če želimo preživeti 

in ostati konkurenčni, so potrebne velike in stalne spremembe. Management, ki se ukvarja s 

kompleksnostjo, je predvsem pomemben v večjih in velikih organizacijah, kjer si prizadeva za 

uveljavitev in ohranjanje reda ter se bori proti kaosu.   
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Kralj (2005, 19) pojasnjuje: »Manager je vsaka oseba v podjetju, ki odloča v podjetju: snuje, 

planira, organizira, vodi usmerja in nadzoruje delovanje podjetja. Njegovo delovanje obsega 

vodenje poslovanja podjetja, lahko le poslov podjetja (poslovodenje) in vodenje ljudi v 

podjetju (voditeljstvo, leadership).« 

Nekateri so mnenja, da sta vodenje in management različna procesa ter da posameznik ne 

more biti hkrati dober vodja in dober manager. Posledično potrebuje organizacija za krmilom 

dve vrsti ljudi, torej dobre vodje in dobre managerje (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 150). 

Vendar pa Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 150–151) trdijo, da se vodenje in management 

ne izključujeta, da sta med sabo tesno povezana in se prepletata. Navajajo, da so čisti vodje in 

čisti tradicionalni managerji redki. So posamezniki, ki so odlični vodje in slabi upravljavci, ter 

so managerji, ki nimajo v sebi niti kančka vodstvenih lastnosti. Dodajajo, da jih je večina 

nekje vmes. »Managment lahko obravnavamo kot pozicijo, vodenje pa kot vlogo. Pozicija 

managerja je vezana na hierarhijo v podjetju, vloga vodje pa na posameznika. Na poziciji 

managerja je lahko oseba, ki je ali ni vodja. Prav tako vloga vodenja ni omejena samo na 

managersko pozicijo, ampak je dodatek, nekaj, kar lahko obogati vsako pozicijo. 

Strokovnjaki, prodajalci, inženirji, referenti ali delavci lahko vsi občasno prevzemajo vlogo 

vodje.« (prav tam) 

2.2 Vloge v organizaciji 

Delovanje organizacije obsega tri temeljne vloge (Tavčar 2000, 4): 

- upravljanje: izvajajo ga upravljavci in je naloga lastnikov organizacije oziroma 

razpolagalcev z njo, njihovih pooblaščencev, upravljavcev oziroma skupščine ali 

nadzornega sveta. Obsega izvirne odločitve, ki pa zadevajo predvsem smotre in koncepte 

o vseh vidikih temeljne, razvojne in tekoče politike organizacije; 

- management: izvajajo ga managerji in obsega tako poslovodenje organizacije kot tudi 

vodenje sodelavcev ter je naloga managerjev, ki so hkrati poslovodniki in vodje. Obsega 

izvedene, izvršilne odločitve v razvojni in tekoči politiki. Vrhovnega managerja 

neposredno postavljajo lastniki ali organ upravljanja. Vrhovni manager pa postavlja 

managerje na srednji in izvajalni ravni v organizaciji;  

- izvajanje: izvajajo ga izvajalci. Njihovo delo obsega izvajalne odločitve. Poslovodje 

kadrujejo in razporejajo izvajalce. Poslovodniki jim načrtujejo in organizirajo delo ter jih 

nadzorujejo in usmerjajo.  

Management za svoje delo odgovarja upravljavcem. Upravljavci postavljajo osnove politike, 

ki pa jo poslovodstvo izvaja tako, da organizacija dosega cilje. Upravljavci skrbijo za 

uspešnost organizacije, v njihovih rokah so tudi strateške (pomembne, temelje, usodne) 

odločitve. Poslovodstvo pa skrbi za učinkovitost delovanja organizacije in ima v rokah 

taktične (izvajalne) odločitve, ki izhajajo iz strateških (Tavčar 2000, 4). 
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Uspešnost pomeni »delati prave stvari«. Vodi v uresničevanje namena, zato jo je treba vedno 

meriti – presojati z vidika doseganja vseh ciljev in namena. Učinkovitost pa pomeni »delati 

stvari prav«, na pravi način. Tesno je povezana s stroški in časom. Poslovanje je toliko bolj 

učinkovito, čim nižji so stroški za dani rezultat, čim krajše je trajanje proizvodnega cikla in 

čim hitrejši so dobavni roki (Možina idr. 2002, 252). 

 

 

Slika 1:    Tri temeljne vloge v delovanju organizacije 

Vir: Tavčar 2000, 4. 

Upravljavci se ne vmešavajo v dejavnost managerjev in tudi ne v dejavnost izvajalcev. Prav 

tako se managerji ne morejo vmešavati v dejavnost upravljavcev in ne morejo prevzemati dela 

izvajalcev. Tudi izvajalci se ne mešajo v delo managerjev. Omenjeni nosilci vlog se ne 

vmešavajo v druge vloge zaradi odgovornosti, ker jim zmanjkuje časa in moči za opravljanje 

svojih vlog in tudi zaradi tega, ker niso usposobljeni za druge vloge (Tavčar 2000, 4). 

Delitev vlog je smiselno uporabljati. Upravljavci v kriznih okoliščinah dostikrat prevzemajo 

poslovodenje organizacije v svoje roke, vendar le začasno. Čez čas ga spet prepustijo 

prejšnjim ali pa novim poslovodnikom. Neredko pa se zgodi, da poslovodniki poprimejo za 

delo izvajalcev. To storijo zaradi zgleda ali pa v kriznih okoliščinah (Tavčar 2000, 4–5). 

Solastniki organizacij so lahko tudi poslovodniki ali pa izvajalci ter posledično pridobijo 

upravljavske pravice, tudi soupravljanje. Soupravljanje omogoča, da predstavniki izvajalcev 

neposredno sodelujejo v dejavnosti upravljalnih organov organizacije, in posega v delitev dela 

med upravljavci, poslovodniki in izvajalci (Tavčar 2000, 5). 

Vložki Izložki 

Poslovodenje 
Vodenje 

Upravljanje 
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2.2.1 Vloge managerjev 

»Vloga je ustaljena oblika načina vodenja.« (Kralj 1999, 3) Možina (prav tam) deli vloge v tri 

skupine: medosebne vloge, informacije in odločevalske vloge managerjev. 

K medosebnim vlogam (odnosi med ljudmi) uvršča: 

- zastopniško vlogo: zastopanje organizacij v javnosti;  

- voditeljsko vlogo: usmerjanje in vplivanje na sodelavce; 

- povezovalno vlogo: povezovanje organizacije z okoljem. 

 

K informacijskim vlogam (mreža stikov in informiranja) uvršča: 

- pregledovalno vlogo: iskanje, dobivanje in pregledovanje informacij; 

- posredovalno vlogo: posredovanje informacij članom organizacije; 

- predstavniško vlogo: dajanje ustreznih informacij drugim, predvsem javnosti.  

 

K odločevalskim vlogam (podjetniške odločitve, reševanje problemov, pogajanja) uvršča: 

- podjetniško vlogo: načrtovanje in izvajanje novih dejavnosti ali programov; 

- vlogo reševanja problemov: reševanje problemov in odpravljanje motenj; 

- razdeljevalsko vlogo: odločanje med nasprotujočimi si zahtevami za vire; 

- pogajalsko vlogo: iskanje skupnega dogovora. 

2.2.2 Naloge managerjev 

Naloge in vloge managerjev so samo en vidik njihovega dela. Med sabo so povezane in se 

včasih tudi prekrivajo (Možina idr. 1994, 19). Naloge managerjev so osredinjene na cilje 

organizacije, na njeno kakovost poslovanja – ugled in uspeh (Kralj 1999, 2).  

Uspešni managerji v glavnem opravljajo štiri osnovne naloge. Ko jim gre za doseganje ciljev 

organizacije, opravljajo te naloge povezano, simultano in ne v kakšnem togem zaporedju 

(Možina idr. 1994, 20).  

Štiri osnovne naloge so (prav tam): 

- načrtovanje: opredeljevanje ciljev organizacije in poti za njihovo izvedbo;  

- organiziranje: ustvarjanje medosebnih odnosov, razmerij med zaposlenimi, ki omogočajo 

izvajanje načrtov in doseganje ciljev organizacije; 

- vodenje: medsebojno izmenjavanje mnenj ter motiviranje zaposlenih za izvedbo nalog in 

doseganje ciljev;  

- kontroliranje: posameznik, skupina ali organizacija pregleduje dosežke in ustrezno 

ukrepa. Je stalna naloga managerjev in tistih, ki so pri tej dejavnosti udeleženi. Drugi 

udeleženci so posamezniki, katerih naloga je sprejemati, pridobivati ter dajati podatke in 

informacije. Proces kontroliranja poteka tako, da managerji postavijo standarde za 
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dosežke. Nato primerjajo dosežke s postavljenimi standardi in v primeru, da gre za 

odstopanja, tudi ukrepajo. Na koncu pa po potrebi prilagodijo standarde spremenjenemu 

oziroma novemu položaju. 

2.3 Vodenje zaposlenih 

Vodenje ljudi pomeni ukazovati ali pridobivati ljudi za delo z namenom doseganja izidov z 

motiviranjem – z nagrado ali s kaznijo (Kralj 1999, 5). Vodenje je nekaj, kar dela vodja z 

ljudmi, in ne nekaj, kar vodja dela ljudem. Učinkovit vodja spoštuje zaposlene in jih želi 

vključiti v odločanje ter ga zanimajo njihova mnenja (Blanchard in Muchnick 2007, 64–65). 

Zaposleni si želijo sodelovati pri odločitvah. Odločitev, ki je sprejeta v soglasju z 

zaposlenimi, jo ti sprejmejo tudi kot svojo odločitev. Aktivnosti in ukrepe, ki izvirajo iz te 

sprejete odločitve, pa zaposleni izvajajo z večjo zavzetostjo in pripravljenostjo na aktivno 

sodelovanje (Mihalič 2008, 42). 

Tracy (2000, 20–21) navaja, da je vodenje akcija in da so to dejanja, ki se jih vodja loti vsako 

minuto dneva, ter vsakodnevni rezultati teh dejanj. Vodenje ni pozicija in ni napis, ki stoji na 

pisalni mizi vodje. Bistvo vodenja so rezultati, pomembni so torej dosežki vodje.  

Ljudje se med sabo razlikujemo. Če je nekdo strokovnjak na določenem področju, to še ne 

pomeni, da bo lahko suvereno opravljal tudi delo na drugem področju. Organizacija si lahko s 

takšno potezno naredi škodo, saj lahko izgubi vrhunskega strokovnjaka in dobi slabega 

delavca na drugem področju. Če je posameznik dober na svojem področju, to še ne pomeni, 

da je primeren za vodjo. Vodenje je delo z ljudmi, zato se mora vodja naučiti veščin 

upravljanja in vodenja ljudi (Račnik 2010, 14). Vodenje je povezano z lastnostmi in 

ravnanjem vodij, s komuniciranjem in spodbujanjem sodelavcev (Rozman, Kovač in Koletnik 

1993, 197). 

Za dobro vodenje organizacije so potrebna znanja o medčloveških odnosih, določena 

strokovna znanja in konceptualna znanja (Možina in Merkač 1990, 59). Bistvo vodenja 

organizacije je, da se pametno uporabi vse obstoječe in tudi potencialne vire ter da se doseže 

dober poslovni rezultat. Vodje morajo biti sposobne, da znanje in spretnosti posameznikov 

usmerijo v skupen dosežek organizacije kot celote (Možina in Merkač 1990, 62–63).  

Vodje, ki želijo doseči cilje, morajo znati sodelavce odlično spodbujati, usmerjati in voditi 

(Carnegie 2013, 7). Motivacija za delo je zelo pomembna, saj pomaga zaposlenim, da 

uresničijo svoje cilje in cilje organizacije. Motivacije se razlikujejo – nekoga motivira denar, 

drugega pa varnost zaposlitve (Lipičnik 1996, 160 in 191). Vodje morajo motivirati 

zaposlene, saj bodo le tako lahko zaposleni opravljali svoje delo boljše in z večjo 

prizadevnostjo (Treven 1998, 106).  
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Keenan (1996, 43) navaja, da »vodenje ljudi zahteva poznavanje posebnih spretnosti«, kot so 

(prav tam): 

- »Izbiranje: pomeni, da zagotovimo prave ljudi za izpolnjevanje zahtevnih nalog. 

- Ocenjevanje: pomeni presojanje njihovih zmožnosti in sposobnosti. 

- Usposabljanje: pomeni, da jim dajemo priložnost za razvijanje ustreznih spretnosti. 

- Sestavljanje skupine: pomeni, da kar najbolje izkoristimo njihov osebni prispevek. 

- Svetovanje: pomeni, da jim pomagamo odpraviti težave, ki škodijo njihovi storilnosti. 

- Razumevanje vedenja: pomeni, da spoštujemo razloge za njihov različni pristop do dela.«  

Vodja se mora priučiti spretnosti in tehnik za uspešno vodenje zaposlenih. Pridobiti si mora 

spoštovanje sodelavcev in biti do njih pravičen. Za zaposlene se je treba zavzemati, jih ceniti, 

podpirati in jim prisluhniti (Carnegie 2013, 181–183). Vodja mora biti zaposlenim v 

nevsiljivo, vendar vsestransko oporo in pomoč (Možina in Merkač 1990, 53). Za uspešno 

vodenje sodelavcev in organizacije mora biti vodja dobro usposobljen v komuniciranju. Pri 

vodenju so veščine komunikacije še posebej pomembne (Mihalič 2010, 6). 

Vodje, s katerimi so zaposleni zadovoljni, imajo naslednje pozitivne lastnosti: so spoštljivi, 

zanesljivi, pravični, optimistični, sodelujoči, odločni, razgledani, prilagodljivi, iznajdljivi, 

dostopni, motivirajoči, komunikativni, spodbujajoči, dobri pogajalci in usmerjeni v 

prihodnost (Račnik 2010, 37).  

Vodenje zaposlenih je povezano z navdušenjem, dajanjem vzorov in motiviranjem. Vodenje 

potrebuje čustva (veselje, zadovoljstvo, navdušenje in tudi jezo), človeški stik in osebni vzor. 

Različnost zaposlenih zahteva od vodij, da z njimi različno ravnajo (Kutzschenbach 2000, 38–

39). Vodenje zahteva, da se ljudem daje oporo. Treba se je naučiti razumeti stališča ljudi in 

jim v primeru, da se pojavijo težave, tudi pomagati (Keenan 1996, 51). 

2.4 Zadovoljstvo zaposlenih 

»Zadovoljstvo je čustvo, ki ga oseba čuti, ko je zadovoljila svojo pomembno željo.« (Ichak 

idr. 1996, 143) 

Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo zaposlenih pri delu in vključuje 

zadovoljstvo z nalogami, z možnostjo izobraževanja in napredovanja, s sodelavci, z 

nadrejenimi, s fizičnimi pogoji dela, s plačo, z nagrajevanjem, z delovnim časom, z načinom 

dela in podobno (Mihalič 2006, 266). 

Če so zaposleni zadovoljni, so lahko pri delu uspešni in učinkoviti. Organizacija je lahko 

resnično uspešna in učinkovita le, če je v njej velika večina zadovoljnih posameznikov. 

Zadovoljstvo pri delu je občutek, ki preveva posameznika in na osnovi katerega se ta veseli 
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delovnih izzivov, se dobro počuti pri opravljanju dela, se ne nazadnje z veseljem odpravi na 

delo in se rad vrača med sodelavce (Mihalič 2008, 4).  

Mihalič (2006, 266) pojasnjuje: »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.« 

Zadovoljstvo je odvisno od tega, kako pomembno delo opravljamo, koliko se lahko 

poistovetimo z nalogami, ki jih upravljamo, koliko povratnih informacij dobimo ter koliko 

svojih spretnosti in sposobnosti lahko pokažemo in uporabimo (Jakopec 2007, 33–34). Nanj 

vplivajo različni dejavniki, ki so vezani na sodelavce, nadrejene, delovno okolje, plačo, 

možnost osebnega in strokovnega razvoja in podobno (Mihalič 2008, 5). 

Organizacije morajo vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu, saj lahko 

prihaja zaradi nezadovoljstva zaposlenih do nezaželenih posledic. Te posledice so lahko 

odsotnosti z dela, odpoved delovnega razmerja, tatvine, zamude, nasilje in podobno (Treven 

1998, 131). Nezadovoljstvo pri delu pa je tudi najpogostejši vzrok za prostovoljni odhod 

zaposlenih iz organizacije (Mihalič 2006, 266).  

Abiodun (2010, 37) navaja, da je uspeh organizacije odvisen od srečnih in zadovoljnih 

zaposlenih ter srečnih in zvestih strank. Brez srečnih in zadovoljnih zaposlenih organizacija 

ne more imeti srečne in zveste stranke. Stranke ocenjujejo organizacijo prek opazovanja 

zaposlenih ter prek odnosa in interakcije zaposlenih s strankami. Potencialne stranke 

opredeljujejo organizacijo glede na to, kako zaposleni komunicirajo s strankami in jim kažejo 

spoštovanje. Zadovoljstvo zaposlenih je stranski produkt zaznavanja čustev in interakcij med 

ljudmi. Vodje morajo razumeti, da zaposleni potrebujejo izražanje svojih čustev v 

organizaciji, zato mora biti okolje dobro in primerno za medsebojne odnose. 

Zadovoljstvo pri delu dobiva nove, drugačne dimenzije. V današnjih časih so posamezniki 

veliko hitreje nezadovoljni, kot so bili včasih. Prav tako pa postane posameznik tudi veliko 

težje in počasneje zadovoljen, kot je bil včasih. Pričakovanja zaposlenih so vedno višja. 

Danes posameznike skrbi, ali bo zadovoljen pri delodajalcu, včasih pa jih je skrbelo, ali bo 

delodajalec zadovoljen z njimi (Mihalič 2008, 8). Mihalič (2008, 8) dodaja, da se organizacije 

v povprečju premalo trudijo za višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih in prepogosto prelagajo 

odgovornost za to na zaposlenega. 
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3 POSLOVNA ETIKA V ORGANIZACIJAH 

»Ni nečesa, kar naj bi bila poslovna etika – je samo ena etika. Ljudje se sicer poskušajo držati 

ene etike v odnosu do svojega poklica, druge v odnosu do duhovnega življenja in spet tretje v 

odnosu do svojih družin, ampak v resnici je ravno to problematično. Etika je etika. Če želiš 

biti etičen, potem moraš izbrati le eno merilo in se ga držati vedno in povsod.« (Maxwell 

2007, 7) 

3.1 Pomen poslovne etike pri vodenju zaposlenih 

»Poslovna etika je skupek moralnih načel, na podlagi katerih se sprejemajo poslovne 

odločitve. Povedano drugače: ne stori nikomur nič takega, za kar si sam želiš, da drugi ne bi 

storili tebi.« (Vila in Kovač 1997, 283) 

Poslovna etika določa, katera etična načela se v okolju priznavajo in katera ne, kaj je moralno 

obnašanje ter kakšen etični kodeks bo uveljavljala organizacija (Pučko, Čater in Rejc 

Buhovac 2009, 7). 

V Leksikonu morale in etike je poslovna etika opredeljena kot »… nravstvena načela in 

norme, ki naj bi predstavljale optimalno moralno-etično sistematično ureditev ter osmislitev 

poslovnih dejavnosti in odnosov. Poglavitni imperativ te tematike je zahteva po poštenem 

poslovanju.« (Sruk 1999, 387). 

Brenkert in Beauchamp (2010, 3–4) navajata, da lahko poslovno etiko razdelimo na dva 

pristopa. Prvi pristop se približa iz ozadja v filozofiji, drugi pa predvsem s poslovnega vidika. 

Filozofski vidik je sestavljen iz analize moralnih problemov in študij primerov s pomočjo 

kategorij, kot so: pravice, obveznosti in osebne vrline. Težave poslovne etike, ki vključujejo 

te koncepte, so težave z diskriminacijo pri zaposlovanju ter potrošniški, vladni in okoljski 

problemi. V okviru tega pristopa so moralne teorije osnova za pravilno razumevanje, kako 

ravnati z moralnimi problemi in kako sodelovati pri analizi zapletenih primerov iz poslovne 

etike. Nasprotno pa se poslovni vidik etike nagiba k temu, da si ogledamo svoje prizadevanje 

v smislu različnih razmerij, ki pridobivajo predvsem znotraj organizacije. Ta vidik poslovne 

etike se nanaša predvsem na odnose med delodajalci in delavci, med managerji in zaposlenimi 

ter med lastniki in nadzorniki. 

3.1.1 Etika 

»Pojem etika izhaja iz grše besede ethicos in pomeni moralen, nraven. Etika je filozofska 

disciplina, ki se ukvarja s proučevanjem ciljev in smisla moralnih hotenj. Etika je nauk o 

moralnem, raziskuje, kaj je s stališča nravnega dobro in kaj zlo, razpravlja o tem, kdaj je 
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človekovo početje v skladu z določenim pojmom dobrega. Etika je filozofija morale.« (Jaklič 

1999, 282) 

Jerman (1994, 201-202, po Tavčar 2008, 55) pojasnjuje: »Temeljni pojem etike je pojem 

dobrega; dobro je v najbolj splošnem pomenu to, kar se ocenjujočemu subjektu zdi koristno in 

uspešno zanj in za družbo, ki ji pripada. Etika raziskuje tudi pojme, kot so blaženost, sreča, 

slast, smisel človekovega življenja, življenjske vrednote in tako naprej.« 

Etika se že od nekdaj sooča s težavo, kako najti splošno veljavno določilo, merilo ali pravilo, 

s katerim bi lahko ločilo dobro od zla (Jelovac 2000, 83). Ukvarja se z moralnimi vidiki 

obnašanja in odločanja ter raziskuje moralo, moralna načela, moralno odločanje, moralne 

norme in etične postopke. Pravzaprav pomeni splošno sprejete standarde moralnega 

obnašanja. Je koncept, napolnjen z vrednotami, in je edini regulator obnašanja na tistih 

področjih, kjer ni zakonskega reguliranja (Pučko, Čater in Rejc Buhovac 2009, 7). Na 

področju poslovnega obnašanja predstavlja poslovna etika uporabo splošnih etičnih načel. V 

etičnem okolju se lahko pričakuje večja produktivnost, ljudje čutijo večjo psihološko varnost, 

so bolj zaščiteni in je bolj verjetno, da bodo ščitili tudi interese drugih interesnih skupin 

(Jaklič 1999, 283).  

Pomen etike na delovnem mestu oziroma ustvarjanje etičnega okolja se začne, ko se manager 

zazre v svoje vrednote in premisli, katere želi uveljaviti v organizaciji (Tierney 1997, 19). 

Treba je ločiti kulturo in etiko organizacije. Kultura organizacije zadeva obnašanje, ki izhaja 

iz vrednot, ki jih usvoji dovolj velik del ljudi v organizaciji. Ko pa dejavnost managementa 

zadene ob različne, mimobežne, nasprotne si vrednote, takrat pa etika obravnava ravnanje. 

Etika organizacije ni le nabor pravil o primernem odločanju in ravnanju, temveč tudi splet 

prepoznavanja in razumevanja nasprotujočih si vrednot ter iskanje usmeritev in delovanja, v 

katerem tega nasprotja naj ne bi bilo. Etika pa je v skrajnem primeru presojanje, katera 

vrednota naj prevlada v posamezni zadevi in okoliščinah (Tavčar 2008, 50). 

Poslovna etika je koristna, nujna in možna. Koristna je zaradi tega, ker razvija vodila, ki 

vodijo k največjim koristim za ljudi v družbenem sistemu. Te koristi pa tako ljudem kot tudi 

organizaciji omogočajo, da preživijo ter se psihično, družbeno, gospodarsko, fizično, 

politično, umetnostno in moralno razvijajo. Nujna je zaradi tega, ker organizacija praviloma 

deluje v pogojih nepopolne konkurence in lahko ima tisti, ki ravna v nasprotju z etiko, 

kratkoročne koristi na račun drugih, ki pa ravnajo v skladu s poslovno etiko. Takšna dejanja 

povzročijo neetične odzive, zato morajo na nepopolnem tržišču usvojiti primerno raven 

etičnega ravnanja in se podrediti moralnim pravilom, kar pa je v korist večine udeležencev. 

Poslovna etika mora biti tudi možna. Etično ravnanje prinaša v pogojih nepopolnega tržišča 

določena tveganja v socialnih, političnih, ekonomskih in kulturnih interakcijah z okoljem. 

Konkurenčne organizacije, ki se odločajo za nižjo raven etičnega oziroma že neetičnega 
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delovanja, lahko povzročijo škodo tisti organizaciji, ki se drži visoke ravni poslovne etike 

(Lay 1989, 10–17, po Tavčar 2008, 53).  

3.1.2 Morala 

Morala je (Jelovac 2000, 87): 

- modrost o pravilnem načinu skupnega življenja ljudi v njihovem nravnem bivališču; 

- ustaljen način človekovega sožitja; 

- prostovoljna pripadnost človeka navadam in običajem, ki jih deduje tradicija skupnosti, v 

kateri prebiva; 

- nepisana načela, po katerih se ljudje ravnajo v zasebnem in javnem življenju; 

- kritično-vrednostni odnos človeka do dejanj drugih ljudi in njihovih značajev ter do 

samega sebe s stališča dobrega in zla. 

Morala obsega pravila za ravnanje in odločanje managementa v skladu z etiko (Kralj 2005, 

185). Splošno se uporablja za v družbi obstoječa pravila in standarde obnašanja (Berlogar 

2000, 235). Povezana je z običaji, ki jih družba ali skupina sprejema kot dobre ali slabe. 

Povezana je tudi z zakoni družbe, ki pa nemoralne dejavnosti povezujejo s kaznimi in 

prepovedmi. Če ne bi bilo ustaljene moralnosti, potem ne bi bilo stabilne družbe, v kateri je 

mogoče v sorazmerni varnosti in miru opravljati različne dejavnosti (Tavčar 2008, 57).  

Z moralnimi sodbami, ki so posledica moralnega sklepanja, se razlikuje etično vedenje od 

neetičnega (Ichak idr.1996, 311). Bolj kot je morala ponotranjena in bolj kot jo človek osvoji, 

bolj je učinkovita (Sruk 1999, 305). 

Kovač (1996, 114) navaja: »Morala je svojevrstna odgovornost do sebe, ki se kaže kot 

odgovornost do drugih v podjetju in širšem poslovnem okolju.« Moralnost ni ena izmed 

vrednot, temveč je kriterij in merilo vseh vrednot, pravzaprav je vrednost vseh vrednot 

(Tavčar 2000, 39). 

Na stanje delovne morale pomembno vpliva vsak posameznik. Do izboljšanja ali poslabšanja 

delovne morale pride takrat, ko je večina zaposlenih usmerjena pozitivno ali negativno. 

Delovno moralo lahko izboljšamo s stalnim navdušenjem, podpiranjem, motiviranjem, 

nagrajevanjem in podobno. V organizaciji se ne sme dovoliti vedenja zaposlenih, ki je 

zavistno in škodoželjno ter na osnovi katerega lahko posamezniki namerno povzročajo 

drugim škodo ali pa jih zavajajo, manipulirajo in širijo neresnične informacije (Mihalič 2008, 

80). 

Berlogar (2000, 252) poudarja, da za veliko avtorjev ni pravih, vsebinskih razlik med etiko in 

moralo. Hellriegel in Slocum (1993, 146, po Berlogar 2000, 233) pa navajata: »V najbolj 

splošnem pomenu je etika niz pravil, ki definirajo pravilno in napačno vedenje. Ta etična 



 

15 

 

pravila določajo, kdaj je neko vedenje lahko deležno odobravanja in kdaj je nesprejemljivo ali 

napačno.« Moralni principi pa so »trdna, splošna pravila vedenja, ki so za družbo velikega 

pomena in jih ne morejo oblikovati ali spreminjati s svojimi odločitvami močni posamezniki 

sami. Ti principi tudi niso predpisani kot »pravi« zgolj zaradi potrebe po konsenzu ali zaradi 

tradicije.« (Hellriegel in Slocum 1993, 146, po Berlogar 2000, 252) 

Poslovna etika in morala skupaj ustvarjata občutek, kaj je dobro in kaj slabo ter kaj je prav v 

organizaciji in kaj narobe (Kovač 1996, 114–115). Treba je upoštevati pet »zlatih pravil« 

poslovne morale (prav tam): 

1. »ciljna usmerjenost ljudi (splošno veljavni moralni principi), 

2. postopnost reševanja problemov (uravnoteženost glede na različne ljudi in interese), 

3. potrpežljivost pri sodelovanju z drugimi (odgovornost do drugih), 

4. dolgoročnost ukrepov (predvsem glede možnih učinkov in posledic), 

5. racionalnost delovanja (premišljeno ravnanje)«. 

Vsak posameznik ima niz določenih vrednot, ki so zanj pomembne in igrajo pomembno vlogo 

v njegovem obnašanju. Določene vrednote prevzame od staršev, okolja, šole in podobno (Vila 

1994, 99). »Vrednota je tisto, čemur priznava kdo veliko načelno vrednost in mu zato daje 

prednost.« (SSKJ 1991, V/519, po Tavčar 1996, 37). Vrednote so merilo, s katerim 

posameznik presoja svoje ravnanje – katero ravnanje je pravilno in katero napačno. Vrednote 

v organizacijah so na primer: kakovost storitev ali izdelkov, zadovoljstvo strank, dobiček in 

podobno (Možina idr. 1994, 180). Vrednote so globoko zakoreninjene in jih ni enostavno 

spremeniti (Bowman 1994, 110). Z moralnimi vrednotami se ocenjuje kakovost človeških 

dejanj (dobra in zla), ki pa ne izvirajo iz njegove narave, temveč iz njegove svobodne 

odločitve (Tavčar 2008, 59).  

3.2 Vloge managerjev za etično delovanje 

Ustvariti podjetje, ki ima etično integriteto, ni enostavno. Za ustvarjanje etične organizacije ni 

dovolj le dobičkonosnost. Etične organizacije včasih za večjo dobrobit svojih deležnikov 

žrtvujejo tudi dobiček. Interesi vseh vpletenih se spreminjajo glede na okoliščine in teža, ki jo 

prinaša vsak zainteresirani v procesu sprejemanja odločitev, je odvisna od različnih situacij. 

Vendar pa je treba proučiti in pretehtati vse strani ter razviti podjetniški um, ki ustvarja 

kulturno-etično obnašanje v poslovanju in se začne s temeljnimi vrednotami, ki oblikujejo 

organizacijo (Bowie in Schneider 2011, 221). 

Etika vključuje vse vidike poslovanja, od odločanja do proračuna, od kadrovskih vprašanj do 

vodenja. Etika s pravili, načeli, standardi in prepričanji pogosto določa, kaj je prav in kaj 

narobe. Managerji morajo biti sposobni, da vidijo etična vprašanja pri odločitvah, s katerimi 

se soočajo. Sprejemati morajo odločitve, ki so v etičnih okvirjih, ter graditi in vzdrževati 

etično delovno okolje (Sims 2002, 310). 
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Tierney (1997, 76) navaja, da lahko manager stori veliko zase, za zaposlene, organizacijo in 

pomembne udeležence, če uvede osem korakov: 

1. korak: sprejme odločitev, da se bo posvetil etiki;  

2. korak: sprejme dejstvo, da ljudem s svojimi dejanji in vrednotami predstavi vzor po 

opredelitvi; 

3. korak: prevzame odgovornost za spodbujanje etičnega vedenja; 

4. korak: določi, kaj je etično ravnanje;  

5. korak: ubesedi svoje vrednote; 

6. korak: izobrazi svoje zaposlene; 

7. korak: spodbudi odkrito sporazumevanje; 

8. korak: je dosleden. 

3.3 Vzroki za neetično vedenje 

Veliko je ljudi, ki se vedejo neetično, vendar o določenih zadevah ne dajejo informacij. O teh 

zadevah izvemo šele takrat, ko so v medijih. Velikokrat so to prevare, v katere so vpleteni 

ogromni denarni zneski (Vila in Kovač 1997, 285–286). Nekateri razlogi za neetično vedenje 

(prav tam): 

- osebna korist: različne oblike podkupnin za različne usluge; 

- konkurenca: v boju proti konkurenci sprejmejo vodstva neetične odločitve;  

- osebnost: ljudje, ki imajo strast do moči, in ljudje, ki imajo ekonomsko miselnost (jim je 

denar zelo pomemben), so dovzetnejši za neetična vedenja; 

- kultura: različne kulture različno obravnavajo neetično vedenje, podobno je tudi v 

organizacijah. Vodilni ljudje s svojim vedenjem močno vplivajo na zaposlene v etičnem 

smislu (pozitivno ali negativno).  

 

»Zakaj ljudje ubirajo bližnjice in sprejemajo dvomljive vedenjske vzorce, svojega vedenja pa 

preprosto nočejo videti v pravi luči? Zakaj nekateri ljudje pričakujejo, da jim bodo oprostili 

ravnanje, ki ga imajo oni sami za nepomembne spodrsljaje, v resnici pa pomenijo neetično 

vedenje? Zakaj se enemu menedžerju Mary-jino ravnanje zdi sprejemljivo, drugemu pa 

napačno? Odgovor je preprost. Zato, ker je vsak izmed nas edinstven posameznik, vsi pa smo 

ljudje.« (Tierney 1997, 43) 

 

Manager, ki odloča neetično in ravna nemoralno, izgubi zaupanje in osebno verodostojnost, ki 

jo je lahko izgubiti, vendar težko prislužiti (Tavčar 2008, 54). 
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3.4 Etične dileme 

Nezaželeno oziroma neprijetno odločitev, ki je povezana z moralnim načelom in delovanjem, 

lahko opredelimo kot etično dilemo (Maxwell 2007, 11). Etične dileme so sestavni del vsake 

poslovne odločitve in so povezane z vprašanjem, kaj je prav in kaj ne (Jaklič 1999, 282).  

Etične dileme povzročajo veliko skrbi; to so položaji, ki niso ne črni in ne beli, temveč so sivi. 

Pri reševanju etičnih dilem je treba sprejeti odločitve, ki jih ne urejajo zakoni, statuti, predpisi 

ali absolutne resnice. Na etične dileme naletimo na vsakem koraku. Zaradi njih je lahko kdo 

oškodovan ali pa so zaradi nekaterih udeležencev nekateri različno prizadeti. V poslovnem 

svetu so etične dileme dejstvo in v njem težko izberemo najmodrejšo možnost (Tierney 1997, 

23–28).   
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Slika 2:    Etika, zakoni in »sivo območje« 

Vir: Tavčar 1996, 47. 

Sivo območje je med tistim, kar zakoni izredno dovoljujejo, in tistim, kar izrecno 

prepovedujejo. V njem se dogaja marsikaj, tudi tisto, kar ni prepovedano, ampak tudi ni 

moralno. Zakoni so prvo vodilo za etične vidike odločanja. Če v organizaciji prevladuje 

poslovna nemorala, potem organizacija v zunanjem okolju ne more biti uspešna. Prav tako ne 

more uspevati organizacija, ki je do zunanjih in notranjih udeležencev nemoralna. Zaupanje in 

poštenje sta nenadomestljivi vrlini (Tavčar 1996, 46–47).  
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Moralno kočljive situacije lahko razjasnimo z etičnim preizkusom, ki pomaga posamezniku 

rešiti stisko tako, da si določen problem ogleda z različnih zornih kotov. Če organizacija 

pričakuje in spodbuja etično vedenje zaposlenih, potem mora imeti točno določena in 

napisana pravila (Blanchard in Peale 1990, 15–22). Vprašanja za etični preizkus (prav tam): 

1. »Ali je odločitev oziroma dejanje zakonito? Bom kršil zakone ali predpise v podjetju? 

2. Ali je odločitev oziroma dejanje uravnoteženo? Ali je nepristrano za vse sodelujoče, 

kratkoročno in dolgoročno? Ali spodbuja fair play odnose? 

3. Kakšno mnenje bom imel o sebi? Bom ponosen nase? Bi mi bilo prav, če bi mojo 

odločitev objavili v časopisu? Bi mi bilo prav, če bi domači izvedeli?« 

 

Račnik (2010, 23) dodaja, da naj se odločitve ne sprejeme, če je na zgornja vprašanja vsaj en 

odgovor ne. Zgoraj opisan etični preizkus lahko prepričljivo in neposredno sooči človeka z 

moralno situacijo ter hkrati pozitivno vpliva na njegovo odločitev (Sruk 1999, 387). 

 

Organizacija bi morala zaposlene pripravljati na etične dileme in oblikovati splošne postopke 

za reševanje problemov. Organizacije, ki se zavedajo pomena etičnih razsežnosti dela, 

omenjajo v priročnikih in kodeksu o uvajanju v delo tudi etiko, vrednote in merila (Tierney 

1997, 19).  

 

Etične dileme (DeGeorge 1992; Beauchamp in Bowie 1993, po Tavčar 2008, 51–52): 

- zadevajo tveganja zaposlenih (razne nevarnosti pri delu, sevanje, višinsko delo, nevarne 

kemikalije), tveganja potrošnikov (nevarni izdelki ali storitve, nezdrava hrana), tveganja 

za okolje (plini, prah, kemikalije) in tveganja za vlagatelje (nizke obresti, izguba 

vrednosti ali donosnosti delnic, tržna vrednost); 

- nastajajo tudi v delovnih razmerjih: varnost zaposlitve (zmanjšanje števila zaposlenih, 

zaposlitev za določen čas), varovanje poslovnih skrivnosti (odnašanje informacij in znanj 

ob menjavi zaposlitve), diskriminacija pri zaposlovanju (spol, nosečnost, invalidnost), 

spolno nadlegovanje (besedno ali z dejanji, v ali izven službe), nepravičnost pri 

nagrajevanju, napredovanju, razporejanju, usposabljanju; 

- prinaša tudi mednarodno poslovanje: med organizacijami in okolji lahko prevladajo 

različne vrednote. Pojavljajo se razlike v kulturah (običaji, navade, vrednote), razlike v 

predpisih (izmikanje dajatvam in davkom), moralno oporečno poslovanje (podkupovanje, 

izrabljanje delovne sile) in prenos tveganj (prenos nevarnih, škodljivih materialov);  

- nastajajo tudi pri delovanju organizacij v raznih okoljih: naravno okolje (izvajanje 

določene dejavnosti, ki ni prepovedana, vendar močno vpliva na kakovost okolja), 

kulturno okolje (ravnanje v nasprotju s kulturo, vrednotami, običaji) in politično okolje 

(uporaba moči organizacij za uveljavljanje interesov organizacije, ki so v nasprotju z 

interesi vpletenih); 

- omogočajo zlorabo vsake oblike moči: fizična moč (manipuliranje, prepričevanje, 

zastraševanje), moč znanja (strokovna in posebna znanja, veščine), moč položaja (odnos 
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nadrejenih do podrejenih, odnos funkcionarjev do članov organizacije), interesna moč 

(ločevanje in povezovanje, uporabljanje in spodbujanje interesov drugih ljudi) in 

negativna moč (uporaba moči kot sredstvo za zlorabljanje – zavajanje, grožnje, pritiski). 

3.5 Koncepti etike 

Filozofska etika, iz katere izhajajo etika managementa, poslovna etika in etika poslovnega 

komuniciranja, razvršča in razlaga koncepte etike na več načinov, vendar se za rabo v 

managementu uporablja poenostavljen pristop, ki deli koncepte etike v dve skupini: v skupino 

teleoloških konceptov in skupino deontoloških konceptov (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 

427). Omenjena koncepta Možina, Tavčar in Kneževič (1998, 428–429) povzemajo po drugih 

avtorjih. 

V teleološki koncept oziroma koncept koristnosti uvrščamo dva koncepta: 

- egoistična etika: skrbi le za koristi posameznika ali organizacije. Takšna etika je koristna 

le kratkoročno. Tudi drugi udeleženci organizacije prej ali slej odkrijejo egoistično ozadje 

in si skušajo povrniti izgubljeno (Friedman 1953 in drugi, po prav tam); 

- utilitaristična etika: je širši koncept in zadeva največ udeležencev organizacije. Ta 

koncept odvrača kratkoročno in ozko vrednotenje odločitev managementa ter navaja na 

odločitve, ki so dolgoročne in vseobsežne. Dobre odločitve managementa so tiste, ki 

upoštevajo vrednote, interese in etike pomembnih udeležencev organizacije, saj so 

posledice teh odločitev koristne za vse, še posebej za organizacijo. Ni nujno, da 

odločevalec sprejme trenutno najugodnejšo odločitev, saj presoja koristi na daljše 

časovno obdobje. Kar se zdi danes slabo, se lahko jutri bogato povrne (Beauchamp in 

Bowie 1993, po prav tam).  

V deontološki koncept oziroma koncept neškodljivosti/dolžnosti pa uvrščamo naslednja dva 

koncepta: 

- etika temeljnih človekovih pravic: etične odločitve so tiste, ki temeljijo na nekršenju 

temeljnih človekovih pravic. Prepoveduje razlikovanje ljudi zaradi spola, vere, 

premoženja, barve kože in podobno (Habermas 1983, 53–125; Steinmann in Leohr 1992, 

67–83, po prav tam); 

- etika pravičnosti: ta koncept je najširši ter obsega enakopravnost, nepristranskost in 

poštenost. Etična odločitev je tista, ki nikomur, ki ga zadeva dejavnost organizacije, ne 

povzroča krivice. Vsi imajo enake dolžnosti in temeljne pravice, gospodarske in socialne 

neenakosti pa so sprejemljive le takrat, ko vsi nekaj pridobijo, vključno s tistimi, ki jim 

gre najslabše (Kant 1781, po prav tam). 

 

Koncept lahko izbiramo po udeležencih ali tehtnosti. Če izbiramo po udeležencih, so pri 

presojanju na prvem mestu tisti, ki so za organizacijo pomembni in vplivajo na njeno 

delovanje. Dobre odločitve prinašajo koristi vsem udeležencem, tudi tistim, ki najmanj 
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prejmejo. Če izbiramo po tehtnosti, pa ima vidik pravičnosti v etičnem odločanju prednost 

pred ožjim vidikom temeljnih človekovih pravic, oba pa imata prednost pred vidiki koristnosti 

(Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 430).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3:    Razsežnosti konceptov etike  

Vir: Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 427. 

3.6 Ravni poslovne etike 

Etika sega v notranje in zunanje okolje organizacije. Etika managementa zadeva vse funkcije, 

ravni, dejavnosti, sestavne dele organizacije in zaposlene ter vse posameznike, skupine in 

organizacije v zunanjem okolju, ki so povezani z dejavnostjo organizacije: sindikate in 

državno upravo, konkurente, odjemalce, lastnike in upravljavce, krajevna okolja in politiko 

(Možina idr. 1994, 137–139). Etika obsega tri ravni (prav tam): 

- notranje okolje organizacije: zadeva odločitve in delovanja vseh sodelavcev. Etika 

managementa obsega tudi etiko vodenja – razmerje managerjev s sodelavci v organizaciji 

(nagrajevanje, osebni razvoj, pogoje dela in podobno). Sodelavci so vsi notranji 

udeleženci organizacije (Mintzberg 1983, po Možina idr. 1994, 138). Če v organizaciji ni 

zavzetega sodelovanja notranjih udeležencev, potem je managerji ne morejo uspešno in 

učinkovito voditi. Managerji imajo v primerjavi s sodelavci veliko moči, tisto, ki jim jo 
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dajeta položaj in razpolaganje z viri organizacije, kot tudi osebno moč in moč znanja. 

Prav tako imajo možnost, da na sodelavce izdatno vplivajo – bolj ali manj v navzkrižju z 

njihovimi interesi, smotri in vrednotami (Možina idr. 1994, 138);  

- zunanje okolje organizacije: poslovna etika v zunanjem okolju zadeva razmerja 

organizacije s poslovnimi partnerji in konkurenti ter družbeno odgovornost managementa 

do drugih posameznikov, skupin in organizacij (Beauchamp in Bowie 1993, 49–85, po 

Možina idr. 1994, 137). Tavčar (2000, 35) navaja: »Moralne dileme managerjev ne 

zadevajo le ravnanje v skladu z interesi lastnikov oziroma razpolagalcev, temveč 

predvsem dosledno odločanje v korist teh interesov, ki naj bo združljivo z moralo do 

drugih udeležencev v notranjem in zunanjih okoljih. Organizacija vpliva na okolje s 

svojimi storitvami in proizvodi, z delovnimi mesti, ki jih ustvarja, ter davki, ki jih 

plačuje, z delom, ki ga daje dobaviteljem in kooperantom, s kakovostjo in varnostjo, s 

črpanjem naravnih virov ter s kvarnimi vplivi na naravno okolje.«;  

- osebna etika managerjev: sodelavci so tudi managerji – višji, enakovrstni ali pa nižji od 

managerja, ki se ukvarja z moralnimi presojami. Managerji v organizaciji živijo svoje 

stiske in upe, iščejo svojo identiteto in poslanstvo ter se dokazujejo z delom in uspehi. 

Etika pa zadeva tudi moralnost njihovega zasebnega življenja. Poslovna etika, ki jo 

oblikujejo managerji, mora upoštevati vrednote in interese različne etike udeležencev 

organizacije. Po navadi je med osebno etiko managerja in poslovno etiko organizacije 

razkorak, ki povzroča pritisk – stres. Če je pritisk zmeren, spodbuja, ali je čezmeren, pa 

povzroča izkrivljeno vedenje (Možina idr. 1994, 138).  

3.7 Etično odločanje 

Odločanje je lahko rutinsko, analitično in intuitivno, vendar med njimi ni ostrih mej o 

strokovnih in etičnih vidikih zadev, največkrat gre za njihovo kombinacijo. Manager ima za 

strokovni del rutinskega in analitičnega odločanja na voljo veliko metod, sodil in modelov, 

medtem ko se pri etičnem delu odločanja zanaša na intuicijo – občutek. Temeljni problem 

etičnega odločanja sta izbiranje in uporabljanje sodil (Možina idr. 1994, 133). Tako rutinske 

kot tudi analitične in intuitivne odločitve so izpostavljene etični presoji (Berlogar 2000, 129). 

O rutinskem odločanju govorimo takrat, ko je nabor odločitev znan, pravila za izbiranje 

alternative pa enostavna in preizkušena. Primer takšnega odločanja je, ko posameznik vozi in 

vidi na semaforju rdečo luč ter se ustavi brez premišljanja (Možina idr. 1994, 133). Sodila za 

rutinsko etično odločanje so nabori pravil, ki določajo, katere odločitve so etične in katere ne. 

To so razni pravilniki in kodeksi, ki omogočajo hitro in učinkovito etično odločanje, saj jasno 

in enostavno določajo pravila obnašanja. Vendar navedbe v teh dokumentih ne zagotavljajo 

etično ustrezne odločitve za vse okoliščine in vse zadeve – pravzaprav je lahko togo 

vztrajanje na določilih kodeksov škodljivo in tudi neetično (Možina idr. 2004, 396–397 in 

408).  
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Ko so pravila kompleksnejša in hkrati obsegajo tveganje, je odločanje analitično. Primer 

takšnega odločanja je, ko posameznik med vožnjo vidi na semaforju rumeno luč, ki utripa. 

Pogleda v vse smeri, upošteva pravila in ugiba, kako bodo ukrepali drugi posamezniki 

(Možina idr. 1994, 133). Sodila za analitično etično odločanje zadevajo prepoznavanje 

vrednot udeležencev in pravil za upoštevanje teh vrednot. Mnogo ljudi se ne zaveda, kako 

globoko so vrednote vsajene v človekovo zavest. O vrednotah ne govorimo radi iskreno, zato 

lahko o njih sklepamo iz obnašanja ljudi, čeprav se lahko za posameznim obnašanjem 

skrivajo različne vrednote. Analitične odločitve terjajo več časa, zavzetosti in znanja (Možina 

idr. 2004, 397 in 408). 

Intuitivno odločanje je zahtevnejše, saj so za njim naše vrednote, izkušnje in podzavest. O 

intuitivnem odločanju govorimo takrat, ko se posameznik na razpotju več poti odloči za eno 

izmed njih po svojem občutku (Možina idr. 1994, 133). Formalnih sodil za intuitivno etično 

odločanje ni, saj vemo le malo o tem, kako poteka. Vemo pa, da na uspešnost, učinkovitost, 

količino in kakovost intuitivnega odločanja vplivajo njegove vrednote, zmožnosti oziroma 

stopnja osebnega etičnega razvoja (Možina idr. 2004, 403–404).  

3.8 Etični kodeks 

Etični kodeks je formalen izkaz vrednot organizacije glede etičnih in družbenih odgovornosti. 

Zaposlenim pojasnjuje, k čemu organizacija stremi, in hkrati predstavlja pričakovano vedenje 

zaposlenih. Etični kodeks spodbuja obnašanje, ki bo v čast organizaciji, in zaposlenim 

pomaga izbrati etične odločitve. Pomembno je, da ima organizacija zapisan etični kodeks, 

vendar je še pomembneje, da management ta načela podpira in okrepi z lastnimi dejanji, ki pa 

vključujejo tako nagrade za skladnost kot tudi discipliniranje za kršitve etičnega kodeksa. V 

nasprotnem primeru ni etični kodeks nič drugega kot samo papir (Daft 2013, 416). 

Velike organizacije v tujini imajo svoje etične kodekse, ki jih tudi javno objavijo. Na seznamu 

500 največjih ameriških organizacij (Fortune 500) jih ima kar 90 % svoj etični kodeks (Vila in 

Kovač 1997, 287–289). Nekaj primerov (prav tam): 

- Poštenost do kupcev naših izdelkov. 

- Sovražimo podkupovanje. 

- Naročila kupcev izvedemo takoj in natančno. 

- Zaposleni imajo primerno in ustrezno plačilo. 

- Dobaviteljem in distributerjem nudimo možnosti za ustvarjanje primernega dobička. 

- Odgovorni smo vsem zaposlenim v naši organizaciji, ki delajo za nas po celem svetu. 

- Zaposleni delajo v čistih in varnih okoliščinah. 

- S poslovanjem moramo ustvariti dobiček, odgovorni smo tudi delničarjem. 

- Lastnino moramo vzdrževati in čuvati. 

- Podpirati moramo pošteno delo in prispevati pošten delež davkov.  
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- Zaposleni, ki imajo ustrezne kvalifikacije, imajo enake možnosti za zaposlovanje in 

napredovanje. 

- Zaposlenega obravnavamo kot individualno osebnost in ga cenimo kot posameznika. 

- Vodstvo mora biti sposobno, njegove dejavnosti in ukrepi pa morajo biti pravični in 

etični. 

Poslovno etiko lahko izboljšamo z vzpostavljanjem etičnih kodeksov v organizacijah. Etični 

kodeks služi organizaciji, da opredeljuje svoje namere in vrednote ter enoten okvir obnašanja. 

V tujini ima približno polovica gospodarskih družb svoj kodeks, v Sloveniji pa ga ima le 

redko katera (Pučko, Čater in Rejc Buhovac 2009, 8–9).    

Potrebne dejavnosti za izboljšano splošno raven etičnega obnašanja so: vzpostavljanje etičnih 

kodeksov na različnih področjih, učenje in vzgajanje ljudi glede poslovne etike, uporabljanje 

medijev za pospeševanje etičnega obnašanja, raziskovanje etičnih vprašanj, razširjanje teh 

ugotovitev in podobno (prav tam). 

V organizacijah je treba vzpostaviti visoka etična ter profesionalna merila in pravila, ki pa 

morajo enako veljati za vse zaposlene. Vzporedno je treba uvesti tudi sankcije za kršenje 

pravil in meril ter mehanizme, s katerimi bo mogoče preverjati etičnost dejanj. Priporočljiva 

je uvedba kodeksa etike in profesionalnega vedenja vseh zaposlenih, saj lahko na podlagi tega 

odkrivamo, kaznujemo in preprečujemo pojave neetičnega vedenja. V organizaciji lahko 

pooblastimo posameznike, ki bodo načrtno odkrivali in preprečevali neetičnost. Etičnost mora 

biti vzpostavljena v odnosu vodje do zaposlenega, v odnosu zaposlenega do vodje in tudi v 

medsebojnih odnosih med sodelavci (Mihalič 2008, 78–79). 

Zelo pomembno je, da ne izdelamo etičnega kodeksa samo zaradi prestiža, nato pa ga damo v 

predal. V njem opredeljena merila se morajo v praksi dejansko upoštevati, treba pa je izvajati 

tudi nadzor nad njihovim izvajanjem. Zaposleni morajo natančno vedeti, kaj je znotraj in kaj 

izven meja sprejemljivega vedenja, ki v organizaciji velja kot etično obnašanje (Mihalič 2006, 

304–305). 
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4 KOMUNICIRANJE V ORGANIZACIJAH 

Pri vodenju organizacij je potrebno komuniciranje, ki predstavlja prenos informacij in 

odločitev med oddajnikom in sprejemnikom, kar pa v organizacijsko-ekonomskih sistemih, 

kamor spada organizacija, ni enostavno (Bizjak in Petrin 1996, 158). Komuniciranje je lahko 

enosmerno ali dvo- in večsmerno. Med njim lahko pride do motenj in nesporazumov. Pri 

komuniciranju v poslovnem svetu se najbolj uporablja razgovor, kjer sta pomembna 

poslušanje in sporočanje (Kralj 1999, 179). Poslovno komuniciranje je etično, iskreno, 

spoštljivo, strpno, demokratično in profesionalno (Mihalič 2010, 5). Brajša (1996, 139) 

ugotavlja: »Skrivnost uspešnega managementa je dobra medsebojna komunikacija v 

podjetju.« 

4.1 Besedno in nebesedno komuniciranje 

Ljudje lahko komuniciramo na beseden in nebeseden način. Oba načina sta zelo pomembna, 

se dopolnjujeta ter imata svoje prednosti in slabosti. 

4.1.1 Besedno komuniciranje 

Pri besedni komunikaciji uporabljamo govor, pisno besedo in besedne zveze ter se udejanja 

prek komunikacijskih dejavnosti, kot so govorjenje, pisanje, poslušanje in branje. Besedna 

komunikacija je hitrejša, vključuje tudi povratno zvezo in omogoča sočasno komuniciranje z 

manjšimi ali velikimi skupinami ljudi. Besedna sporočila moramo pozorno spremljati in 

običajno potrebujemo več časa za razumevanje besednih izjav kot pa nebesednih sporočil 

(Blažič 2000, 65).  

Govorno komuniciranje vključuje nagovore, razgovore med dvema ali več osebami – skupino 

in govorice. Govorno sporočilo lahko hitro oddamo, omogoča sočasno komunikacijo z več 

ljudmi in običajno obsega povratno informacijo. S povratnimi informacijami lahko hitro 

odkrijemo napako in sprejeto sporočilo popravimo v primeru, da je prejemnik podvomil, ali je 

bilo sporočilo pravilno sprejeto. Govorno komuniciranje pa ima tudi slabosti. Če si sporočilo 

podaja daljša vrsta ljudi, se lahko pojavi neurejenost in se sporočilo, ki doseže prejemnika, 

močno razlikuje od poslanega sporočila (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 46). Mihaljčič 

(2006, 19) pojasnjuje: »Pogovor med ljudmi omogoča vzdrževanje in razvoj njihovih 

medsebojnih odnosov, prilagajanje drug drugemu, medsebojno vzajemno delovanje in delitev 

vlog.« 

Pisno komuniciranje prenaša sporočilo z zapisano besedo, simboli, barvami, slikami ali kako 

drugače. Poteka prek pisem, časopisov ter drugih elektronskih in optičnih naprav. Največje 

prednosti so jasnost, nazornost in trajnost sporočila. Zapisi sporočil se lahko hranijo časovno 

neomejeno. V primerjavi z govornimi so pisna sporočila bolj dodelana, jasna in logična. Tudi 
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pisna komunikacija ima svoje slabosti. Za nastanek sporočila potrebujemo več časa, saj je 

govorjenje hitrejše od pisanja. Največkrat ni takojšne povratne informacije, razen pri 

sporočanju prek elektronske pošte. Pri govornem sporočilu lahko prejemnik takoj reagira, pri 

pisnem pa pošiljatelj ne ve, ali je prejemnik sporočilo prejel in ga pravilno razumel. 

Komuniciranje je uspešno šele takrat, ko je sporočilo sprejeto in tudi pravilno razumljeno 

(Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 46–47).  

4.1.2 Nebesedno komuniciranje 

 Pri nebesednem komuniciranju komuniciramo s celim telesom, na primer: mimika, izraz na 

obrazu, geste. Obsega vsa nebesedna sporočila, ki so namenjena kateremu koli človeškemu 

čutilu. Na nebesedna sporočila običajno reagiramo bolj neposredno in avtomatsko kot pri 

besednem sporočanju. Naša drža telesa, izrazi na obrazu in telesni gibi izdajajo o naših 

namerah več kot naše besede. Ljudje težje nadziramo držo, telesne gibe in izraze na obrazu 

kot pa svoje besede (Blažič 2000, 65). 

Vodje lahko besedne pogovore uspešno podkrepijo in dopolnijo z nebesednimi sporočili. 

Poznamo številne oblike nebesednih sporočil, v nadaljevanju pa bodo predstavljene tri izmed 

njih (Možina idr. 1994, 562–563): 

- prostor: kje stojimo oziroma sedimo, kako blizu druge osebe smo, kako je pisarna 

urejena, vse to lahko bistveno vpliva na uspešnost komunikacije; 

- osebni videz: ljudje vsakega izmed nas vsaj malo sodijo po našem videzu. Če so ljudje 

primerno oblečeni, jih ljudje vidijo kot bolj organizirane ljudi. Zaposleni bi morali biti 

oblečeni tako, da bi koristili ugledu organizacij; 

- govorica telesa: telesni gibi, še posebej obrazni in očesni, nam veliko povedo o človeku. 

Z držo telesa sporočamo stopnjo prizadevanja in samozavesti za pogovor. Po gibih stopal 

in nog lahko ugotavljamo počutje ljudi. Očesni stik, ki je zelo izrazit, neposreden in 

močan, pa ima v različnih kulturah različno vlogo.  

 

V sporočilu približno 7 % predstavlja pomen besed, do 38 % intonacija in barva glasu ter do 

55 % vsebina sporočila, izražena z nebesedno komunikacijo, torej s pomočjo drže telesa in 

mimike obraza (Harrison 1974, 132–133, po Možina idr. 1994, 563). 
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Slika 4:    Deleži sestavin v komuniciranju  

Vir: Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 48. 

4.2 Komuniciranje z zaposlenimi 

Vodje se običajno premalo zavedajo, da je komunikacija z zaposlenimi ključnega pomena. 

Zaposlenemu lahko dajo prave besede ob pravem času voljo in elan za nove napore, medtem 

ko mu lahko nepremišljene besede vzamejo vso voljo do dela (Mihalič 2010, 14). 

Na delovnem mestu je uspešna komunikacija zelo pomembna. Komunikacija v organizaciji 

ima podobno vlogo kot krvni obtok pri človeku. Manager lahko s pomočjo komunikacijskega 

procesa igra svoje vloge (medosebne, informacijske in odločevalske) in izvaja svoje funkcije 

(načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje). Manager porabi veliko svojega časa za 

komuniciranje z ljudmi. Za komuniciranje s sodelavci, podrejenimi in predpostavljenimi 

porabi 60 % delovnega dneva (Možina idr. 1994, 559–560). 

Komuniciranje z zaposlenimi je treba prilagajati vsakemu posamezniku posebej. Pri 

komuniciranju sta potrebni vztrajnost in strpnost. Ljudje smo si različni. Pri nekaterih 

enostavno vzpostavimo stik, pri drugih težje. Obstaja splošno pravilo, ki pravi, da se 

zaposlenim vnaprej pove, o čem se bodo pogovarjali (ko gre za teme, o katerih moramo 

najprej razmisliti), saj se le tako lahko kakovostno pripravijo na komuniciranje. To pravilo pa 

naj upoštevajo tudi zaposleni, ko se obračajo na vodjo. Takšen način pogovarjanja je 

zagotovilo, da bomo povedali tisto, kar menimo, da je prav (Mihalič 2010, 18–19). 

Komuniciranje z zaposlenimi mora biti prijazno, korektno in spoštljivo, saj je komunikacija s 

kupci ogledalo komunikacije z zaposlenimi (Mihalič 2010, 19). 

Govorica telesa 

obraz – kretnje 

 55 % 

Pomen besed 

7 % 
Intonacija 

govora 38 % 
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4.3 Poslovno komuniciranje 

Poslovno komuniciranje poteka med sodelavci, poslovnimi partnerji, strankami, dobavitelji, 

predstavniki medijev in lokalnih skupnosti ter drugimi deležniki. V bistvu se izvaja med 

notranjimi in zunanjimi deležniki organizacije. Poslovno komuniciranje ločimo glede na 

usmerjenost sporočil (enosmerno, dvosmerno, posredno, neposredno in množično 

komuniciranje) ter glede na način posredovanja (ustne, pisne, elektronske, tržne, vizualne, 

medijske in nebesedne komunikacije). Večinoma je sestavljeno iz formalnih in polformalnih 

komunikacij. V organizaciji je prisotno tudi neformalno komuniciranje, vendar v manjšem 

deležu (Mihalič 2010, 4–5). »Pri formalnem komuniciranju uporabljamo vnaprej določene 

kanale komuniciranja z jasno in smotrno zasnovanimi sporočili. Za neformalno komuniciranje 

pa je značilna spontanost, neorganiziranost, razpršenost, anonimnost.« (Mihaljčič 2006, 19) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5:    Poslovno komuniciranje  

Vir: Mihalič 2010, 4. 

Managerji in vsi strokovnjaki poslovno komunicirajo z namenom, da bi pridobili koristne 

informacije, da bi informirali zaposlene in druge, ter predvsem zato, da vplivali na sodelavce, 

posameznike in skupine zunaj svoje organizacije. Namenjeno je postavljanju ciljev 

organizacije in njihovemu doseganju (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 18–19).   

Organizacije posvečajo poslovnemu komuniciranju premalo pozornosti. Velika večina tako 

vodij kot tudi zaposlenih je v poslovnem komuniciranju zelo šibka, vendar se za tovrstna 

usposabljanja vseeno dokaj redko odločajo. Prav pri komunikaciji se dela največ napak, 
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vendar se tega sploh ne zavedamo, saj vlada varljiv občutek, da o komunikaciji vemo dovolj 

in da ni tako pomembna. Zaradi nepravilne komunikacije smo lahko neuspešni tam, kjer je 

uspeh videti neizogiben. Zaradi pravilne komunikacije pa smo lahko uspešni tam, kjer je 

uspeh videti nemogoč (Mihalič 2010, 6). 

Izboljšanje komunikacije v organizacijah pozitivno vpliva na druga področja, kot so 

poslovanje, delovanje in odnosi (Mihalič 2010, 7).   

4.4 Etično komuniciranje 

Poslovno komuniciranje temelji na zaupanju, zaupanje pa temelji na poštenju, zanesljivosti in 

verodostojnosti. Etika in morala sta pogoja za uspešno poslovno komuniciranje ter tkivo, ki 

dolgoročno povezuje ljudi in organizacije (Možina idr. 2004, 408). 

Na to, kaj je etično in kaj ni, vplivajo tudi naše vrednote. Vrednote so predvsem merilo 

pomembnosti, etika pa je naša presoja glede dobrega in slabega ter pravilnega in napačnega. 

Vsakodnevno smo v situacijah, ki od nas zahtevajo, da izbiramo med možnostmi in odločamo 

o tem, kaj je prav in kaj ne (Berlogar 1999, 212–213). 

Za uspešnost tako posameznika kot tudi celotne organizacije je pogoj etično komuniciranje. 

Posamezniku z ustreznostjo informacij pomaga pri sprejemanju odločitev, medtem ko mu 

neetično komuniciranje s komunikacijskimi zastoji, skrivanjem informacij, lažmi in podobnim 

to onemogoča. Etično komuniciranje je komuniciranje, v katerem se kaže spoštovanje 

osnovnega dostojanstva človeka – pripadnika organizacije in v katerem se z njim spodbuja 

razvoj vseh njegovih potencialov (Berlogar 1999, 213).  

Pri soočanju različnih pojmovanj etičnosti komuniciranja nastajajo konflikti, ki pa v 

organizacijah niso redki (Berlogar 1999, 214). 

Turner (2004, 137) trdi: »Ključna skrivnost pravilne komunikacije je v tem, da se naš 

sogovornik počuti cenjen.« 
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5 MEDOSEBNI ODNOSI V ORGANIZACIJAH  

Ne glede na to, kakšni so medosebni odnosi, so vedno prisotni, izhajajo iz osebnostnih 

lastnosti in so usmerjeni na druge (Možina idr. 1994, 653).  

5.1 Organizacijska klima  

Organizacijska klima je zaznavanje medsebojnih odnosov in način obnašanja ljudi. Zaposleni 

se ji lahko prilagodijo in je v organizaciji vedno prisotna (Lipičnik 2005, 199–200). Na 

organizacijsko klimo pomembno vpliva vedenje vodilnih v organizaciji (Možina in Merkač 

1990, 50). Je lokalnega značaja in usmerjena izključno na sedanje stanje v sistemu (Mihalič 

2006, 254). 

Organizacija klima ali vzdušje je vrsta značilnosti, ki kažejo, kako so zaposleni zadovoljni s 

socialnimi vidiki dela. Te značilnosti so relativno trajne, ločujejo organizacije med sabo in 

vplivajo na vodenja ljudi v organizaciji. Organizacijska klima se omejuje na opis 

organizacijske realnosti in kaže, kako člani organizacije doživljajo realnost v njej (Možina idr. 

1994, 191). 

Gilmer (1969, po Lipičnik 2005, 198) je ugotovil, da se organizacije med sabo ne razlikujejo 

samo po fizični strukturi, temveč tudi po klimi – kakšna stališča in vedenje imajo zaposleni. 

Klimo, ki je zelo pomembna za posameznika in organizacijo, ustvarjajo individualne 

osebnosti in delovne zahteve, ki medsebojno vplivajo nanjo. 

Mihalič (2006, 256) navaja, da je organizacijska klima način, kako zaposleni razumejo 

organizacijo kot celoto. Zaposleni si ustvarijo neko subjektivno predstavo o organizaciji. Na 

to predstavo pa vplivajo tako strukture, viri, kultura in organizacijski procesi kot tudi 

posameznikova znanja, sposobnosti, izkušnje in drugi indikatorji.  

Lipičnik (2005, 198) ugotavlja: »Verjetno bi bilo najmanj nevšečnosti, če bi s klimo označili 

vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in 

sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na obnašanje ljudi in uporabo njihovih 

zmogljivosti.« 

Pri proučevanju organizacijske klime gre tudi za proučevanje psiholoških struktur sistema, ki 

pa med drugim vključuje tudi zadovoljstvo zaposlenih, stanje odnosov med ljudmi ter 

pripadnost in lojalnost zaposlenih (Mihalič 2006, 256). 

Odraz organizacijske klime so medosebni odnosi v organizaciji. Odražajo se v zadovoljstvu 

zaposlenih ter izhajajo iz posameznikove ocene dela in izkušenj pri njem (Meško Štok 2009, 

89). 
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5.2 Odnosi v organizacijah 

Douglas McGregor (Rüttinger 1989; Rahn 1992; Ziglar 1991, po Brajša 1996, 73–74) 

raziskuje dve teoriji o ljudeh: teorijo X in teorijo Y. 

Teorija X temelji na odnosu do drugih, ki je že vnaprej negativen. Ljudje se ne zanimajo za 

delo, so neodgovorni, neustvarjalni in jim ne smemo verjeti. Zaposlene je treba nenehno 

nadzorovati, voditi, prisiljevati, podkupovati, strogo voditi in jim groziti z ukrepi. Plača je 

najpomembnejša spodbuda. Ubogljive je treba nagrajevati, neubogljive pa kaznovati (prav 

tam).  

Teorija Y pa temelji na odnosu do drugih, ki so vnaprej pozitivni. Ljudje so odgovorni, 

ustvarjalni, samodisciplinirani, se odzivajo pozitivno in radi delajo. Motivacija in plača sta 

enako pomembni kot priznavanje in samopotrjevanje. Takšni zaposleni potrebujejo 

sodelovalni način vodenja. Omogočiti jim moramo osebni razvoj in postaviti visoke norme, 

jih čim več nagrajevati ter od njih veliko pričakovati (prav tam). 

Pri drugih moramo vedno iskati dobro, saj od njih dobimo tisto, kar pričakujemo. Zaposlene 

moramo za uspešno delo pohvaliti, jim izražati spoštovanje ter jih javno hvaliti in na samem 

kritizirati. Mnenje o ljudeh vpliva na naše vedenje do njih, prav tako pa tudi naše vedenje do 

njih vpliva na njihovo vedenje do nas (Ziglar 1991, po Brajša 1996, 76). 

5.3 Odnosi med nadrejenimi in podrejenimi 

Manager spodbuja z (pozitivnim ali negativnim) odnosom do sodelavcev in organizacije 

(pozitiven ali negativen) odnos sodelavcev do sebe in prav tako tudi do organizacije (Brajša 

1996, 76). Odnos med nadrejenimi in podrejenimi naj bi temeljil na spoštovanju dela, znanj, 

človeka, sposobnosti in prispevka k doseganju skupnih ciljev organizacije (Možina in Merkač 

1990, 51). Trstenjak (1971, 486–487, po Možina in Merkač 1990, 51–52) navaja, da k vsakim 

vodstvenim funkcijam spadajo spodaj našteti odnosi, ki jim morajo upoštevati podrejeni in 

nadrejeni (prav tam): 

- »Bolj ko kdo poudarja svojo avtoriteto, manj mu jo priznavajo. 

- Podrejeni si vedno želijo, da bi nadrejeni uresničili podobo, ki jo imajo o vzornem 

predstojniku. 

- Predstojnik mora poznati svoje nadrejene s službene in z neformalne plati. 

- Predstojnik naj bi svoje delo opravljal čim bolj prek svojih namestnikov. 

- Predstojnik mora dobivati podporo pri svojih nadrejenih. 

- Predstojnik mora dobivati potrebne informacije neposredno.« 

Vodja si lahko olajša odnose s tem, da si prizadeva biti dostopen in biti človek, ki ga imajo vsi 

zaposleni radi. Vodja ne pričakuje popolnosti od sodelavcev, je pozitiven in misli dobro. Do 
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sodelavcev je prijazen in spoštljiv. Pri pogovorih s sodelavci je velikodušen in jih spodbuja h 

govoru, da mu sodelavci pripovedujejo o svojih stališčih, mnenjih in dosežkih. Ne nazadnje 

so ljudje do nas takšni, kakršni smo mi do njih (Račnik 2010, 78–79). Za vodjo je največji 

dosežek takrat, ko si pridobi zaupanje in spoštovanje svoje ekipe (Blanchard in Muchnick 

2007, 118). Pri ustvarjanju zaupanja sta ključna dejavnika iskrenost in poštenost. Ljudi, ki 

»igrajo«, da so iskreni, hitro spregledamo, vendar verjamemo, da so neiskreni na vseh 

področjih življenja (Clemmer 2008, 85–86). Maxwell (2009, 53) pojasnjuje: »Vodja si 

zaupanje lahko zasluži s poslušanjem zaposlenih in izvajanjem predlaganih sprememb. Če 

vodja ne posluša podrejenih, to kvari odnos med njimi in podrejenimi. Ko ti ne verjamejo več, 

da jih vodja upošteva, začnejo iskati nekoga, ki jih bo.« 

Vodja, ki je odgovoren, je do nadrejenih spoštljiv, do podrejenih pa zadržan. Ko sodeluje s 

podrejenimi, je prijazen in učinkovit. V primeru, da zapravi zaupanje podrejenih, pa je 

obsojen na neuspeh. Ustvarjati mora občutek solidarnosti in medsebojnega spoštovanja ter 

spodbujati občutke pripadnosti in zaupanja (Krause 1999, 60–61). Fox (2000, 41) dodaja, da 

mora biti odnos med nadrejenimi in podrejenimi posloven in ne prijateljski. 

Spoštljiv odnos do zaposlenih povečuje stopnjo zadovoljstva. Za vzpostavitev medsebojnega 

spoštovanja lahko vodja s svojim lastnim dobrim zgledom naredi največ (Mihalič 2008, 67). 

Spoštovanja sodelavcev je lahko deležen, če se drži naslednjih temeljnih načel (prav tam): 

- »delajmo tisto, kar tudi zagovarjamo, 

- poskrbimo, da se bodo zaposleni lahko vedno zanesli na nas, 

- vedno bodimo pravični do zaposlenih, 

- gradimo na lastni strokovnosti in jo tudi izkazujmo, 

- izpolnimo vse obljube, ki smo jih dali zaposlenim, 

- avtoritete ne uveljavljamo z avtokratskimi pristopi vodenja, 

- nikoli ne ustrahujemo zaposlenih, 

- bodimo dostopni za svoje zaposlene in jim pripravljeni pomagati«.  

Delo v organizaciji pomeni delo z ljudmi. Kako bodo drugi gledali na to, ali dobro opravljamo 

delo, je odvisno od kakovosti naših odnosov (Hay 1999, 100). Če smo do ljudi pošteni in z 

njimi uspešno sodelujemo, nam ljudje tudi zaupajo. Ustrezno razmerje med prijateljskim in 

poslovnim vedenjem je ključ do uspešnega odnosa. Managerji so ljudje, ki si morajo 

prizadevati za uspešne odnose. Zelo uspešni managerji so pozorni do vseh zaposlenih, so 

vljudni in razumevajoči ne glede na pritiske (Robinson 1997, 38–39). Če ljudem ne 

prisluhnemo in jih ne razumemo, potem ne moremo vzpostaviti dobrega odnosa z njimi. 

Vodja mora ljudi vzljubiti, preden jih začne voditi, in jih obravnavati enakovredno (Maxwell 

2009, 15 in 52).  

Sodelovanje nadrejenih s podrejenimi je bistvenega pomena, saj lahko le skupaj dosežejo 

boljše poslovne rezultate. Njihovo vedenje mora biti spoštljivo in korektno. Za vse zaposlene 
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velja, da morajo odnosi temeljiti na medsebojnem spoštovanju. Podrejeni v odnosu do 

nadrejenih ne smejo pretiravati in nadrejenim posvečajo le nujno pozornost. V nasprotnem 

primeru dobijo nadrejeni občutek, da se jim podrejeni prilizujejo, in tako ustvarijo vtis, ki jim 

lahko prej škodi kot koristi (Popovič in Zajc 2002, 102). Ljudje vračajo tisto, kar dobijo. Če 

ljudem zaupamo in jih spoštujemo, nam bodo vračali zaupanje in spoštovanje (Fox 2000, 53).  

5.4 Značilnosti medosebnih odnosov 

Medosebni odnosi izhajajo iz naših osebnih lastnosti in so usmerjeni na druge. S tem ko 

ocenjujemo sebe, primerjamo tudi druge ter jih sodimo in hkrati izražamo mnenja. Ta mnenja 

so lahko dobra ali slaba, pozitivna ali negativna, prijetna ali neprijetna. Posamezniki imamo 

različna merila, zato se razlikujejo tudi naša mnenja do odnosov z drugimi. V medosebnih 

odnosih bi morali dovoliti drugemu, da sodi o nas, tako kot tudi, da lahko mi sodimo o njem. 

To pa pomeni, da smo pripravljeni dajati in sprejemati nasvete, pripovedovati in poslušati, 

voditi in biti vodeni (Možina idr. 1994, 653). 

Značilnosti medosebnih odnosov so (Bird in Waters 1989, 73–75, po Možina idr. 1994, 653–

655):  

- priznavanje različnosti: ta značilnost zahteva od nas, da vsakomur priznavamo pravico do 

lastnega mišljenja, posebnega zavzemanja in svojevrstnega prispevka v razvoju 

organizacije. Ljudem dovolimo, da mislijo drugače, da se ne strinjajo z vsem in da povejo 

svoje mnenje;  

- vzajemnost odnosov: aktivna obojestranskost v medosebnih odnosih. Obojestransko se 

zanimamo za podrobnosti, sprašujemo in se dogovarjamo, kontroliramo in sprejemamo 

kontrolo, proučujemo in se tudi učimo. Vzajemno iščemo pojasnila za vse, kar ni 

razumljivo, v bistvu se dopolnjujemo v medosebnih odnosih; 

- omogočanje osebnega izražanja: vsak posameznik ima pravico do osebnega izražanja, 

ustvarjanja novih odnosov in ločevanja; 

- dajanje in sprejemanje povratnih informacij: če ni povratnih informacij, ni resničnega 

stika med ljudmi in ni pravega medsebojnega odnosa; 

- priznavanje nasprotij: zelo pomembni značilnosti medosebnih odnosov sta tudi 

priznavanje nasprotij in njihovo realno reševanje. Družba, ki je brez nasprotij, je lažna 

skupnost, v kateri vladajo lažna komunikacija, strah in negotovost, v njej pa tudi ni 

iskrenih srečanj; 

- preprečevanje dvopomenske situacije: tisto, kar povemo, tudi mislimo in se tako vedemo. 

S takšnim odnosom in komuniciranjem ustvarjamo jasno, iskreno in nezapleteno vzdušje;  

- brez kakršnega koli vsiljevanja: posamezniku ne vsiljujemo doživljanja, ki ni njegovo, 

prav tako ga ne prepričujemo o nečem, česar ni; 

- brez nehotene ali nevrotične zlorabe drugega: s tem mislimo na nekontrolirano uporabo 

drugega za reševanje lastnih notranjih konfliktnih situacij. Poznamo dva načina: prvi je 
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takšen, da druge silimo v vlogo zaželenega, vendar neuresničljivega dela lastne osebnosti, 

drugi pa je, da damo sodelavcu nalogo, da namesto nas naredi nekaj, česar iz kakršnega 

koli razloga nočemo storiti sami.  
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6 RAZISKAVA 

Za empirični del magistrske naloge smo izbrali kvalitativno raziskavo. Kvalitativnega 

raziskovalca »zanimajo skupne značilnosti oziroma podobnosti, poglobljeno preučujejo 

številne razsežnosti ali značilnosti razmeroma majhnega števila primerov« (Ragin 2007, 64).  

6.1 Metodologija 

Pristop k raziskavi ali metodologija je skupek tehnik, metod in strategij, za katere smo se 

odločili v procesu raziskovanja teme. Vsaka raziskava je zaradi svoje metodologije edinstvena 

(Tratnik 2002, 23). 

6.1.1 Kvalitativna raziskava 

Kvalitativna raziskava je raziskava, v okviru katere raziskovalec z neposredno udeležbo 

spoznava proučevani pojav v okolju, v katerem se proučevani pojav odvija. Raziskovanje v 

takšnih razmerah ohranja kompleksnost situacij in daje stvarnejša spoznanja (Mesec 1998, po 

Vogrinc in Devetak 2012, 7).  

Med kvalitativne metode uvrščamo naslednje tehnike: intervju, opazovanje in metodo 

dnevnika. Raziskovalec pridobi neko vrsto vpogleda v ljudi in okoliščine, dobi odgovore na 

vprašanja ter prodre v to, kako vprašani vidi svoj svet (Easterby - Smith, Thorpe in Lowe 

2007, 111). Kvalitativne tehnike so »zbirke interpretativnih tehnik, ki skušajo opisati, 

dekodirati, prevesti in drugače odkriti pomen, ne frekvence, določenih bolj ali manj naravno 

nastalih pojavov v družbenem svetu« (Van Maanen 1983, 9, po prav tam).  

6.1.2 Intervju 

Med kvalitativne intervjuje uvrščamo širok razpon intervjujev, od tistih, ki so odprti ali 

neusmerjeni, do tistih, kjer so vprašanja vnaprej pripravljena in jih spraševalec namerava 

vprašati ne glede na posledice (Easterby - Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113). Intervjuje 

najpogosteje razdeljujemo v strukturiran, polstrukturiran in nestrukturiran intervju (Saunders, 

Lewis in Thornhill 1997, po Tratnik 2002, 52–53). Intervjuji se delijo tudi na standardizirane 

in nestandardizirane intervjuje (Healey in Rawlinson 1994, po Tratnik 2002, 53). Lahko pa se 

delijo tudi na intervjuje, ki jih usmerja vprašanec, in intervjuje, ki jih usmerja spraševalec 

(Robson 1993, po Tratnik 2002, 53). Zgoraj omenjene vrste intervjujev se med sabo tudi 

prekrivajo (Tratnik 2002, 53). 

Strukturirani intervju je standardiziran in se izvaja v osebni komunikaciji, vprašanja pa so 

vnaprej pripravljena, zapisana in zastavljena vsem vprašanim enako. Odgovori se zapisujejo 

na enak način. Pri polstrukturiranem in nestrukturiranem intervjuju, ki sta nestandardizirana, 
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pa vprašanja niso za vse vprašane enaka in odgovori niso pripravljeni vnaprej. Za 

nestrukturirani intervju se običajno odločimo takrat, ko o raziskovalni temi ne vemo veliko. 

Vprašanj pri tej vrsti intervjuja ne pripravljamo vnaprej, saj vprašani prosto govori o temi. To 

je vrsta intervjuja, ko intervju usmerja vprašanec, spraševalec pa je večino časa poslušalec. 

Takšen pogovor je neformalen (Tratnik 2002, 53–54). 

Značilnost polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga uporabili tudi pri našem raziskovanju, je, 

da raziskovalec pripravi seznam vprašanj in tem, ki jih želi raziskati. Pri takšnem intervjuju ni 

potrebno, da dobijo vsi vprašani enaka vprašanja. Vprašanja se lahko razlikujejo glede na to, 

kaj vprašani o temi ve in kakšno je njegovo mesto v danem okolju – zato lahko kakšno 

vprašanje izpustimo in kakšno sproti dodamo (Tratnik 2002, 53). 

Zbiranje informacij z intervjuji je kompleksno in zahteva veliko časa (Easterby - Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 112).   

6.1.3 Vzorec 

Podatke bomo zbirali iz vzorca, saj zahteva zbiranje podatkov iz celotne populacije veliko 

časa in sredstev. Pri raziskovanju smo se odločili za namenski vzorec, saj potrebujemo 

posameznike, ki nam bodo o proučevani temi dali največ podatkov. Ta tehnika vzorčenja je 

nenaključna, zanjo pa velja, da si vzorec izberemo po lasni presoji (Tratnik 2002, 70). 

Namenski vzorec je posebej primeren za manjše populacije in poglobljeno kvalitativno 

analizo (Lamut in Macur 2012, 119). 

6.1.4 Triangulacija 

Triangulacija pomeni »uporabo različnih metod pri proučevanju določenega raziskovalnega 

problema« (Denzin 1978; Bryman 2004; Richardson 2003, po Vogrinc 2008, 114). Vogrinc 

(2008, 118) dodaja, da je triangulacija strategija, ki raziskovalcu omogoča popolnejše 

razumevanje proučevanega pojava. Poznamo več oblik triangulacije. V nalogi je uporabljena 

triangulacija virov podatkov, saj je ista tehnika (polstrukturirani intervju) uporabljena v 

različnih okoliščinah. Intervjuvali smo direktorje, vodje in delavce. Kombinacija teh nam je 

omogočila celovitejši vpogled v proučevani problem, kot bi nam ga omogočil polstrukturirani 

intervju s samo eno osebo (Vogrinc 2008, 115). 

6.1.5 Kvalitativna analiza 

»Kvalitativna analiza vsebine je postopek, pri katerem, s kategoriziranjem in klasificiranjem 

enot gradiva, raziskovalec oblikuje pojme, ki jih nato med seboj poveže v kategorije in na 

osnovi le-teh oblikuje teoretične modele ter pojasnitve. « (Lamut in Macur 2012, 170) 
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Kvalitativno analiza lahko razdelimo na šest faz: urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, 

odprto kodiranje, oblikovanje kategorij, opredelitev kategorij in oblikovanje končne teoretične 

formulacije (Mesec 1998, po Vogrinc in Devetak 2012, 7). Proces kodiranja pomeni 

interpretacijo analiziranega besedila – določevanje pomena posameznim delom besedila 

(Bryman 2004; Charmaz 2006; Flick 1998, po Vogrinc in Devetak 2012, 7–8). Med potekoma 

analize besedila si raziskovalec sproti oblikuje kode, ki pa jih stalno pregleduje, popravlja in 

poskuša določiti njihov pomen. V nadaljevanju analize podatkov primerjamo kode med sabo 

in združimo kode (ki se nanašajo na podobne pojave) v kategorije ter jih poimenujemo. 

Kategorije predstavljajo opis delov proučevanega pojava na višji ravni kot kode in so 

sredstvo, s katerimi nastajajočo teorijo povežemo v celoto (Mesec 1998, po Vogrinc in 

Devetak 2012, 8). Z oblikovanjem utemeljene teorije se kvalitativna analiza tudi zaključi 

(Glaser in Strauss, 1967, po Vogrinc in Devetak 2012, 8). Kvalitativna raziskava običajno 

poteka na majhnem številu primerov, zato veljajo ugotovitve predvsem za proučevane pojave 

in jih ne moremo posplošiti na osnovno množico (Vogrinc in Devetak 2012, 8). 

6.1.6 Etika v kvalitativnem raziskovanju 

Raziskovalna etika je pogosto povezana s kvalitativnimi metodami, saj so kvalitativni 

raziskovalci sočutnejši in bolj dojemljivi za človeška čustva. Pojavi se etično vprašanje o 

nadzoru in uporabi podatkov, ki jih zbere raziskovalec. Raziskovalec mora upoštevati etično 

odgovornost, saj ima nadzor in lastništvo ter ne sme pošiljati ali objavljati informacij, ki bi 

lahko škodile interesom posameznih informantov (Easterby - Smith, Thorpe in Lowe 2007, 

102–103). Lamut in Macur (2012, 89) navajata, da se etika v raziskovanju nanaša na 

primernost raziskovalčevega pristopa v odnosu do pravic tistih, ki postanejo subjekt 

raziskovalčevega dela ali čutijo posledice. 

Raziskovalec vprašanemu zagotovi anonimnost izvora podatkov in ga prosi za dovoljenje za 

snemanje (v primeru, da želi raziskovalec snemati intervju). Če vprašanec ve, kaj prispeva, in 

spraševalcu zaupa, potem so odgovori verodostojni in zanesljivi (Tratnik 2002, 56). 

6.2 Analiza podatkov in interpretacija 

Potrebne podatke za kvalitativno analizo smo v začetku meseca avgustu pridobili z izvedbo 

polstrukturiranih intervjujev.  

6.2.1 Analiza intervjuvancev 

Intervjuvali smo tri različna storitvena podjetja in uporabili triangulacijo virov podatkov. 

Vzorec sestavljajo tri skupine zaposlenih. Prva skupina so direktorji, druga skupina so vodje 

in tretja skupina so delavci. V vsaki skupini so trije intervjuvanci. Intervju je sestavljen iz 
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dveh sklopov vprašanj. Prvi sklop vprašanj vsebuje vprašanja o vodenju zaposlenih 

(komunikacija, medosebni odnosi, organizacijska klima, vodenje zaposlenih), drugi sklop 

vprašanj pa vsebuje vprašanja o poslovni etiki. 

Vsak intervjuvanec je bil seznanjen z namenom, cilji in vsebino raziskave. Intervjuji so trajali 

v povprečju 30–45 minut in so se snemali z diktafonom. Pridobljene podatke smo pretipkali in 

analizirali. Pridobili smo tudi potrebno soglasje za objavo pridobljenih podatkov. 

V skupini direktorjev so dva direktorja in en pomočnik generalnega direktorja poimenovani z 

A1, A2 in A3. Zaradi anonimnosti intervjuvancev so v preglednici vsi poimenovani kot 

direktorji. Vodje so poimenovane z B1, B2 in B3. Delavci pa so poimenovani s C1, C2 in C3. 

Intervjuvali smo štiri ženske in pet moških, ki so stari 30–62 let. V prvi organizaciji je 

sedemindvajset zaposlenih in šestnajst posredno vodenih – intervjuvanci so označeni z A1, B1 

in C1. V drugi organizaciji je sedemnajst zaposlenih in štirideset pogodbeno zaposlenih – 

intervjuvanci so označeni z A2, B2 in C2. V tretji organizaciji pa je triindevetdeset zaposlenih 

– intervjuvanci so označeni z A3, B3 in C3. 

Preglednica 1:    Struktura vzorca intervjuvancev 

Skupina Oznaka 

intervjuvanca 

Spol Starost Število zaposlenih 

Direktor A1 Ženska 47 27 

Direktor A2 Moški 62 17 

Direktor A3 Moški 41 93 

Vodja B1 Ženska 48 27 

Vodja B2 Ženska 55 17 

Vodja B3 Moški 36 93 

Delavec C1 Ženska 35 27 

Delavec C2 Moški 35 17 

Delavec C3 Moški 30 93 

6.2.2 Odgovori na raziskovalni vprašanji 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšen pomen ima poslovna etika pri vodenju zaposlenih? 

Podatke, ki smo jih pridobili, smo najprej kodirali in nato združili v kategorije. Pri prvem 

raziskovalnem vprašanju smo določili naslednje kategorije (priloga 1): razumevanje pojma 

poslovna etika, razumevanje pojma vodenje zaposlenih, pomen etike v organizaciji in pomen 

poslovne etike pri vodenju zaposlenih. 
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Razumevanje pojma poslovna etika 

V skupini A, B in C različno razumejo pojem poslovna etika. Znotraj skupine A oseba A1 

navaja: »Poslovna etika je delovanje v poslovnem okolju na način, da deluješ skladno s 

splošnimi etičnimi in moralnimi normami. Idealno je, če so takšne kot tvoje osebne. Pomeni, 

da ne deluješ tako, da posegaš v integriteto drugih, in jim ne škoduješ ter si pošten.« Oseba 

A2 razume poslovno etiko kot »… profesionalen odnos do dela, lojalnost do podjetja, odkrit 

in spoštljiv odnos do sodelavcev in strank, komunikativnost in resničnost podatkov, ki se 

dajejo. Pa tudi priznavanje lastnih napak, če smo za njih bili odgovorni.« Oseba A3 ni podala 

konkretnega odgovora in je dejala: »Če se nekaj dogovoriš in če daš besedo, potem moraš to 

realizirati, pa četudi ni napisano in četudi ni ravno najbolj optimalno.« K temu dodaja: 

»Zame osebno tisti, ki ne drži besede in v takem primeru ne pove, zakaj je ne bo ali ne more, 

ne velja nič.« 

Tudi v skupini B se razumevanje poslovne etike razlikuje. Oseba B1 razlaga: »Poslovna etika 

se nanaša na delovanje in odločitve v poslovanju podjetja. Do izraza pride takrat, ko se 

znajdemo v etični dilemi in moramo sprejeti težko odločitev. Pod pojmom poslovna etika si 

predstavljam moralna načela, vrednote za delo v poslovnem svetu.« K temu dodaja: 

»Poslovno etiko lahko opredelimo kot uporabo splošnih načel na področju poslovnega 

obnašanja. Poslovna etika je povezana s podobo in interesi podjetja. Odločitve podjetja, vodij 

in zaposlenih morajo biti strokovne, pravilne in etično dobre.« Oseba B2 pojasnjuje: »Pod 

pojmom poslovna etika si predstavljam kakovosti vodilnih delavcev v podjetju, kot so 

poštenost, zaupnost, strokovnost, prizadevnost, skrb za zaposlene, pripadnost podjetju, 

odgovornost do strank.« Oseba B3 pa meni: »Poslovna etika se odraža v skrbi za zaposlene, 

kupce, poslovne parterje, konkurenco, okolje. Kaže se v izpolnjevanju danih obljub zgoraj 

naštetim, lokalni skupnosti in globalnim zavezam.« 

Oseba C1 odgovarja: »Pod pojmom si predstavljam kodeks oziroma določila, kako naj bi 

organizacija delovala, kakšni so zastavljeni cilji, kako naj bi organizacija delovala v okolju, 

kako naj bi ravnala z zaposlenimi.« Oseba C2 pravi: »Pod pojmom poslovna etika si 

predstavljam odnos do zaposlenih, nadrejenih in pripadnosti podjetju.« K temu dodaja: 

»Etika v podjetju je odvisna od vsakega posameznika; upravniki najbolj sodelujemo s 

strankami in smo tisti, ki kažemo odnos do podjetja.« C3 pa meni: »Pod pojmom poslovna 

etika si predstavljam profesionalne odnose med zaposlenimi, neobremenjene z osebnimi 

težavami in zanimanji.« 

Lahko povzamemo, da osebi A1 in A2 razumeta poslovno etiko kot delovanje organizacije na 

pošten, etičen način in posledično tako razumeta tudi odnose v organizaciji. Medtem pa oseba 

A3 poudarja, da če se nekaj dogovoriš, da je to treba tudi storiti, četudi ni napisano ali najbolj 

optimalno.  
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Poslovna etika predstavlja osebi B1 moralna načela in vrednote, medtem ko predstavlja osebi 

B2 kakovosti (poštenost, zaupnost, strokovnost) vodilnih v organizaciji. Osebi B2 in B3 si 

predstavljata pod pojmom poslovna etika tudi skrb za zaposlene. Oseba B3 dodaja še skrb za 

poslovne partnerje, konkurenco in okolje. 

Skupina C podobno razume omenjeni pojem. Vsi navajajo, da si pod pojmom poslovna etika 

predstavljajo odnose med zaposlenimi. 

Naši intervjuvanci različno razumejo poslovno etiko. Maxwell (2007, 7) trdi, da obstaja samo 

ena etika in da morajo posamezniki, ki želijo biti etični, izbrati le eno merilo, ki se ga držijo 

vedno in povsod, ter dodaja »etika je etika«. Vila in Kovač (1997, 283) navajata: »Poslovna 

etika je skupek moralnih načel, na podlagi katerih se sprejemajo poslovne odločitve. 

Povedano drugače: ne stori nikomur nič takega, za kar si sam želiš, da drugi ne bi storili tebi.« 

Jaklič (1999, 283) pojasnjuje, da predstavlja poslovna etika pri poslovnem obnašanju uporabo 

splošnih etičnih načel. Lay (1989, 10–17, po Tavčar 2008, 53) poudarja pomembnost 

poslovne etike in dodaja, da je koristna (razvija vodila, ki vodijo k največjim koristim za 

ljudi), nujna (tisti, ki ravna v nasprotju z etiko, lahko ima kratkoročne koristi na račun tistih, 

ki ravnajo v skladu s poslovno etiko) in možna (organizaciji, ki se drži visoke ravni poslovne 

etike, lahko konkurenčna organizacija, ki se odloči za nižjo raven etičnega delovanja, 

povzroči škodo). 

Razumevanje pojma vodenje zaposlenih 

Oseba A1 razlaga: »Vodenje zaposlenih je usmerjanje, treniranje ljudi, motivacija zaposlenih, 

pomoč zaposlenim, da bi naloge organizacije uspešno opravili, pri tem porabili čim manj 

energije in ob tem čutili tudi osebno zadovoljstvo.« Nato pa je za to kategorijo še dodala: »Če 

bi imela svoje podjetje, bi sicer zastavila organizacijo na drugačen način, brez velike 

hierarhije, bolj odprto, oziroma bi dovolila več »preizkušanja«, torej kreativnosti, 

fleksibilnejši delovni čas, res pa je, da bi takrat svoje sodelavce tudi izbirala sama.« Oseba 

A2 razume vodenje kot: »Komuniciranje z zaposlenimi, dajanje navodil za organizacijo dela 

v podjetju, usmerjanje zaposlenih pri njihovem delu, reševanje problemov na sestankih, 

sprejemanje pobud in njihova realizacija, zagotavljanje plačila zaposlenih za opravljeno 

delo, zagotavljanje materialnih osnov za poslovanje podjetja.« Oseba A3 razlaga, da razume 

vodenje: »Kot zelo zahtevno nalogo, ki zajema spoznavanje in poznavanje sodelavcev, 

ustrezno in pravočasno reakcijo, včasih tudi vlogo mediatorja.« 

Na vprašanje, kako razume pojem vodenje, oseba B1 odgovarja: »Da jih usmerjamo, jim 

delegiramo naloge, jih kontroliramo, informiramo, učimo, motiviramo, pohvalimo.« Nato pa 

še razlaga: »Seveda so načini vodenja zaposlenih različni, odvisni od posameznika, od tega, 

kaj potrebuje, kakšna osebnost je, koliko časa je že zaposlen na delovnem mestu.« Oseba B2 

pojasnjuje: »Kot vodja sem odgovorna za kakovostno delo podrejenih – dati jim moram vso 

strokovno pomoč pri delu, reševanju problemov. Za kakovostno delo je pomembno 
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medsebojno sodelovanje, enakopravnost vseh zaposlenih. Zadovoljen delavec je tudi 

uspešnejši pri svojem delu.« Nato dodaja: »Kot vodja moram tudi prisluhniti morebitnim 

problemom zaposlenega, njihovim predlogom za izboljšanje dela. Menim, da je vodenje 

odgovorno delo na vseh področjih, ne samo po strokovni plati.« Oseba B3 pa meni: »Dober 

vodja poleg zadovoljstva skrbi tudi za delovno uspešnost svojih zaposlenih. Zna jasno 

predstaviti pričakovanja, zaposlene voditi skozi spremembe, v nove izzive in k doseganju 

vrhunskih rezultatov.« Nato še dodaja: »Seveda zaposleni niso ves čas zadovoljni, saj zahtevni 

delovni procesi in morebitne osebne težave povzročajo tudi neprijetne situacije. Dober vodja 

zna zaposlene voditi skozi stresna obdobja in jih usmerjati k še večjim uspehom.« 

V skupini C oseba C1 pojasnjuje: »Pod vodenjem zaposlenih si predstavljam, da vodja 

načrtuje delo, predvsem to, kako bi dosegli izboljšanje, kar predstavi tudi zaposlenim in nato 

nadzoruje njihovo delo. Zaposleni mu pri tem pomagajo in poskušajo doseči zastavljene 

cilje.« Oseba C2 navaja: »Pod pojmom vodenje zaposlenih si predstavljam, da s svojimi 

sodelavci in nadrejenimi izvedemo naloge, ki jih imamo zadane in ki jih moramo izvesti.« 

Oseba C3 pa razlaga: »Vodenje zaposlenih je zelo kompleksna naloga, saj mora vodja zelo 

dobro poznati svoje podrejene ljudi. Tukaj ne mislim samo na njihovo strokovno znanje, 

ampak tudi na njihove karakterne lastnosti, ki so lahko večkrat ključnega pomena za uspešno 

reševanje zastavljenih ciljev.« Nato dodaja: »Dober vodja mora zelo dobro opazovati svoje 

podrejene, z njimi dobro komunicirati, mora se ustrezno odzvati na morebitne probleme in 

dajati ustrezna navodila podrejenim. Vse to si predstavljam pod pojmom vodenje zaposlenih.« 

Intervjuvanci so različno razložili pojem vodenje zaposlenih. Če povzamemo, so tudi v 

literaturi različne opredelitve, ki pa se večinoma ujemajo z opredelitvami, ki so jih podali 

intervjuvanci. »Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja drugih za 

doseganje želenih ciljev.« (Možina idr. 2002, 20) Kralj (1999, 5) dodaja, da vodenje ljudi 

pomeni ukazovati ali pridobivati ljudi za delo z namenom doseganja izidov z motiviranjem. 

Blanchard in Muchnick (2007, 64–65) navajata, da je vodenje nekaj, kar dela vodja z ljudmi, 

in ne nekaj, kar vodja dela ljudem. Kutzschenbach (2000, 38–39) ugotavlja, da vodenje 

potrebuje čustva, človeški stik in osebni vzor ter je povezano z motiviranjem, navdušenjem in 

dajanjem vzorov. 

Pomen etike v organizaciji 

Konkreten odgovor na vprašanje, kakšen pomen pripisujejo etiki v njihovi organizaciji, smo 

dobili od štirih intervjuvancev. Od skupine A, torej od direktorjev, nimamo konkretnih 

odgovorov. Oseba B1 pojasnjuje: »Etika v našem podjetju je zelo pomembna, saj delamo s 

strankami, poslovnimi partnerji, kjer je prav, da smo etični, pravični.« Oseba B2 trdi: »V 

našem podjetju dajemo tem kakovostim pomembno vlogo.« Oseba C1 navaja: »Sem mnenja, 

da v naši organizaciji dajemo velik pomen omenjenim stvarem in da imamo te stvari skrbno 

načrtovane ter tudi zastavljene cilje.« Oseba C3 pa pojasnjuje: »V našem podjetju pripisujemo 
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etiki velik pomen.« Nato dodaja: »Etika vzpostavlja v našem podjetju korektne odnose in 

ustvarja prijetno delovno okolje.« 

Z intervjuji smo pridobili na zgoraj omenjeno vprašanje vsaj en odgovor iz vsakega podjetja. 

Povzamemo lahko, da v organizacijah, v katerih smo izvajali intervjuje, pripisujejo etiki velik 

pomen.  

Razumevanje pomena poslovna etika pri vodenju zaposlenih 

Oseba A1 odgovarja: »Pri vodenju zaposlenih je poslovna etika nujna, saj povečuje 

produktivnost v smislu, da če z ljudmi komuniciraš in deluješ pošteno, spoštljivo, 

povezovalno, moralno, se ljudje počutijo sprejete, razumljene, spoštovane in zaradi tega bolje 

opravljajo svoje naloge.« Oseba A2 navaja, da je pomen poslovne etike pri vodenju: 

»Razumevanje, poslušanje, pravočasno in korektno izvajanje nalog, učinkovito komuniciranje 

in držanje obljub.« Nato nadaljuje: »Skratka splošna etična načela povečujejo produktivnost 

in so nujna za ugled in poslovno uspešnost podjetja.« Oseba A3 pa pojasnjuje, da poslovna 

etika: »Mora biti in je nujni ter sestavni del vodenja zaposlenih.« 

Oseba B1 odgovarja: »Pri vodenju zaposlenih je poslovna etika pomembna, saj je prav, da 

smo strokovni, da pravočasno posredujemo informacije zaposlenim, da smo korektni, 

pravični, moralni, da zaposlene spoštujemo, jim zaupamo.« Nato dodaja: »Če zaposleni 

menijo, da je vodja korekten, pravičen, lahko to vpliva tudi na njihovo produktivnost. Če bi 

menili, da je vodja pristranski, da ne opazi njihovega truda, dobro opravljenega dela, jim 

lahko storilnost pade, prav tako lahko neobveščenost zaposlenih vpliva na njihovo delo, sploh 

če se informacije nanašajo prav na njihovo delo.« Oseba B2 navaja: »Poslovna etika je zelo 

pomembna in koristna pri vodenju, produktivnosti in ugledu podjetja.« Oseba B3 pa razloži: 

»Neizpolnjevanje danih obljub privede do nezadovoljstva, nezaupanja in nespoštovanja med 

sodelavci.« Nato nadaljuje: »Če zaposleni ne čutijo zaupanja ali spoštovanja do svojega 

nadrejenega in ne verjamejo v njegove sposobnosti, mu ne bodo sledili. Če bodo imeli 

občutek, da so prepuščeni sami sebi in da se na vodjo ne morejo zanesti, bodo postali 

nezadovoljni. Vse to pa vodi v zmanjšanje delovne uspešnosti.« 

Oseba C1 odgovarja: »Poslovna etika je zagotovo pomembna za dobro organiziranost in 

uspešnost.« Nato nadaljuje: »Določenih načel se je treba držati, da smo lahko uspešni – 

nekatera načela se pokažejo za uspešna po nekaj letih, ne takoj na začetku. Sem pa mnenja, 

da lahko predstavljajo za nekatere zelo negativne stvari, odvisno od tega, kako jih zaposleni 

sprejmemo.« Oseba C2 pojasnjuje: »Če poslovna etika do zaposlenih ni korektna, se to kaže 

na vedenju, kar vpliva na učinkovitost in uspešnost.« Nato dodaja: »Če nadrejeni kažejo 

spoštovanje do svojih zaposlenih, je tudi vzdušje boljše.« Oseba C3 pa meni: »Pri vodenju je 

etika še posebej pomembna, saj ima vodja velik vpliv na zaposlene in z zgledom pomembno 

pripomore k ustvarjanju produktivnega okolja.« 
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Osebi A1 in A2 navajata, da poslovna etika oziroma etična načela povečujejo produktivnost. 

Oseba A1 in A3 trdita, da je poslovna etika nujna. Oseba A3 pa še doda, da je sestavni del 

vodenja zaposlenih. Osebe B1, B2, C1 in C3 so mnenja, da je poslovna etika pri vodenju zelo 

pomembna.  

Jaklič (1999, 283) navaja, da se lahko v etičnem okolju od zaposlenih pričakuje večja 

produktivnost. Mihalič (2008, 78) dodaja, da mora biti etičnost vzpostavljena v vseh odnosih 

med zaposlenimi. Nash (1990, 5, po Berlogar 2000, 270) pa ugotavlja: »Poslovna etika odraža 

navade in presoje managerjev, ki zadevajo tako njihovo delo kot delo drugih v nekem 

podjetju.« 

Poslovna etika je torej pomembna pri vodenju zaposlenih. Organizacije, ki spodbujajo etično 

okolje, so lahko na dolgi rok uspešnejše. Zaposleni si v takšnih organizacijah bolj zaupajo in 

se spoštujejo, kar pa vsekakor vpliva na pozitivno organizacijsko klimo. Ljudje si v takšnih 

organizacijah želijo delati, posledično se bolj trudijo pri opravljanju svojega dela in tudi bolj 

etično komunicirajo. Ne nazadnje tudi potrošniki rajši zapravljamo pri ljudeh, ki so 

nasmejani, prijazni, vredni zaupanja in spoštljivi. 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali predstavlja upoštevanje etičnih in moralnih pravil pomembno 

vlogo pri vodenju zaposlenih (komunikacija, medosebni odnosi)? 

Za drugo raziskovalno vprašanje smo določili dve kategoriji. Prva kategorija je razumevanje 

pojmov etična in moralna pravila, druga kategorija pa izkazuje pomen upoštevanja etičnih in 

moralnih pravil pri vodenju zaposlenih (priloga 2). 

Razumevanje pojmov etična in moralna pravila 

Oseba A1 meni: »Moralna pravila si predstavljam kot neka splošna (in osebna) pravila, kaj 

je v človekovem ravnanju (do sočloveka) dobro in kaj slabo.« Nato nadaljuje: »Pravzaprav se 

mi zdi, da sta etika in morala eno in da ju težko ločimo, ker je po mojem mnenju etika 

nekakšen skupek moralnih pravil.« Za konec dodaja: »Etiko in moralo si predstavljam kot 

neko vsesplošno naravnanost človeka v njegovem življenju – dobro ali slabo.« Oseba A2 

odgovarja: »Etična pravila se nanašajo na iskanje resnice, ali je poslovanje podjetja sporno 

ali ni sporno. Z etičnimi pravili se išče resnica, še posebej, kaj je dobrega pri poslovanju 

podjetja in kaj smeta narediti posameznik in podjetje.« Nato dodaja: »Moralna pravila 

določajo pravila v medsebojnih odnosih.« Oseba A3 pa meni: »Če sam pri sebi vem, da nekaj 

ni prav, in si tega ne želim, potem ne morem pričakovati in zahtevati tega od sodelavcev.« 

Oseba B1 razume pojem etična in moralna pravila kot: »Korektnost, pravičnost, strokovnost, 

enakopravnost, nepristranskost, neškodljivost.« Oseba B2 pojasnjuje: »Etičnih pravil se 

morajo držati vsi v dobro ugleda in rasti podjetja.« Nato nadaljuje: »Moralna pravila pa 

določajo pravične, spoštljive, medsebojne odnose.« Oseba B3 pa razlaga: »Etična in moralna 
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pravila se odražajo v skrbi za zaposlene, kupce, poslovne partnerje, konkurenco, okolje. 

Kažejo se v izpolnjevanju danih obljub zgoraj neštetim, lokalni skupnosti ter globalnim 

zavezam.« 

V skupini C smo dobili naslednje odgovore: oseba C1 navaja: »Pod pojmom si predstavljam 

neka pravila, določila, ki jih imamo ljudje v sebi in se jih poskušamo držati.« Nato dodaja: 

»Vsak posameznik ima drugačna načela zase in za druge. Vsak od nas se poskuša držati 

svojih načel, včasih se je pa treba prilagoditi tudi pravilom druge osebe.« Oseba C2 razlaga: 

»Etična pravila se nanašajo na iskanje resnice, ali je poslovanje podjetja sporno ali ni 

sporno. Z etičnimi pravili se išče resnica, še posebej, kaj je dobrega pri poslovanju podjetja.« 

Nato dodaja: »Moralna pravila se nanašajo na medsebojne odnose.« Oseba C3 pa pod 

pojmoma etična in moralna pravila razume: »Da so odnosi med zaposlenimi profesionalni in 

korektni.« Nato nadaljuje: »Z upoštevanjem etičnih in moralnih pravil se ustvari delovno 

okolje, ki je prijetno in pozitivno.« 

Tako kot smo dobili različna mnenja od intervjuvancev, se razlikujejo tudi mnenja avtorjev. 

Berlogar (2000, 252) v svoji v svoji knjigi poudarja, da za veliko avtorjev ni vsebinskih razlik 

med etiko in moralo. Tudi Možina in drugi (1994, 136) trdijo, da se pojma etika in morala 

pogosto zamenjujeta, vendar nadaljujejo, da je »etika veda o moralnem odločanju in ravnanju, 

morala pa so norme obnašanja v skladu z etiko«. Hellriegel in Slocum (1993, 146, po 

Berlogar 2000, 233) navajata, da je etika niz pravil, ki opredeljujejo, kakšno je pravilno in 

kakšno napačno vedenje. Moralni principi pa so splošna pravila vedenja in jih posamezniki ne 

morejo oblikovati ali spreminjati sami s svojimi odločitvami. Sruk (1999, 135) ugotavlja, da 

etične norme (pravila, načela) »omogočajo presojanje in vrednotenje vsega tistega, ker lahko 

opredelimo kot moralno ali nemoralno«. 

Pomen upoštevanja etičnih in moralnih pravil pri vodenju zaposlenih 

Oseba A1 razlaga: »Upoštevanje etičnih in moralnih pravil je pri vodenju zaposlenih zelo 

pomembno. Ljudje se počutijo spoštovane, razumljene in posledično bolje upravljajo svoje 

naloge.« Nato dodaja: »Ravnanje v smislu etike in morale prinaša tudi veliko osebno 

zadovoljstvo večine ljudi, ki tako ravnajo.« Oseba A2 navaja: »Etična in moralna pravila so 

zelo pomembna pri vodenju zaposlenih. Z njimi se srečujemo vsak dan pri komuniciranju med 

zaposlenimi in v medsebojnih odnosih, saj zaposlene usmerja v iskanje resnice. Dobro in 

odkrito komuniciranje vodi tudi do dobrih medsebojnih odnosov.« Oseba A3 pa ugotavlja: 

»Zelo pomembno.« 

Oseba B1 pojasnjuje, da predstavlja upoštevanje etičnih in moralnih pravil pomembno vlogo 

pri vodenju zaposlenih ter dodaja: »… drugače ne moremo od zaposlenih pričakovati, da se 

bodo etično obnašali, če se ne bomo tako obnašali tudi mi«. Oseba B2 navaja: »Upoštevanje 

teh pravil je zelo pomembno.« Oseba B3 pa razlaga: »Brez upoštevanja etičnih in moralnih 

pravil ni zaupanja in spoštovanja.« Nato dodaja: »Brez zaupanja in spoštovanja med 
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sodelavci normalen delovni proces ni mogoč in povzroča zmanjšano učinkovitost obeh 

sodelavcev, kar se pozna tudi na nivoju podjetja.« 

Oseba C1 je podala kratek odgovor: »Da.« Oseba C2 medtem razlaga: »Etična in moralna 

pravila so pomembna pri vodenju zaposlenih in med sodelavci ter se z njimi vsakodnevno 

srečujemo pri komuniciranju s strankami in med sabo.« Nato dodaja: »Če ne bi komunicirali 

med sabo, bi se medsebojni odnosi poslabšali in bi bilo zato tudi vodenje podjetja oteženo.« 

Oseba C3 pa odgovarja: »Da, saj je od tega odvisno vse delovno okolje, produktivnost in na 

koncu uspeh podjetja.« 

Vse skupine so mnenja, da je upoštevanje etičnih in moralnih pravil zelo pomembno pri 

vodenju zaposlenih. Poslovna etika in morala skupaj ustvarjata občutek, kaj je dobro in kaj 

slabo ter kaj je prav in kaj narobe (Kovač 1996, 114). Torej upoštevanje etičnih in moralnih 

pravil pripomore k boljšemu in učinkovitejšemu vodenju, saj zaposleni vedo, kaj je v 

organizaciji določeno kot dobro in pravilno.  

V organizacijah imajo pravilnike, poslovnike, kodekse in druge dokumente, ki se ukvarjajo z 

etiko. V teh dokumentih so navedena pravila za etično in moralno delovanje (Možina idr. 

1994, 146–147). Zaposleni morajo natančno vedeti, kakšno je sprejemljivo in kakšno 

nesprejemljivo vedenje. Vedeti morajo, kakšno obnašanje velja v njihovi organizaciji kot 

etično (Mihalič 2006, 304). 

6.2.3 Analiza in interpretacija intervjujev 

Vprašanja za intervju smo sestavili na osnovi teorije, ki zapisana v pričujoči magistrski 

nalogi. Postopek kvalitativne analize je natančno opisan v podpodpoglavju 6.1.5. Pridobljeni 

podatki so prikazani v prilogah (priloge 3–11).   

Komunikacija v organizaciji (priloga 3) 

Oseba A1 navaja, da je komunikacija za uspešno delovanje podjetja zelo pomembna. Oseba 

B1 dodaja, da z uspešno komunikacijo potekajo pomembne informacij iz vrha navzdol in 

prejemajo povratne informacije od spodaj navzgor. Osebe B1, B3, C1 poudarjajo, da je treba 

način komuniciranja prilagoditi vsakemu posamezniku. Oseba A2 izpostavi, da so pomembne 

prave besede ob pravem času. Tudi oseba B3 meni, da lahko napačne besede ob napačnem 

času naredijo tako posamezniku kot tudi podjetju nepopravljivo škodo. Oseba B2 ugotavlja, 

da je komunikacija v majhnem podjetju še posebej pomembna. Oseba C2 medtem razlaga, da 

je pretok informacij med oddelki zelo pomemben, saj lahko le tako uspešno in učinkovito 

poslujejo. Oseba C3 pa dodaja, da gradi medosebno zaupanje med sodelavci.  
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V prvi in drugi organizaciji se zaposleni udeležujejo seminarjev o komunikaciji enkrat letno, 

medtem ko se v tretji organizaciji tovrstnih seminarjev udeležuje samo vodstveni kader. 

Vsak intervjuvanec porabi različen delež svojega delovnega dne za komuniciranje s sodelavci. 

V skupini A (direktorji) porabi oseba A1 90 %, oseba A2 vsaj 10 %, oseba A3 pa več kot 

40 % delovnega dne. V skupini B (vodje) oseba B1 odgovarja, da je odvisno od dneva, vendar 

najmanj tretjino delovnega časa, oseba B2, da 5–50 %, odvisno od dneva – ob uradnih dneh 

več, ob neuradnih dneh manj, oseba B3 pa, da precejšnji del svojega delovnega dne. V skupini 

C (delavci) porabi oseba C1 10–30 %, odvisno od delovnega dne, oseba C2 vsaj 10 % in 

oseba C3 30 % svojega delovnega dne. 

Uspešna komunikacija na delovnem mestu je zelo pomembna. Manager porabi za 

komuniciranje s sodelavci, podrejenimi in predpostavljenimi 60 % delovnega dne (Možina 

idr. 1994, 559–560). Tudi Mihalič (2010, 14) v svoji knjigi poudari, da dajo zaposlenim prave 

besede ob pravem času voljo in elan za nove dosežke. Komuniciranje je treba prilagajati 

vsakemu posamezniku posebej, saj se ljudje razlikujemo (Mihalič 2010, 18). Tavčar (2000, 

198) v svoji knjigi navaja, da managerji in strokovnjaki komunicirajo z namenom 

informiranja sodelavcev in drugih, pridobivanja koristnih informacij in vplivanja na sodelavce 

ter posameznike in skupine zunaj svoje organizacije. Ugotavljamo, da so odgovori 

intervjuvancev primerljivi z napisno teorijo. Pridobili pa smo zelo različne podatke o 

porabljenem deležu delovnega dneva, ki ga intervjuvanci porabijo za komuniciranje. Deleži se 

razlikujejo tako znotraj skupin kot tudi med skupinami. Menimo, da je izvajanje seminarjev 

na temo komunikacije v podjetju zelo priporočljivo. 

Medosebni odnosi v organizaciji (priloga 4) 

Osebi A1 in A2 zaupata sodelavcem. Oseba A1 dodaja, da je vljudna in da naloge usklajuje z 

zaposlenimi, oseba A2 pa dodaja, da je njen odnos do sodelavcev tudi spoštljiv in 

razumevajoč. Oseba A3 pojasnjuje, da poskuša biti do sodelavcev korektna in ne odobrava 

izgovorov in govorjenja za hrbtom ter vsakemu prisluhne. Oseba A3 in vsi v skupini B 

navajajo, da popolnosti od zaposlenih ne pričakujejo. Oseba B3 dodaja, da kdor dela, tudi 

greši, in da so napake dopustne, vendar pa ni dopustno ponavljanje istih napak. Osebi B2 in 

B3 trdita, da njun odnos temelji na zaupanju, vljudnosti in spoštovanju. Oseba B1 pa razlaga, 

da je do sodelavcev prijazna, spoštljiva in razumevajoča. Intervjuvance skupine C smo 

povprašali, kakšen je odnos vodje do sodelavcev. Osebi C1 in C3 navajata, da ima vodja do 

sodelavcev spoštljiv in korekten odnos, medtem ko oseba C1 dodaja, da vodja ne pričakuje 

popolnosti, pričakuje pa izpolnitev nalog. Oseba C3 ugotavlja, da je odnos odvisen tudi od 

dnevnega razpoloženja. Oseba C2 ni podala konkretnega odgovora in je odgovorila, da ima 

sama do sodelavcev spoštljiv in prijazen odnos. 
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Povprašali smo jih tudi, kakšen je odnos med nadrejenimi in podrejenimi. Dobili smo 

naslednje odgovore: osebe A1, B1, B2 in C1 trdijo, da je odnos korekten. Oseba A1 dodaja, 

da je odnos sodelovalen in včasih tudi prijateljski. Oseba B2 dodaja, da je odnos tudi 

enakopraven. Osebe A2, B2 in C2 pa navajajo, da je odnos strokoven. Oseba A2 dodaja še 

zaupanje in razumevanje, oseba C2 pa razumevanje in spoštovanje. Oseba B3 poudari, da 

mora odnos med nadrejenimi in podrejenimi temeljiti na obojestranskem zaupanju in 

spoštovanju. Osebi A3 in C3 pa ugotavljata, da je odnos dober.   

Glede na odgovore, ki smo jih dobili, se vsi intervjuvanci zavedajo pomena medosebnih 

odnosov. Če povzamemo, so odnosi v teh organizacijah spoštljivi in korektni. Tudi Račnik 

(2010, 78) v svoji knjigi navaja, da vodja od sodelavcev ne pričakuje popolnosti, saj ima 

vsakdo pravico do drugačnosti. Vodja je s podrejenimi prijazen in ustvarja občutek 

medsebojnega spoštovanja (Krause 1999, 60–61).  Fox (2000, 41) pojasnjuje, da odnos med 

nadrejenimi in podrejenimi ni prijateljski, temveč posloven, medtem ko Robinson (1997, 39) 

ugotavlja, da je ključ do uspešnega odnosa prav ustrezno razmerje med poslovnim in 

prijateljskim vedenjem. Tavčar (1996, 46–47) trdi, da sta zaupanje in poštenje 

nenadomestljivi vrlini.  

Organizacijska klima v organizaciji (priloga 5) 

Oseba A1 pojasnjuje: »Organizacijski klimi pripisujem velik pomen za dobro delovanje 

podjetja.« Nato dodaja: »V našem podjetju organizacijska klima raste, je pa tudi res, da na 

visoko oceno zaposlenih v današnjih časih vpliva tudi visoko zadovoljstvo zaposlenih s 

stalnostjo zaposlitve.« Oseba A2 ugotavlja, da vodenje vpliva na vzdušje in da si zaposleni 

pomagajo. Vse osebe v skupini B in C menijo, da je organizacijska klima v organizaciji zelo 

pomembna. Oseba B1 še dodaja, da se v njihovi organizaciji vzdušje izboljšuje, ker si 

zaposleni pomagajo in več komunicirajo. Oseba B2 nadaljuje, da delno tudi vodja vpliva na 

ugodno klimo. Oseba B3 pa dodaja: »Pomanjkanje zaupanja in spoštovanja izjemo slabo 

vpliva na klimo in posledično na delovne procese. Učinkovitost se zmanjša, sodelavci 

postanejo nezadovoljni.« Oseba C1 še razlaga, da se »ljudje v večini bolje počutimo, če se 

razumemo s sodelavci in nadrejenimi«. Oseba C3 pa dodaja, da so medsebojni odnosi odraz 

organizacijske klime. 

V skupini A smo dobili različne, vendar podobne odgovore na vprašanje, ali njihovo vedenje 

pomembno vpliva na organizacijsko klimo. Oseba A1 navaja: »Definitivno, ne pa vedno.« 

Oseba A3 pa ugotavlja, da verjetno. Oseba A2 in vsi v skupini B menijo, da njihovo vedenje 

vpliva na organizacijsko klimo. Skupini C smo zopet zastavili malo drugačno vprašanje, in 

sicer ali vedenje vodje vpliva na klimo. Vse osebe se strinjajo, da vedenje vodje vpliva na 

organizacijsko klimo, vendar oseba C1 navaja, da delno, oseba C2 pa, da na organizacijsko 

klimo vpliva vedenje vsakega.  
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Možina in Merkač (1990, 50) ugotavljata, da vedenje vodilnih pomembno vpliva na 

organizacijsko klimo. Mihalič (2008, 74) v svoji knjigi omenja, da je varnost zaposlitve z 

vidika zaposlenih zelo pomembno. Meško Štok (2009, 89) pojasnjuje, da so medosebni 

odnosi odraz organizacijske klime. Nanjo medsebojno vplivajo individualne osebnosti in 

delovne zahteve (Gilmer 1969, po Lipičnik 2005, 198). Vsem trem storitvenim organizacijam 

je dobra organizacijska klima zelo pomembna. Vsi intervjuvanci pa so mnenja, da vedenje 

vodje vpliva na organizacijsko klimo. 

Zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji (priloga 6) 

Oseba A1 navaja, da vodenje lahko vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, medtem ko osebi A2 

in A3 menita, da vodenje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Oseba A2 še dodaja, da »se z 

dobrim vodenjem in nenehnim komuniciranjem ter razumevanjem zagotavlja zadovoljstvo z 

opravljenim delom, kar vpliva na zadovoljstvo zaposlenih«. Oseba A3 pa nadaljuje, da »brez 

dobrega vodenja ni rezultatov«. Osebe B1, B2 in C3 so mnenja, da vodenje vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. Oseba B1 še pojasni, da lahko zaposleni postanejo nezadovoljni 

zaradi napačnega načina vodenja zaposlenih, in dodaja: »Treba jih je ob pravem času 

pohvaliti, spremljati, spodbujati. Če naredijo kaj narobe, jim je to treba tudi povedati. Vendar 

način, kako to povemo, lahko vpliva na to, ali zaposleni sprejme grajo pozitivno ali ne.« 

Oseba B2 pa še doda, da mora biti vodenje korektno, pravično in enakopravno, za kar pa je 

potrebno medsebojno komuniciranje vseh. B3 razlaga: »Če zaposleni ne čutijo zaupanja ali 

spoštovanja do svojega nadrejenega in ne verjamejo v njegove sposobnosti, mu ne bodo 

sledili. Če bodo imeli občutek, da so prepuščeni sami sebi in da se na vodjo ne morejo 

zanesti, bodo postali nezadovoljni. Zaupanje in spoštovanje pa si je treba prislužiti z znanjem, 

strokovnostjo, osebnimi lastnostmi, načinom dela.« Oseba C1 ugotavlja, da če so zaposleni 

zadovoljni z vodenjem, so tudi osebno zadovoljni, če se z vodenjem ne strinjajo, pa so hitro 

nezadovoljni. Oseba C2 meni, da vedenje nadrejenih vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.  

Oseba A1 pojasnjuje: »Zadovoljstvo zaposlenih mi pomeni veliko, mogoče včasih tudi 

preveč.« Nato dodaja: »Zelo veliko mi povedo pogled, pozdrav, kakovost opravljenega dela, 

pripravljenost pomagati, sodelovati, se prilagoditi trenutnim potrebam v zvezi z delovnimi 

nalogami, pripravljenost »stopiti skupaj« in delati tudi prek svojega delovnega časa, ko je to 

potrebno.« Oseba A2 navaja, da je zadovoljstvo zaposlenih tudi odraz medosebnih odnosov in 

spoštovanja. Osebe A1, A2 in C1 menijo, da so za nezadovoljstvo odgovorni tudi zaposleni. 

Oseba A3 razlaga, da je zadovoljstvo zaposlenih »… velikokrat zelo težko oceniti, saj morajo 

biti pričakovanja zaposlenih realna, kar pa včasih tudi niso. Ne moreš več pričakovati kot 

sam pripomoreš k rezultatom podjetja. To čisto vsem ni jasno. Takšni smo ljudje.« Oseba C1 

doda: »Pri vsakem delu se pojavijo problemi in takrat smo zaposleni najbrž malce 

nezadovoljni, ker ne gre vse tako, kot smo si zamislili, in to tudi opazijo tako vodje kot 

stranke.« Osebi B1 in B3 pojasnjujeta, da je zadovoljstvo zaposlenih zelo pomembno. Oseba 
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B1 še ugotavlja: »Ob komunikaciji, njihovem odnosu do dela, ki ga opravljajo, lahko vemo, 

ali so zadovoljni ali ne. Prav tako se vsako leto izvaja anketa o merjenju organizacijske klime, 

iz katere lahko pridobimo podatke o zadovoljstvu/nezadovoljstvu zaposlenih.« V naslednji 

izjavi dodaja: »Za nezadovoljstvo zaposlenih smo do neke mere odgovorni vodje, vendar na 

vse tudi ne moremo vplivati. Seveda pa tudi sami zaposleni lahko vplivajo na to, da se v 

podjetju bolje počutijo.« Oseba B2 razlaga: »Zadovoljstvo zaposlenih se pozna na vseh 

področjih z načinom komuniciranja, mesečno imamo tudi kratke sestanke, na katerih vsaka 

pove probleme in se vsi potrudimo, da jih rešujemo sproti.« Oseba B3 trdi: »Samo zadovoljen 

delavec je dober delavec. Vsi skupaj in vsak sam smo odgovorni, da je zadovoljstvo 

sodelavcev na delovnem mestu na najvišjem možnem nivoju.« Nato dodaja: »Nezadovoljstvo 

se lahko hitro opazi, če le znaš prisluhniti sodelavcem. Če ti sodelavci zaupajo, bodo prišli do 

tebe in ti povedali, kaj jih teži. Takrat se moraš potruditi, da skupaj s sodelavcem poiščeš 

rešitev težave ali pa mu pokažeš še drugo perspektivo, s katere pa razlog za nezadovoljstvo 

lahko izgine.« Oseba C2 pojasnjuje: »Če so zaposleni zadovoljni s klimo v podjetju, pomeni 

večji učinek in s tem tudi uspešnejše vodenje.« Nato nadaljuje: »Začeli smo z rednimi letnimi 

razgovori, ki jih imamo z nadrejenimi, kjer izrazimo naše nezadovoljstvo ali neugodje.« 

Oseba C3 pa meni, da se zadovoljstvo zaposlenih odraža z boljšim ali slabšim rezultatom 

posameznika in doda: »Nadrejeni lahko spoznava zadovoljstvo svojega sodelavca tekom 

vsakodnevne komunikacije in pa prek letnega razgovora.« 

Oseba A1 pojasnjuje: »Zadovoljni zaposleni na dolgi rok zagotavljajo uspešnost našega 

podjetja.« Oseba A2 meni, da je »zadovoljstvo zaposlenih zelo pomembno za uspešno 

poslovanje podjetja«. Oseba A3 vpliv zadovoljstva zaposlenih na uspešnost organizacije 

komentira tako: »Tu ni dvoma, če podjetje znotraj ne funkcionira, predvsem glede 

zadovoljstva in pripadnosti, potem tudi navzven ne gre.« Osebe B1, B2, B3 in C1 trdijo, da so 

zadovoljni zaposleni uspešnejši. Osebi C2 in C3 pa odgovarjata, da zadovoljstvo zaposlenih 

vpliva na uspešnost organizacije. 

Intervjuvance smo vprašali tudi za mnenje o tem, ali so zaposleni danes hitreje nezadovoljni, 

kot so bili nekoč, in ali so počasneje zadovoljni kot nekoč. Oseba A1 odgovarja: »V našem 

podjetju opažam, da so zaposleni, ki so pretežni del svoje delovne dobe opravili v tem 

podjetju, veliko hitreje nezadovoljni kot tisti, ki so bili zaposleni še pri kakšnem drugem 

delodajalcu.« Nato dodaja: »V družbi je v današnjem času »moderna« vsesplošna negativna 

klima, zato tudi ta vpliva na počasnejše zadovoljstvo, vsekakor pa je denar ena izmed 

najpomembnejših motivacij v današnjem času, ki pa dolgoročno ne prinese pravega uspeha.« 

Oseba A2 ugotavlja: »Nezadovoljstvo ne narašča hitreje kot pred leti, težje pa jih je na hitro 

zadovoljiti kot pred leti.« Oseba B1 pojasnjuje: »Mlajša generacija zaposlenih je počasneje 

zadovoljna kot starejša.« Oseba B2 meni, da »zaposleni nismo hitreje nezadovoljni, so pa 

bistveno drugačni pogoji dela kot pred leti.« Oseba B3 pa ugotavlja, da je stanje povsem 

enako. Osebi C1 in C3 navajata, da so ljudje danes hitreje nezadovoljni kot pred leti. Oseba 
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C2 pa odgovarja: »Pred leti so za isto delo porabili dosti več časa kot sedaj. Če se pa to 

pozna pri mesečnem obračunu, je potem zadovoljstvo večje.« 

V vseh treh organizacijah se zavedajo pomena zadovoljstva zaposlenih. Večinoma so mnenja, 

da vodenje vsekakor vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Mihalič (2008, 4) navaja, da so lahko 

zadovoljni zaposleni pri delu uspešni in učinkoviti. Organizacija je lahko resnično uspešna in 

učinkovita le v primeru, če so zaposleni zadovoljni. Treven (1998, 131) pojasnjuje, da lahko 

zaradi nezadovoljstva zaposlenih pride do neželenih posledic (odsotnost z dela, odpoved 

delovnega razmerja, zamude). Mihalič (2008, 8) ugotavlja, da so v današnjih časih 

posamezniki hitreje nezadovoljni, kot so bili včasih, in da postane posameznik tudi počasneje 

zadovoljen kot včasih. Organizacije prepogosto prelagajo odgovornost za nezadovoljstvo na 

zaposlenega (Mihalič 2008, 8). 

Zaposleni v organizaciji (priloga 7) 

Osebi A1 in A3 navajata, da v odločanje večinoma vključujeta zaposlene. Oseba A1 pa še 

dodaja: »Mnenja me zanimajo, upoštevam pa jih po lastni presoji.« Oseba A2 razlaga, da so v 

odločanje vključene vse vodje oddelkov in da jo zanimajo mnenja zaposlenih. Oseba B1 trdi, 

da zaposlene vpraša za njihovo mnenje, vendar je to odvisno od situacije. Oseba B2 

pojasnjuje: »Neposredno v odločanje o poslovnih odločitvah zaposleni nismo vključeni, se pa 

prisluhne predlogom in pobudam.« Oseba B3 pa odgovarja: »Seveda, smo sodelavci in ne 

vojaška organizacija.« Nato dodaja: »Če sodelavcev ne vključiš v odločanje ali ne upoštevaš 

njihovih mnenj, lahko narediš nepopravljivo škodo podjetju in sodelavcem.« Skupini C smo 

postavili vprašanje, ali vodja v odločanje vključuje zaposlene in ali vodjo zanimajo njihova 

mnenja. Osebi C1 in C3 trdita, da vodja vključuje zaposlene v odločanje in da jo zanimajo 

mnenja sodelavcev. Oseba C2 pa pojasnjuje: »Pred kakšnimi stvarmi se navadno 

posvetujemo, ali je kdo že imel kakšen podoben primer in kako ga je rešil. Če pa je problem 

večji, se o tem pogovorimo na kolegiju ali sestanku posameznega oddelka.« 

Zanimalo nas je tudi, ali z vsemi zaposlenimi ravnajo enako. Osebe A2, A3 in B2 navajajo, da 

skušajo z vsemi zaposlenimi ravnati enako. Oseba A2 dodaja: »Razen v primeru, ko nekdo 

skuša prevaliti lastne napake na sodelavce.« Oseba A3 pa pojasnjuje, da je to včasih zelo 

težko, ker nimajo vsi zaposleni enakega cilja, spoštovanja in pripadnosti podjetju. Oseba A1 

odgovarja: »Nikoli, vedno smatram ljudi kot zelo med sabo zelo različne posameznike in tako 

tudi z njimi ravnam, res pa je, da je to zahtevno delo.« Tudi osebi B1 in B3 z zaposlenimi 

ravnata različno. Oseba B1 pojasnjuje: »Ker se ljudje razlikujejo, je z njimi treba ravnati 

različno.« Oseba B3 razlaga: »Vsak je svoj individuum. Vsak ima svoje potrebe in 

pričakovanja in v skladu s tem je treba tudi ravnati z vsakim posameznikom.« Skupino C smo 

povprašali, ali vodja z njimi ravna enako. Oseba C3 odgovarja: »Ne, ker različni ljudje 

potrebujejo različne pristope.« Oseba C1 ni podala konkretnega odgovora, je pa dejala, da 
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vodja ravna korektno. Tudi od osebe C2 nismo dobili konkretnega odgovora, razložila je le, 

da sama ne ravna enako z vsemi zaposlenimi. 

Blanchard in Muchnick (2007, 65) ugotavljata, da učinkovit vodja želi zaposlene vključiti v 

odločanje. Zanimajo pa ga tudi mnenja zaposlenih. Tudi Mihalič (2008, 42) v svoji knjigi 

navaja, da si zaposleni želijo sodelovati pri odločitvah. Če je odločitev sprejeta v soglasju z 

zaposlenimi, jo ti sprejmejo tudi kot svojo odločitev.  

Na osnovi podatkov, ki smo jih pridobili z intervjuji, smo ugotovili, da imajo osebe različen 

pogled na to, ali je treba z zaposlenimi ravnati enako ali različno. Tri osebe trdijo, da skušajo 

ravnati enako. Štiri osebe odgovarjajo, da vodje z zaposlenimi ravnajo različno, dve osebi pa 

nista podali konkretnega odgovora. Kutzschenbach (2000, 39) navaja, da različnost 

zaposlenih zahteva od vodij, da z zaposlenimi različno ravnajo. Tudi Račnik (2010, 14) 

pojasnjuje, da se ljudje razlikujemo. Če je posameznik strokovnjak na enem področju, to še ne 

pomeni, da bo suvereno opravljal tudi delo na drugem področju. 

Etično komuniciranje (priloga 8) 

Osebi A1 in A3 navajata, da v organizaciji večinoma etično komunicirajo. Oseba A3 pa še 

dodaja: »Če druga stran neetično komunicira, poskušam biti nekaj časa vljuden in spoštljiv, 

ko pride tako daleč, da ne gre več, pa normalno prekinem komunikacijo, včasih pa povem tudi 

svoje mišljenje in videnje.« Osebe A2, B1, B2, B3 in C3 trdijo, da v organizaciji etično 

komunicirajo. Osebi C2 in C3 menita, da nadrejeni spodbujajo etično komuniciranje. Oseba 

C1 pa pojasni, da si v večini primerov zaupajo in spoštujejo drug drugega.  

Vse osebe v skupini A navajajo, da zaposleni večinoma dobijo pravočasno informacije, ki jih 

potrebujejo pri opravljanju svojega dela. Tudi osebi B1 in B2 pojasnjujeta, da zaposleni 

dobijo informacije pravočasno. Oseba B3 pa razlaga: »Brez pravočasnih informacij ne morejo 

opraviti svojega dela. Če bi se to pripetilo, krivda za neizpolnitev naloge ni na strani 

sodelavca, ampak na strani vodje, ki tako ni opravil svojega dela.« Skupino C pa smo 

povprašali, ali dobijo informacije, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojega dela, pravočasno. 

Oseba C1 trdi, da jih dobi. Oseba C2 pa odgovarja: »Včasih se zgodi, da je treba kakšno stvar 

opraviti v zadnjem trenutku, vendar si delo v večini primerov organiziramo sami.« Oseba C3 

pa razlaga: »V večini primerov dobim informacije pravočasno, saj le tako lahko opravljam 

svoje delo. Ne dobim jih pa vedno pravočasno, ker nadrejeni niso vsakokrat zanesljivi in 

strokovni.«  

V vseh treh storitvenih organizacijah etično komunicirajo. Povzamemo lahko, da naši 

intervjuvanci večinoma dobijo pravočasno informacije, ki jih potrebujejo pri opravljanju 

svojega dela. Berlogar (1999, 213) navaja, da je etično komuniciranje pogoj za uspešnost 

organizacije. V etičnem komuniciranju se kaže spoštovanje do človeka. Etika in morala pa sta 
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pogoja za uspešno poslovno komuniciranje (Možina idr. 2004, 408). Turner (2004, 137) 

ugotavlja, da se s pravilno komunikacijo počuti sogovornik cenjenega.  

Etičnost v organizaciji (priloga 9) 

Oseba A1 razlaga: »Etične dileme rešujem tako, da se vprašam (in tudi sodelavce), ali sta 

odločitev in ravnanje s katerega koli vidika etično in moralno sporna (skladno s splošnimi in 

lastnimi načeli etike in morale).« Nato dodaja: »Če je neka odločitev zakonita, še ne pomeni, 

da je etična in moralna.« Oseba A2 rešuje etične dileme z razgovori. Oseba A3 pa pojasnjuje: 

»V trenutku, ko se moraš hitro odločiti, ko si ne moreš vzeti časa za razmislek in konzultacijo, 

se včasih zgodi tudi napaka, vendar to še ne pomeni, da se je ne da odpraviti.« Oseba B2 

navaja: »Etične dileme se vedno rešujejo znotraj podjetja, zakonito in nepristransko.« Tudi 

oseba B3 sledi pri reševanju etičnih dilem zakonom, standardom in predpisom ter dodaja: 

»Predvsem pri vodenju organizacijske enote se občasno pojavi vprašanje o moralnosti in 

etičnosti odločitve. Za takšne odločitve si je treba vzeti dovolj časa in jih proučiti tudi s 

stališča zakonodaje.« Oseba B1 pa trdi, da etične dileme rešuje tako, da se poskuša držati 

pravil in navodil. Osebi C1 in C2 pojasnjujeta, da etične dileme rešujejo s pogovori, medtem 

ko oseba C3 dodaja, da rešuje etične dileme po svoji vesti. Nato dodaja: »Želim, da so 

odločitve prave za vse, da so zakonite in da z odločitvami ne storim komu kakšne krivice.« 

V prvi organizaciji imajo kodeks ravnanja. Oseba A1 dodaja, da so z njim seznanjeni vsi 

zaposleni. Osebi A1 in B1 navajata, da imajo dostop do njega vsi zaposleni. V drugi 

organizaciji nimajo kodeksa ali priročnika. Osebi A2 in C2 dodajata, da imajo pravilnik o 

mobingu. Osebi A2 in B2 pa pojasnjujeta, da se o etičnem vedenju pogovarjajo na sestankih 

in razgovorih. Tudi v tretji organizaciji nimajo nobenega kodeksa. 

Tierney (1997, 23) navaja, da je treba pri reševanju etičnih dilem sprejeti odločitve, ki jih ne 

urejajo zakoni, statuti, predpisi ali absolutne resnice. Tavčar (1996, 46) pa pojasnjuje, da so 

zakoni prvo vodilo za etične vidike odločanja. Jaklič (1999, 282) meni, da so etične dileme 

povezane z vprašanjem, kaj je prav in kaj ne. Tierney (1997, 19) pa v svoji knjigi omenja, da 

bi organizacije morale zaposlene pripravljati na etične dileme in oblikovati splošne postopke 

za reševanje problemov.  

Ena izmed treh organizacij, v katerih smo izvajali intervjuje, ima napisan kodeks ravnanja. Do 

njega imajo dostop vsi zaposleni. Pučko, Čater in Rejc Buhovac (2009, 8–9) navajajo, da 

organizaciji služi etični kodeks zato, da opredeljuje namere in vrednote organizacije ter 

enoten okvir obnašanja. V kodeksu opredeljena merila se morajo v praksi upoštevati, treba pa 

je tudi izvajati nadzor nad njihovim izvajanjem (Mihalič 2006, 305). 
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Neetičnost v organizaciji (priloga 10) 

Oseba A1 navaja, da je posledica neetičnega vedenja večinoma odpoved delovnega razmerja. 

Osebe A2, B2 in C2 pojasnjujejo, da se s posameznikom opravi razgovor in v skrajnem 

primeru še disciplinski postopek. Oseba B2 doda, da razgovoru sledi še pisni opomin. Osebi 

B1 in B3 navajata, da je posledica odvisna od dejanja, oblike kršenja. Osebi C1 in C3 pa 

menita, da bi v primeru neetičnega vedenja sledil pogovor z nadrejenim. 

Intervjuvance smo povprašali tudi o posledicah neetičnega vedenja konkretno v njihovih 

organizacijah. Dobili smo nekaj odgovorov. Oseba A2 odgovarja: »Eden od zaposlenih je 

obtožil dva sodelavca za mobing, kasneje pa je odstopil od obtožb. Primer se je zaključil brez 

epiloga.« Oseba B2 navaja: »Imeli smo en primer neetičnega vedenja enega izmed 

zaposlenih, vendar je sam spoznal nepravilnost svojega vedenja, zato proti njemu ni bil 

sprožen postopek.« Tudi oseba B3 zaupa svoj primer: »Neprimerno vedenje do sodelavca – v 

šali izrečene neprimerne besede. Sledil je pogovor s sodelavcem, ki je kršil etična načela.« 

Nato dodaja: »Nestrokovno ravnanje v škodo podjetja, ponavljajoča se kršitev. Moj ukrep je 

bil znižanje plačilnega razreda.« Oseba C1 pojasnjuje, da je bila kakšna manjša kršitev in je 

zadostoval pogovor z nadrejenim. Oseba C2 pa je podala primer: »Neenakost zaposlenih z 

dodeljevanjem nagrad, ki jih drugi niso prejeli (za isto zadevo).« 

Intervjuvanci vedo, kakšne so posledice neetičnega ravnanja v njihovih organizacijah. Zaupali 

so nam tudi nekaj konkretnih primerov. Zaposleni morajo natančno vedeti, kaj je znotraj in 

kaj izven meja sprejemljivega vedenja, ki v organizaciji velja kot etično obnašanje (Mihalič 

2006, 304). Visoka etična in profesionalna merila in pravila morajo enako veljati za vse 

zaposlene. Etičnost dejanj je treba preverjati. Treba pa je tudi uvesti sankcije za kršenje 

(Mihalič 2008, 78–79). Tavčar (2008, 54) navaja, da lahko manager v primeru, da odloča 

neetično in ravna nemoralno, izgubi zaupanje in osebno verodostojnost.   

Pomen etike (priloga 11) 

Izkoristili smo priložnost in naše intervjuvance povprašali, kakšno mnenje imajo o etiki. Ali je 

v zadnjem času pridobila ali izgubila na pomenu?  

Oseba A1 razlaga: »Etika ponovno pridobiva na pomenu, ki ga je v preteklosti izgubila, saj je 

postalo neetično in nemoralno delovanje nekako normalno in sprejemljivo.« Oseba B1 navaja, 

da etika pridobiva na pomenu. Oseba B2 pa komentira, da v njihovem podjetju ni izgubila na 

pomenu. Osebe A2, A3, C1, C2 in C3 so mnenja, da etika ni pridobila na pomenu. Oseba B3 

pa ugotavlja, da se o etiki več govori, in dodaja: »… če se nekdo ni že prej držal etičnih in 

moralnih pravil, ni pričakovati, da se bo spreobrnil in postal povsem drug človek. Že pogovor 

o etiki je napredek, saj ozavešča mlajše ljudi, katerih čas šele prihaja.« 
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Vprašali smo jih tudi, ali se ljudje v zunanjem in notranjem okolju organizacije vedejo bolj 

etično kot nekoč? Oseba A1 odgovarja: »Mislim, da zaenkrat še ne, spoznavajo pa, da to na 

dolgi rok ne pripelje nikamor.« Osebi A3 in C1 pojasnjujeta, da se ljudje v večini ne vedejo 

bolj etično, medtem ko oseba B1 meni, da se ljudje vedejo bolj etično zato, ker družba 

pripisuje temu več poudarka. Oseba B3 in C3 ugotavljata, da stanje nespremenjeno. Oseba A2 

ima drugačno mnenje in navaja, da se organizacije vedejo v zunanjem in notranjem okolju 

vedno manj etično. Oseba A2 še dodaja, da se v njihovem podjetju zaposleni vedejo bolj 

etično, kar pa ugotavlja tudi oseba C2. 

Mnenja intervjuvanih oseb ne moremo primerjati z drugimi raziskavami, saj na to temo nismo 

našli nobene raziskave. Ugotavljamo pa, da so mnenja intervjuvanih oseb različna. Pet oseb je 

mnenja, da etika ni pridobila na pomenu, dve osebi menita, da etika ponovno pridobiva na 

pomenu, ena oseba je prepričana, da se o etiki danes več govori, ena oseba pa trdi, da v 

njihovem podjetju etika ni izgubila na pomenu.  

Tudi pri naslednjem vprašanju se mnenja razlikujejo. Tri osebe navajajo, da se ljudje v 

zunanjem in notranjem okolju ne vedejo bolj etično kot nekoč. Dve osebi sta mnenja, da je 

stanje nespremenjeno, ena oseba meni, da se ljudje vedejo bolj etično, ena oseba pa je 

prepričana, da se ljudje vedejo vedno manj etično. 

6.2.4 Predlogi za izboljšave 

Vse naše intervjuvance smo povprašali za predloge, kako bi lahko povečali etičnost v 

poslovnem svetu. Predlogi so prikazani v spodnji preglednici. 

Preglednica 2:    Predlogi za povečanje etičnosti v poslovnem svetu 

Oseba Predlogi (a) 

A1 A1a1: »Mislim, da potrebujemo čim več ljudi, ki bi bili človeštvu s svojim 
delovanjem za zgled, ljudi, ki bi razmišljali o tem, kako lahko človeku pomagajo, 

in ne o tem, kako mu lahko škodujejo.« 

A1a2: »Etičnost v poslovnem svetu kot nazor po moje ne obstaja – človek je etičen 
ali pa ne na vseh področjih svojega življenja in delovanja. Ne ločujem etičnosti v 
»posebnih« sferah življenja.«  

A1a3: »Prav tako se mi zdi, da bi morali jasneje in glasneje obsoditi neetičnost ter 
človeka, ki stalno tako deluje, izločiti iz družbe, ne pa, da se »zanašamo« samo na 
zakonska določila pravilnosti ravnanja in čakamo odločitve sodišč.« 

A2 A2a1: »Na povečanje etičnosti v poslovnem svetu lahko vplivajo samo lastniki in 
vsi vodstveni delavci v podjetjih (managerji), kar pa se lahko zgodi le z 

zmanjšanjem moči neoliberalnega kapitalizma, ki spodbuja neetičnost v 
poslovnem svetu.« 

A3 A3a1: »Vsi predlogi individualistov so obsojeni na propad. Dokler se sistem ne bo 

sistematsko uredil in zaživel, tudi etika v poslovnem svetu ne more.« 

B1 B1a1: »Strožji ukrepi proti neetičnemu ravnanju.« 
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Oseba Predlogi (a) 

B2 B2a1: »V poslovnem svetu bi moralo biti več pravičnosti, spoštovanja do drugih, 
predvsem pri lastnikih družb.« 

B3 B3a1: »Povečanje etičnosti v poslovnem svetu brez povečanja etičnosti v okolju ni 
mogoče. Vse je stvar posameznika in okolja, v katerem odrašča. Mlajše generacije 
in tiste, ki še pridejo, je treba že zgodaj naučiti, kaj je prav in kaj ne. Če mladi 
ljudje vidijo, da se lahko okoriščaš na račun drugih in ostaneš nekaznovan, dobijo 

povsem nasprotno sporočilo od potrebnega.« 

B3a2: »Vedeti morajo, da pravila obstajajo in se jih je treba držati. V nasprotnem 
primeru moraš trpeti primerne posledice.« 

C1 C1a1: »Nimam predloga, menim pa, da bi bilo treba vložiti veliko truda, da bi 
dosegli izboljšanje.« 

C2 C2a1: »Etika v poslovnem svetu je vedno manj vredna, saj vodstveni delavci 

stremijo k povečanju kapitala in s tem vedno manj gledajo, kako bi do tega prišli.« 

C2a2: »Da bi povečali etičnost v poslovnem svetu, pa menim, da bi morali biti 
vodstveni delavci bolj motivirani za zadovoljstvo delavcev kot za lastne interese.« 

C3 C3a1: »Etičnost lahko poveča predvsem vsak sam pri sebi.« 

Mi pa smo mnenja, da bi bilo treba v današnjem času poudariti pomen etičnosti tako v 

zasebnem kot tudi poslovnem svetu. Ljudje si upajo vedno več (z besedami in dejanji). 

Potrebujemo ostrejše kazni in predvsem ozaveščenost o tem, kaj je prav in kaj ne. Marsikdaj 

ljudje ponavljajo za drugimi ljudmi – če je to lahko storil na primer naš sosed, zakaj ne bi še 

jaz! Takšna prepričanja so napačna. Bodimo ljudem za zgled, počnimo tisto, kar je prav, in 

predvsem tisto, s čimer nikomur ne škodimo. Tako kot navaja Maxwell (2007, 19), se na prvi 

pogled kratkoročno etično ravnanje ne izplača, gledano dolgoročno pa ljudje, ki živijo 

neetično, vedno izgubljajo. 
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7 ZAKLJUČEK 

Vodenje zaposlenih je zelo pomembna in zahtevna naloga. Organizacija potrebuje vodje, ki so 

se sposobne soočiti z izzivi ter uspešno in učinkovito voditi zaposlene. Pomemben kazalnik 

dobrega vodenja so zadovoljni zaposleni. Organizacija, ki želi biti dolgoročno uspešna, 

potrebuje vrhunsko vodjo in zadovoljne zaposlene. 

Vsi ljudje se moramo tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju vesti etično. Prepričani 

smo, da ljudje v večini vedo, kakšno vedenje je sprejemljivo in kakšno ni, vendar se zaradi 

kratkoročnih koristi večkrat vedejo neetično. Organizacija, ki ne spodbuja etičnega vedenja, je 

lahko na dolgi rok obsojena na propad. V takšni organizaciji vlada med zaposlenimi 

nespoštovanje, ki se stopnjuje in privede do splošnega nezadovoljstva vseh zaposlenih. Zato 

je zelo pomembno, da je vodenje pozitivno in da temelji na ustvarjanju etičnega okolja. 

Poslovna etika je precej pomembnejša, kot se zdi na prvi pogled. V organizacijah je 

pravzaprav vedno prisotna in se v odnosu do drugih nenehno izkazuje. To pa je tudi vzrok, 

zaradi katerega bi morale organizacije dajati poslovni etiki v prihodnosti večji pomen. Zelo 

priporočljivo je, da imajo organizacije svoj etični kodeks. Zaposleni tako vedo, kakšno 

vedenje je pravilno. V njem morajo biti pravila zelo jasna opredeljena in veljati enako za vse 

zaposlene v določeni organizaciji. Pomembno je, da zaposleni vedo, kakšne so kazni v 

primeru neupoštevanja teh pravil.  

S pregledom literature smo ugotovili, da poslovna etika ni točno opredeljena. Različni avtorji 

jo različno opredeljujejo. Nekateri ločujejo pojme, kot sta etika in morala, ločujejo poslovno 

etiko, organizacijsko etiko, managersko etiko in druge etike, nekateri avtorji pa menijo, da 

imata etika in morala enak pomen in da obstaja samo ena etika. Če povzamemo več avtorjev, 

bi lahko trdili, da etika določa, kaj je dobro in kaj ne. 

S kvalitativno raziskavo smo skušali pridobiti odgovore na dve raziskovalni vprašanji. 

Raziskavo smo izvedli v treh storitvenih organizacijah. Intervjuvali smo tri različne skupine, 

direktorje, vodje in delavce, ter tako povečali kredibilnost raziskave.  

Na prvo raziskovalno vprašanje (»Kakšen pomen ima poslovna etika pri vodenju 

zaposlenih?«) smo pridobili različne odgovore. Ugotovili smo, da intervjuvanci v večini 

razumejo pojma poslovna etika in vodenje zaposlenih. Odgovori so se razlikovali, vendar če 

povzamemo, so bili primerljivi z napisano teorijo. Na prvo raziskovalno vprašanje lahko na 

podlagi pridobljenih podatkov v raziskavi odgovorimo, da poslovna etika povečuje 

produktivnost, da je nujna in zelo pomembna ter da je sestavni del vodenja zaposlenih.  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (»Ali predstavlja upoštevanje etičnih in moralnih pravil 

pomembno vlogo pri vodenju zaposlenih?«) smo s pomočjo pridobljenih odgovorov ugotovili, 

da nekateri intervjuvanci razlikujejo etična in moralna pravila, medtem ko jih nekateri ne 

razlikujejo. To pa je bilo tudi za pričakovati, saj se tudi mnenja različnih avtorjev na tem 
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področju zelo razlikujejo. Vsi intervjuvanci so mnenja, da upoštevanje etičnih in moralnih 

pravil predstavlja zelo pomembno vlogo pri vodenju zaposlenih.  

Prispevek magistrske naloge k stroki se navezuje na področje vloge poslovne etike v 

organizacijah. Organizacije bi morale izoblikovati etične kodekse, da bi se lahko zaposleni 

obnašali in odločali na način, ki ga organizacija od njih pričakuje. Bistveno je, da se vodilni v 

organizacijah zavedajo pomena poslovne etike oziroma etičnega delovnega okolja, saj so 

lahko zaposleni le tako še bolj produktivni. Iz raziskave je razvidno, da organizacije 

(vključene v raziskavo) pripisujejo poslovni etiki pri vodenju zaposlenih velik pomen, saj ne 

nazadnje vpliva tudi na uspešnost in učinkovitost organizacije. 

Bistveni dejavnik za uspeh je tudi uspešna komunikacija. Organizacije, ki se zavedajo 

pomena komunikacije v notranjem in zunanjem okolju, se udeležujejo seminarjev na to temo. 

Pomembno je poudariti etično komuniciranje. Komunikacija tako med sodelavci kot tudi med 

dobavitelji in kupci mora potekati spoštljivo in temeljiti na zaupanju. Treba se je boriti in tudi 

ohranjati pozitiven medosebni odnos. V organizaciji, kjer temeljijo odnosi na zaupanju in 

spoštovanju, so lahko zaposleni učinkovitejši. Kot posamezniki iz zunanjega okolja lahko ob 

vstopu v organizacijo opazimo pozitivno ali negativno organizacijsko klimo. 

Zaključimo lahko, da poslovna etika bistveno vpliva na vodenje zaposlenih in tudi na druge 

dejavnosti v organizaciji. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Raziskovalno vprašanje 1: Kakšen pomen ima poslovna etika pri vodenju 

zaposlenih? 

Priloga 2  Raziskovalno vprašanje 2: Ali predstavlja upoštevanje etičnih in moralnih 

pravil pomembno vlogo pri vodenju zaposlenih (komuniciranje, medosebni 

odnosi)? 

Priloga 3  Komunikacija v organizaciji 

Priloga 4 Medosebni odnosi v organizaciji 

Priloga 5 Organizacijska klima v organizaciji 

Priloga 6 Zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji 

Priloga 7 Zaposleni v organizaciji 

Priloga 8 Etično komuniciranje 

Priloga 9 Etičnost v organizaciji 

Priloga 10 Neetičnost v organizaciji 

Priloga 11 Pomen etike 





  Priloga 1 

 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšen pomen ima poslovna etika pri vodenju zaposlenih? 

Osebe Razumevanje pojma poslovna etika (a) Razumevanje pojma vodenje zaposlenih (b) 

A1 A1a1: »Poslovna etika je delovanje v poslovnem okolju na 
način, da deluješ skladno s splošnimi etičnimi in moralnimi 
normami. Idealno je, če so takšne kot tvoje osebne.« 

A1a2: »Pomeni, da ne deluješ tako, da posegaš v integriteto 
drugih, in jim ne škoduješ ter si pošten.« 

A1b1: »Vodenje zaposlenih je usmerjanje, treniranje ljudi, 
motivacija zaposlenih, pomoč zaposlenim, da bi naloge 

organizacije uspešno opravili, pri tem porabili čim manj 
energije in ob tem čutili tudi osebno zadovoljstvo.« 

A1b2: »Če bi imela svoje podjetje, bi sicer zastavila 

organizacijo na drugačen način, brez velike hierarhije, bolj 
odprto, oziroma bi dovolila več »preizkušanja«, torej 
kreativnosti, fleksibilnejši delovni čas, res pa je, da bi takrat 
svoje sodelavce tudi izbirala sama.« 

A2 A2a1: »Poslovna etika je profesionalen odnos do dela, 
lojalnost do podjetja, odkrit in spoštljiv odnos do sodelavcev 
in strank, komunikativnost in resničnost podatkov, ki se 
dajejo, pa tudi priznanje lastnih napak, če smo za njih bili 
odgovorni.« 

A2b1: »Komuniciranje z zaposlenimi, dajanje navodil za 
organizacijo dela v podjetju, usmerjanje zaposlenih pri 

njihovem delu, reševanje problemov na sestankih, 
sprejemanje pobud in njihova realizacija, zagotavljanje 
plačila zaposlenih za opravljeno delo, zagotavljanje 
materialnih osnov za poslovanje podjetja.« 

A3 A3a1: »Če se nekaj dogovoriš in če daš besedo, potem moraš 
to realizirati, pa četudi ni napisano in četudi ni ravno najbolj 
optimalno.«  

A3a2: »Zame osebno tisti, ki ne drži besede in v takem 
primeru ne pove, zakaj je ne bo ali ne more, ne velja nič.« 

A3b1: »Kot zelo zahtevno nalogo, ki zajema spoznavanje in 
poznavanje sodelavcev, ustrezno in pravočasno reakcijo, 
včasih tudi vlogo mediatorja.« 

 

B1 B1a1: »Poslovna etika se nanaša na delovanje in odločitve v 
poslovanju podjetja. Do izraza pride takrat, ko se znajdemo v 

etični dilemi in moramo sprejeti težko odločitev.« 

B1a2: »Pod pojmom poslovna etika si predstavljam moralna 
načela, vrednote za delo v poslovnem svetu.«  

B1a3: »Poslovno etiko lahko opredelimo kot uporabo splošnih 
načel na področju poslovnega obnašanja.« 

B1a4: »Poslovna etika je povezana s podobo in interesi 
podjetja. Odločitve podjetja, vodij in zaposlenih morajo biti 
strokovne, pravilne in etično dobre.« 

B1b1: »Da jih usmerjamo, jim delegiramo naloge, jih 

kontroliramo, informiramo, učimo, motiviramo, pohvalimo.« 

B1b2: »Seveda so načini vodenja zaposlenih različni, odvisni 
od posameznika, od tega, kaj potrebuje, kakšna osebnost je, 
koliko časa je že zaposlen na delovnem mestu.« 

 

B2 B2a1: »Pod pojmom poslovna etika si predstavljam kakovosti 

vodilnih delavcev v podjetju, kot so poštenost, zaupnost, 
strokovnost, prizadevnost, skrb za zaposlene, pripadnost 

podjetju, odgovornost do strank.«  

 

B2b1: »Kot vodja sem odgovorna za kakovostno delo  

podrejenih – dati jim moram vso strokovno pomoč pri delu, 
reševanju problemov. Za kakovostno delo sta pomembna 

medsebojno sodelovanje, enakopravnost vseh zaposlenih. 

Zadovoljen delavec je tudi uspešnejši pri svojem delu.«  

B2b2: »Kot vodja moram tudi prisluhniti morebitnim 
problemom zaposlenega, njihovim predlogom za izboljšanje 
dela.« 

B2b3: »Menim, da je vodenje odgovorno delo na vseh 

področjih, ne samo po strokovni plati.« 

B3 B3a1: »Poslovna etika se odraža v skrbi za zaposlene, kupce, 
poslovne partnerje, konkurenco, okolje.«  

B3a2: »Kaže se v izpolnjevanju danih obljub zgoraj neštetim, 
lokalni skupnosti in globalnim zavezam.«  

 

B3b1: »Dober vodja poleg zadovoljstva skrbi tudi za delovno 
uspešnost svojih zaposlenih. Zna jasno predstaviti 
pričakovanja, zaposlene voditi skozi spremembe, v nove 
izzive in k doseganju vrhunskih rezultatov.« 

B3b2: »Seveda zaposleni niso ves čas zadovoljni, saj zahtevni 

delovni procesi in morebitne osebne težave povzročajo tudi 
neprijetne situacije.«  

B3b3: »Dober vodja zna zaposlene voditi skozi stresna 
obdobja in jih usmerjati k še večjim uspehom.« 

C1 C1a1: »Pod pojmom si predstavljam kodeks oziroma določila, 

kako naj bi organizacija delovala, kakšni so zastavljeni cilji, 
kako naj bi organizacija delovala v okolju, kako naj bi 

ravnala z zaposlenimi.«  

C1b1: »Pod vodenjem zaposlenih si predstavljam, da vodja 

načrtuje delo, predvsem to, kako bi dosegli izboljšanje, kar 

predstavi tudi zaposlenim in nato nadzoruje njihovo delo.« 

C1b2: »Zaposleni mu pri tem pomagajo in poskušajo doseči 
zastavljene cilje.« 



Priloga 1 

 

 

Osebe Razumevanje pojma poslovna etika (a) Razumevanje pojma vodenje zaposlenih (b) 

C2 C2a1: »Pod pojmom poslovna etika si predstavljam odnos do 
zaposlenih, nadrejenih in pripadnosti podjetju.« 

C2a2: »Etika v podjetju je odvisna od vsakega posameznika; 

upravniki najbolj sodelujemo s strankami in smo tisti, ki 

kažemo odnos do podjetja.« 

C2b1: »Pod pojmom vodenje zaposlenih si predstavljam, da s 
svojimi sodelavci in nadrejenimi izvedemo naloge, ki jih 
imamo zadane in ki jih moramo izvesti.« 

C3 C3a1: »Pod pojmom poslovna etika si predstavljam 
profesionalne odnose med zaposlenimi, neobremenjene z 

osebnimi težavami in zanimanji.« 

C3b1: »Vodenje zaposlenih je zelo kompleksna naloga, saj 
mora vodja zelo dobro poznati svoje podrejene ljudi. Tukaj 

ne mislim samo na njihovo strokovno znanje, ampak tudi na 
njihove karakterne lastnosti, ki so lahko večkrat ključnega 
pomena za uspešno reševanje zastavljenih ciljev.« 

C3b2: »Dober vodja mora zelo dobro opazovati svoje 
podrejene, z njimi dobro komunicirati, mora se ustrezno 

odzvati na morebitne probleme in dajati ustrezna navodila 

podrejenim. Vse to si predstavljam pod pojmom vodenje 
zaposlenih.« 



  Priloga 1 

 

 

Osebe Pomen etike v organizaciji (c) Pomen poslovne etike pri vodenju zaposlenih 

(d) 

A1 A1c1: / A1d1: »Pri vodenju zaposlenih je poslovna etika nujna, saj 
povečuje produktivnost v smislu, da če z ljudmi komuniciraš 
in deluješ pošteno, spoštljivo, povezovalno, moralno, se 
ljudje počutijo sprejete, razumljene, spoštovane in zaradi tega 
bolje opravljajo svoje naloge.« 

A2 A2c1:/ A2d1: »Razumevanja, poslušanje, pravočasno in korektno 
izvajanje nalog, učinkovito komuniciranje in držanje obljub.« 

A2d2: » Skratka splošna etična načela povečujejo 
produktivnost in so nujna za ugled in poslovno uspešnost 
podjetja.« 

A3 A3c1: / A3d1: »Mora biti in je nujni ter sestavni del vodenja 
zaposlenih.« 

B1 B1c1: »Etika v našem podjetju je zelo pomembna, saj delamo 
s strankami, poslovnimi partnerji, kjer je prav, da smo etični, 
pravični.« 

 

B1d1: »Pri vodenju zaposlenih je poslovna etika pomembna, 
saj je prav, da smo strokovni, da pravočasno posredujemo 
informacije zaposlenim, da smo korektni, pravični, moralni, 
da zaposlene spoštujemo, jim zaupamo.« 

B1d2: »Če zaposleni menijo, da je vodja korekten, pravičen, 
lahko to vpliva tudi na njihovo produktivnost. Če bi menili, 
da je vodja pristranski, da ne opazi njihovega truda, dobro 

opravljenega dela, jim lahko storilnost pade, prav tako lahko 

neobveščenost zaposlenih vpliva na njihovo delo, sploh če se 
informacije nanašajo prav na njihovo delo.« 

B2 B2c1: »V našem podjetju dajemo tem kakovostim pomembno 

vlogo.« 

B2d1: »Poslovna etika je zelo pomembna in koristna pri 
vodenju, produktivnosti in ugledu podjetja.« 

B3 B3c1: / B3d1: »Neizpolnjevanje danih obljub privede do 
nezadovoljstva, nezaupanja in nespoštovanja med sodelavci.«  

B3d2: »Če zaposleni ne čutijo zaupanja ali spoštovanja do 
svojega nadrejenega in ne verjamejo v njegove sposobnosti, 
mu ne bodo sledili. Če bodo imeli občutek, da so prepuščeni 
sami sebi in da se na vodjo ne morejo zanesti, bodo postali 

nezadovoljni. Vse to pa vodi v zmanjšanje delovne 
uspešnosti.« 

C1 C1c1: »Sem mnenja, da v naši organizaciji dajemo velik 
pomen omenjenim stvarem ter da imamo te stvari skrbno 

načrtovane in tudi zastavljene cilje.« 

C1d1: »Poslovna etika je zagotovo pomembna za dobro 

organiziranost in uspešnost.« 

C1d2: »Določenih načel se je treba držati, da smo lahko 
uspešni – nekatera načela se pokažejo za uspešna po nekaj 
letih, ne takoj na začetku. Sem pa mnenja, da lahko 
predstavljajo za nekatere zelo negativne stvari, odvisno od 

tega, kako jih zaposleni sprejmemo.« 

C2 C2c1: / C2d1: »Če poslovna etika do zaposlenih ni korektna, se to 
kaže na vedenju, kar vpliva na učinkovitost in uspešnost.«  

C2d2: »Če nadrejeni kažejo spoštovanje do svojih zaposlenih, 

je tudi vzdušje boljše.« 

C3 C3c1: »V našem podjetju pripisujemo etiki velik pomen.« 

C3c2: »Etika vzpostavlja v našem podjetju korektne odnose in 
ustvarja prijetno delovno okolje.« 

C3d1: »Pri vodenju je etika še posebej pomembna, saj ima 
vodja velik vpliv na zaposlene in z zgledom pomembno 
pripomore k ustvarjanju produktivnega okolja.« 





  Priloga 2 

 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali predstavlja upoštevanje etičnih in moralnih pravil 

pomembno vlogo pri vodenju zaposlenih (komunikacija, medosebni odnosi)?  

Osebe Razumevanje pojma etična in moralna 
pravila (a) 

Pomen upoštevanja etičnih in moralnih pravil 
pri vodenju zaposlenih (b) 

A1 A1a1: »Moralna pravila si predstavljam kot neka splošna (in 
osebna) pravila, kaj je v človekovem ravnanju (do sočloveka) 
dobro in kaj slabo.« 

A1a2: »Pravzaprav se mi zdi, da sta etika in morala eno in da 
ju težko ločimo, ker je po mojem mnenju etika nekakšen 
skupek moralnih pravil.« 

A1a3: » Etiko in moralo si predstavljam kot neko vsesplošno 
naravnanost človeka v njegovem življenju – dobro ali slabo.« 

A1b1: »Upoštevanje etičnih in moralnih pravil je pri vodenju 
zaposlenih zelo pomembno. Ljudje se počutijo spoštovane, 
razumljene in posledično bolje upravljajo svoje naloge.« 

A1b2: »Ravnanje v smislu etike in morale prinaša tudi veliko 
osebno zadovoljstvo večine ljudi, ki tako ravnajo.« 

A2 A2a1: »Etična pravila so, nanašajo na iskanje resnice, ali je 
poslovanje podjetja sporno ali ni sporno.«  

A2a2: »Z etičnimi pravili se išče resnica, še posebej, kaj je 

dobrega pri poslovanju podjetja in kaj smeta narediti 

posameznik in podjetje.« 

A2a3: »Moralna pravila določajo pravila v medsebojnih 
odnosih.« 

A2b1: »Etična in moralna pravila so zelo pomembna pri 
vodenju zaposlenih.« 

A2b2: »Z njimi se srečujemo vsak dan pri komuniciranju med 

zaposlenimi in v medsebojnih odnosih, saj zaposlene usmerja 

v iskanje resnice.«  

A2b3: »Dobro in odkrito komuniciranje vodi tudi do dobrih 
medsebojnih odnosov.« 

A3 A3a1: »Če sam pri sebi vem, da nekaj ni prav, in si tega ne 

želim, potem ne morem pričakovati in zahtevati tega od 
sodelavcev.« 

A3b1: »Zelo pomembno.« 

 

B1 B1a1: »Korektnost, pravičnost, strokovnost, enakopravnost, 
nepristranskost, neškodljivost.« 

B1b1: »Da, saj drugače ne moremo od zaposlenih pričakovati, 
da se bodo etično obnašali, če se ne bomo tako obnašali tudi 
mi.« 

B2 B2a1: »Etičnih pravil se morajo držati vsi v dobro ugleda in 
rasti podjetja.« 

B2a2: »Moralna pravila pa določajo pravične, spoštljive, 
medsebojne odnose.« 

B2b1: »Upoštevanje teh pravil je zelo pomembno.« 

 

B3 B3a1: »Etična in moralna pravila se odražajo v skrbi za 
zaposlene, kupce, poslovne partnerje, konkurenco, okolje.« 

B3a2: »Kažejo v izpolnjevanju danih obljub zgoraj neštetim, 
lokalni skupnosti in globalnim zavezam.« 

B3b1: »Brez upoštevanja etičnih in moralnih pravil ni 
zaupanja in spoštovanja.«  

B3b2: »Brez zaupanja in spoštovanja med sodelavci normalen 
delovni proces ni mogoč in povzroča zmanjšano učinkovitost 
obeh sodelavcev, kar se pozna tudi na nivoju podjetja.« 

C1 C1a1: »Pod pojmom si predstavljam neka pravila, določila, ki 
jih imamo ljudje v sebi in se jih poskušamo držati.«  

C1a2: »Vsak posameznik ima drugačna načela zase in za 
druge. Vsak od nas se poskuša držati svojih načel, včasih pa 

se je treba prilagoditi tudi pravilom druge osebe.« 

C1b1: »Da.« 

C2 C2a1: »Etična pravila se nanašajo na iskanje resnice, ali je 
poslovanje podjetja sporno ali ni sporno.« 

C2a2: »Z etičnimi pravili se išče resnica, še posebej, kaj je 

dobrega pri poslovanju podjetja.« 

C2a3: »Moralna pravila se nanašajo na medsebojne odnose.« 

C2b1: »Etična in moralna pravila so pomembna pri vodenju 
zaposlenih in med sodelavci ter se z njimi vsakodnevno 

srečujemo pri komuniciranju s strankami in med sabo.«  

C2b2: »Če ne bi komunicirali med sabo, bi se medsebojni 
odnosi poslabšali in bi bilo zato tudi vodenje podjetja 

oteženo.« 

C3 C3a1: »Da so odnosi med zaposlenimi profesionalni in 
korektni.«  

C3a2: »Z upoštevanjem etičnih in moralnih pravil se ustvari 

delovno okolje, ki je prijetno in pozitivno.« 

C3b1: »Da, saj je od tega odvisno vse delovno okolje, 

produktivnost in na koncu uspeh podjetja.« 





  Priloga 3 

 

 

Komunikacija v organizaciji 

Osebe Pomen komunikacije v 

organizaciji (a) 

Ali se zaposleni udeležujejo 
kakšnih seminarjev na to 
temo, in če se, kolikokrat 

letno? (b) 

Kolikšen delež svojega 
delovnega dneva porabite za 

komuniciranje s sodelavci? 

(c) 

A1 A1a1: »Komunikacija v podjetju je zelo 
pomembna za uspešno delovanje 
podjetja, saj v nasprotnem primeru 

podjetje deluje kot neusklajeno oziroma 

v našem primeru kot sedemindvajset 
posameznikov in ne kot celota.« 

A1a2: »V podjetju enkrat letno 
raziskujemo klimo, del te raziskave pa 
je tudi zadovoljstvo zaposlenih s 

komunikacijo. Na podlagi ugotovitev 

izvedemo preventivne in korektivne 
ukrepe na tem področju.« 

A1b1: »Večina zaposlenih se teh 
seminarjev udeležuje enkrat letno.« 

A1c1: »90 %.« 

A2 A2a1: »Pomembne za komuniciranje v 

podjetju so prave besede ob pravem 

času.« 

A2b1: »Podjetje organizira seminarje v 
povezavi s komuniciranjem vsaj enkrat 

letno.« 

A2c1: »Vsaj 10 % delovnega časa.« 

 

A3 A3a1: »Pomembno je, da se informacije 

redno in v obsegu, ki jih sodelavci 

potrebujejo za normalno delo, dajejo 
naprej. Najslabše je stvari držati zase.« 

A3b1: »Trenutno imamo v podjetju 

enkrat letno izobraževanje kolegija in 
vodje posameznih enot, to je približno 
petnajst sodelavcev.« 

A3c1: »Več kot 40 %.« 

 

B1 B1a1: »Uspešna komunikacija je v 
podjetju zelo pomembna, saj tako 
potekajo pomembne informacije iz vrha 

navzdol in prejemamo povratne 

informacije od spodaj navzgor.« 

B1a2: »Način komuniciranja je treba 

prilagoditi vsakemu posamezniku.« 

B1b1: »Če ima zaposleni interes, da se 

udeleži seminarja na temo uspešne 
komunikacije, si jo lahko izbere iz 

nabora izobraževanj in seminarjev.«  

B1b2: »V primeru, da organizacija 
meni, da določeni zaposleni potrebujejo 
seminar na to temo, imamo to možnost, 
da zaposlenega prijavimo na seminar.« 

B1c1: »Odvisno od dneva, vendar 
najmanj tretjino delovnega časa.« 

 

B2 B2a1: »V podjetju je komunikacija zelo 
pomembna, sploh pa v majhnem, kot je 

naše.« 

B2b1: »Enkrat letno je organizirano 
usposabljanje zaposlenih na to temo.« 

B2c1: »Odvisno od dneva. Ker naša 
dejavnost zahteva veliko medsebojnega 

komuniciranja za uspešno opravljeno 
delo, je tega ob uradnih dneh veliko, ob 
neuradnih pa skoraj nič, ker se  
posvetim samo svojemu delu.« 

B2c2: »Deleža ne morem določiti, ker je 
lahko od 5 do 50 %.« 

B3 B3a1: »Brez uspešne komunikacije ni 
uspešnega podjetja.«  

B3a2: »Vsak posameznik je po svoje 
unikat, zato je treba prilagoditi tudi 

način komunikacije vsakemu 
posamezniku.«  

B3a3: »Nekdo potrebuje več svobode, 

nekdo drug je spet rad popolnoma 
voden. Nekdo ima rad vse informacije, 

nekdo drug pa ne želi biti obremenjen z 
informacijami, ki zanj niso 
pomembne.« 

B3a4: »Sodelavce je treba dobro 

spoznati, kajti le tako lahko ustrezno in 

pravilno reagiraš v kritičnih situacijah 
in tudi v dobrih trenutkih.«  

B3a5: »Napačne besede ob napačnem 
času lahko naredijo nepopravljivo 
škodo tako posamezniku kot tudi 
podjetju.« 

B3b1: »Tovrstnih seminarjev se 
načeloma udeležuje vodstveni kader 
podjetja, praviloma enkrat letno.« 

B3c1: »Za komuniciranje s sodelavci 
porabim precejšen del svojega 
delovnega dne.« 

B3c2: »Komunikacija poteka tako na 
osebni ravni kot tudi prek elektronskih 
medijev.« 

B3c3: »Komuniciramo glede službenih 
obveznosti kot tudi povsem o osebnih 
radostih in težavah.« 



Priloga 3 

 

 

Osebe Pomen komunikacije v 

organizaciji (a) 

Ali se zaposleni udeležujejo 
kakšnih seminarjev na to 
temo, in če se, kolikokrat 

letno? (b) 

Kolikšen delež svojega 
delovnega dneva porabite za 

komuniciranje s sodelavci? 

(c) 

C1 C1a1: »Komunikacija je zelo 
pomembna pri delu. Način in vrsto 
komunikacije je treba prilagajati glede 
na sogovornika.« 

C1b1: »Da, enkrat letno.« C1c1: »Med 10–30 %, odvisno od 

delovnega dne.« 

C2 C2a1: »Za posamezne službe v podjetju 

je pretok informacij zelo pomemben, 

saj le tako lahko uspešno in učinkovito 
poslujemo.« 

C2b1: »V podjetju imamo vsaj enkrat 

letno seminarje na temo 

komunikacije.« 

 

C2c1: »Za komunikacijo s sodelavci 
porabim vsaj 10 % svojega delovnega 

časa.« 

 

C3 C3a1: »Po mojem mnenju je 

komunikacija z zaposlenimi ključnega 
pomena za uspešno reševanje 
zastavljenih nalog in ciljev. Obenem 

gradi medsebojno zaupanje med 
sodelavci.« 

C3b1: »V podjetju se seminarjev o 
komunikaciji udeležujejo vodje 
posameznih enot, medtem ko projektna 

skupina, v kateri delam, nima takšne 
vrste seminarjev.« 

C3c1: »Vodja za komuniciranje 
neposredno z mano porabi približno 5 
% svojega delovnega časa, jaz pa za 

komuniciranje s sodelavci porabim 30 

% svojega delovnega dneva.« 



  Priloga 4 

 

 

Medosebni odnosi v organizaciji 

Osebe Odnos do sodelavcev (a) Odnos med nadrejenimi in podrejenimi (b) 

A1 A1a1: »Sodelavcem v večini zaupam, sem vedno vljudna (po 
mojem mnenju), naloge usklajujem z zaposlenimi, kadar pa 

se mi zdi, da je za uspešno izvedbo (in glede na izkušnje z 
zaposlenim) treba naloge delegirati in se ne usklajevati, pa to 
tudi storim.« 

A1b1: »Mislim, da je odnos korekten, včasih tudi prijateljski, 
predvsem pa sodelovalen.« 

A2 A2a1: »Zaupanje, spoštljivost in razumevanje, ne glede na 

pritiske.« 

A2b1: »Sloni na strokovnosti, komuniciranju, zaupanju in 

razumevanju.« 

A3 A3a1: »Poskušam biti korekten, ne odobravam izgovorov in 
govorjenja za hrbtom, vsakemu prisluhnem, delo mora biti 

narejeno, če se kaj zalomi, pričakujem, da se mi pravočasno 
pove.«  

A3a2: »Nihče ni popoln, tudi jaz ne, zato popolnosti ne 

pričakujem, jih pa toliko poznam, da približno vem, kje ima 

kdo kakšen minus.« 

A3b1: »Dobro, predvsem zato, ker se sodelavci zavedajo, da 
pridejo v službo, da bodo nekaj naredili, kar bo vir prihodka 

za podjetje in njihovega osebnega dohodka.« 

 

B1 B1a1: »Prijazen, spoštljiv. Sem razumevajoča, ne pričakujem 
popolnosti od zaposlenih.« 

B1b1: »Korekten.« 

 

B2 B2a1: »Zaupanje, spoštljivost, vljudnost.« 

B2a2: »Popolnosti mislim, da ne more pričakovati nobeden 

vodja, ker smo vsi samo ljudje in ne roboti.« 

B2b1: »Mislim, da je korekten, enakopraven in strokoven.« 

B3 B3a1: »Brez zaupanja v sodelavce ter njihove strokovne in 

osebne sposobnosti delovni proces ne bi bil mogoč. Ljudi, ki 
jim zaupaš, tudi spoštuješ in temu primerno se do njih tudi 

vedeš – prijazno, spoštljivo in vljudno.« 

B3a2: »Pod pritisk razumem lovljenje rokov pri povečanem 
obsegu dela. V takih primerih sem razumevajoč, če se 

pojavijo bolezenska stanja pri sodelavcu ali v njegovi 

družini. Če pa nekdo ne bi opravil svojega dela iz kakšnega 
drugega razloga in brez tehtnega opravičila, pa bi se moje 

razumevanje precej okrnilo.« 

B3a3: »Popolnost ne obstaja. Kdor dela ta greši! Torej so 
napake dopustne, nikakor pa ni dopustno ponavljanje istih 

napak. V tem primeru ni razumevanja.« 

B3b1: »Odnos med nadrejenim in podrejenim sodelavcem 
mora temeljiti na obojestranskem zaupanju in spoštovanju.« 

B3b2: »Če takega odnosa ni, normalen delovni proces ni 

mogoč in povzroča zmanjšano učinkovitost obeh sodelavcev, 

kar se pozna tudi na nivoju podjetja.« 

 Odnos vodje do sodelavcev (a) Odnos med nadrejenimi in podrejenimi (b) 

C1 C1a1: »Vodja ima do sodelavcev korekten odnos in pričakuje, 
da so delovne naloge opravljene.«  

C1a2: »Ne pričakuje popolnosti, pričakuje pa izpolnitev 
delovnih nalog.« 

C1b1: »Korekten.« 

 

C2 C2a1: »Do sodelavcev imam spoštljiv odnos, sem prijazen in 

razumevajoč, ne glede na pritiske.« 

C2b1: »Z nadrejenimi in podrejenimi imam strokoven in 

razumevajoč odnos, spoštljiv.« 

C3 C3a1: »Vodja ima do sodelavcev korekten in spoštljiv odnos, 
ki pa je včasih odvisen tudi od dnevnega razpoloženja.« 

C3b1: »Med nadrejenimi in podrejenimi je odnos dober, 

predvsem zato, ker se vsi zavedajo svojih nalog, za katere so 

zadolženi. Med drugimi pa se čuti tudi medsebojno 

spoštovanje.« 

 





  Priloga 5 

 

 

Organizacijska klima v organizaciji 

Osebe Pomen organizacijske klime (a) Ali vaše vedenje pomembno vpliva nanjo? (b) 

A1 A1a1: »Organizacijski klimi pripisujem velik pomen za dobro 
delovanje podjetja.«  

A1a2: »V našem podjetju organizacijska klima raste, je pa 

tudi res, da na visoko oceno zaposlenih v današnjih časih 
vpliva tudi visoko zadovoljstvo zaposlenih s stalnostjo 

zaposlitve.« 

A1b1: »Definitivno, ne pa vedno.« 

A2 A2a1: »Vodenje vpliva na vzdušje; zaposleni si pomagajo, 
občasno pa prihaja do nerazumevanja med oddelki zaradi 

pretoka informacij, vsekakor pa so medsebojni odnosi tudi 

povezani z organizacijo dela v podjetju.« 

A2b1: »Vsekakor moje vedenje tudi vpliva na klimo v 
podjetju.« 

A3 A3a1: »Odnose ocenjujem kot dobre, je pa to pri vodenju 
ekipe z več kot devetdesetimi ljudmi zelo težko, predvsem 
zaradi starostnih in karakternih lastnosti vsakega 

posameznika, včasih tudi osebnih interesov.« 

A3b1: »Verjetno da, jih nisem nikoli spraševal.« 

 

B1 B1a1: »Organizacijska klima je v podjetju zelo pomembna, 

saj so zadovoljni zaposleni bolj produktivni, pripadni 

podjetju.« 

B1a2: »Menim, da se vzdušje v naši organizaciji – območni 
enoti izboljšuje, saj si zaposleni med sabo pomagamo, več 
komuniciramo.« 

B1b1: »Tudi moje vedenje vpliva na klimo v podjetju.« 

 

B2 B2a1: »Vodja lahko delno vpliva na ugodno klimo med 

zaposlenimi, ki je za uspešno delo pomembna.«  

B2a2: »Jaz se trudim v tej smeri in menim, da je pri nas 
vzdušje prijetno, medsebojno si pomagamo, vendar med 
oddelki pride tudi do nesoglasij, ki pa jih sproti rešujemo in 
se trudimo za izboljšanje.« 

B2b1: »Mislim, da tudi moje vedenje vpliva nanjo, tako kot 

vedenje vseh zaposlenih.« 

B3 B3a1: »Dobra klima v organizaciji je izjemo pomembna.«  

B3a2: »Pomanjkanje zaupanja in spoštovanja izjemo slabo 
vpliva na klimo in posledično na delovne procese. 

Učinkovitost se zmanjša, sodelavci postanejo nezadovoljni. 
Samo zadovoljen delavec je dober delavec.« 

B3b1: »Po mojem mnenju moje vedenje zelo vpliva na klimo 
v organizaciji in posledično v podjetju.« 

 Pomen organizacijske klime (a) Ali vedenje vodje pomembno vpliva nanjo? 

(b) 

C1 C1a1: »Organizacijska klima se mi zdi zelo pomemben 
dejavnik v podjetju, saj se ljudje v večini bolje počutimo, če 
se razumemo s sodelavci in nadrejenimi.«  

C1a2: »V našem podjetju se s sodelavci dobro razumemo in si 

med sabo pomagamo.« 

C1b1: »Delno tudi.« 

C2 C2a1: »Med sodelavci so občasno nerazumevanja zaradi 
pretoka informacij, vendar se zadeve slej kot prej umirijo, saj 

moramo biti venomer v stiku z drugimi oddelki.« 

C2a2: »Klima v podjetju je zelo pomembna.« 

C2b1: »Menim, da vedenje vsakega vpliva na klimo v 
podjetju.« 

 

C3 C3a1: »V vsakem podjetju je vedno prisotna organizacijska 
klima. Organizacijska klima je tako kot uspešna 
komunikacija zelo pomembna za reševanje zastavljenih 

nalog, saj zaposleni med sabo učinkoviteje in lažje 
komunicirajo, saj jih povezuje določena energija.« 

C3a2: »Z zaposlenimi, s katerimi imaš pristnejši medsebojni 

odnos, je veliko lažje komunicirati in sodelovati kot pa z 
ljudmi, s katerimi medsebojni odnos ni tako pristen, kar pa 
posredno pomeni, da so medsebojni odnosi odraz 

organizacijske klime.« 

C3b1: »Pri vsakem projektu, ki ga opravljamo, daje vodja 

zgled ostalim podrejenim in ima zato zelo močan vpliv na 
organizacijsko klimo.« 

 





  Priloga 6 

 

 

Zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji 

Osebe Vpliv vodenja zaposlenih na zadovoljstvo 

zaposlenih (a) 

Zadovoljstvo zaposlenih (b) 

A1 A1a1: »Vodenje zaposlenih lahko vpliva na zadovoljstvo 
ljudi.« 

A1a2: »Po mojem mnenju si ljudje večinoma želimo svobode 
v delovanju, v tej svobodi pa si želimo, da bi nas nekdo 
opazoval, pohvalil in v primeru, da na svoji poti »iztirimo«, 
pomagal postaviti nazaj na tirnice.« 

A1b1: »Zadovoljstvo zaposlenih mi pomeni veliko (mogoče 
včasih tudi preveč).« 

A1b2: »Zelo veliko mi povedo pogled, pozdrav, kakovost 
opravljenega dela, pripravljenost pomagati, sodelovati, se 

prilagoditi trenutnim potrebam v zvezi z delovnimi nalogami, 

pripravljenost »stopiti skupaj« in delati tudi prek svojega 
delovnega časa, ko je to potrebno.« 

A1b3: »Za nezadovoljstvo pri delu pa so zaposleni tudi 

soodgovorni, saj večinoma pričakujem od njih ne samo 
»jamranje«, ampak tudi predloge, kako bi lahko svoje delo in 

s tem tudi zadovoljstvo izboljšali.« 

A2 A2a1: »Vsekakor, saj se z dobrim vodenjem in nenehnim 
komuniciranjem ter razumevanjem zagotavlja zadovoljstvo z 
opravljenim delom, kar vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.« 

A2b1: »V podjetju vsako leto organiziramo osebne razgovore 
z zaposlenimi, zadovoljstvo pa je tudi odraz medsebojnih 
odnosov in spoštovanja, kar se vidi tudi na razpoloženju 
posameznikov in na odnosu do neformalnih druženj izven 
delovnega časa; najbolj pa se zadovoljstvo povečuje z večjim 
plačilom za opravljeno delo.« 

A2b2: »Za nezadovoljstvo pri delu pa so včasih odgovorni 
tudi zaposleni zaradi lastnih napak.« 

A3 A3a1: »Vpliva, saj brez dobrega vodenja ni rezultatov.« 

 

A3b1: »To je velikokrat zelo težko oceniti, saj morajo biti 
pričakovanja zaposlenih realna, kar pa včasih tudi niso. Ne 
moreš več pričakovati kot sam pripomoreš k rezultatom 
podjetja. To čisto vsem ni jasno. Takšni smo ljudje.« 

B1 B1a1: »Vodenje zaposlenih vpliva na njihovo zadovoljstvo, 
saj lahko zaradi napačnega načina vodenja postanejo 
nezadovoljni.« 

B1a2: »Treba jih je ob pravem času pohvaliti, spremljati, 
spodbujati. Če naredijo kaj narobe, jim je to treba tudi 
povedati. Vendar način, kako to povemo, lahko vpliva na to, 

ali zaposleni sprejme grajo pozitivno ali ne.« 

B1b1: »Za podjetje je pomembno, da so zaposleni 
zadovoljni.«  

B1b2: »Ob komunikaciji, njihovem odnosu do dela, ki ga 
opravljajo, lahko vemo, ali so zadovoljni ali ne. Prav tako se 

vsako leto izvaja anketa o merjenju organizacijske klime, iz 
katere lahko pridobimo podatke o zadovoljstvu oziroma 

nezadovoljstvu zaposlenih.« 

B1b3: »Za nezadovoljstvo zaposlenih smo do neke mere 
odgovorni vodje, vendar na vse tudi ne moremo vplivati. 

Seveda pa tudi sami zaposleni lahko vplivajo na to, da se v 

podjetju bolje počutijo.« 

B2 B2a1: »Vodenje vsekakor vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 
Vodenje mora biti korektno, pravično, enakopravno, za kar 
pa je potrebno medsebojno komuniciranje vseh.« 

B2b1: »Zadovoljstvo zaposlenih se pozna na vseh področjih z 
načinom komuniciranja, mesečno imamo tudi kratke 
sestanke, na katerih vsaka pove probleme in se vsi 

potrudimo, da jih rešujemo sproti.« 

B3 B3a1: »Če zaposleni ne čutijo zaupanja ali spoštovanja do 
svojega nadrejenega in ne verjamejo v njegove sposobnosti, 

mu ne bodo sledili.« 

B3a2: »Če bodo imeli občutek, da so prepuščeni sami sebi in 
da se na vodjo ne morejo zanesti, bodo postali nezadovoljni.« 

B3a3: » Zaupanje in spoštovanje pa si je treba prislužiti z 
znanjem, strokovnostjo, osebnimi lastnostmi, načinom dela.« 

B3b1: »Samo zadovoljen delavec je lahko dober delavec.«  

B3b2: »Zadovoljstvo je zelo pomembno.« 

B3b3: »Nezadovoljstvo se lahko hitro opazi, če le znaš 
prisluhniti sodelavcem. Če ti sodelavci zaupajo, bodo prišli 
do tebe in ti povedali, kaj jih teži. Takrat se moraš potruditi, 
da skupaj s sodelavcem poiščeš rešitev težave ali pa mu 
pokažeš še drugo perspektivo, s katere pa razlog za 

nezadovoljstvo lahko izgine.«  

B3b4: »Vsi skupaj in vsak sam smo odgovorni, da je 
zadovoljstvo sodelavcev na delovnem mestu na najvišjem 
možnem nivoju.« 

C1 C1a1: »Če so zaposleni zadovoljni z vodenjem, so potem tudi 

osebno zadovoljni, če se z vodjem ne strinjajo, pa so hitro 

nezadovoljni.« 

 

C1b1: »Pri vsakem delu se pojavijo problemi in takrat smo 
zaposleni najbrž malce nezadovoljni, ker ne gre vse tako, kot 

smo si zamislili, in to tudi opazijo tako vodje kot stranke.«  

C1b2: »Zaposleni smo včasih tudi sami odgovorni za 
nezadovoljstvo.« 



Priloga 6 

 

 

Osebe Vpliv vodenja zaposlenih na zadovoljstvo 

zaposlenih (a) 

Zadovoljstvo zaposlenih (b) 

C2 C2a1: »Vsekakor vpliva vedenje nadrejenih na zadovoljstvo 
zaposlenih, saj če nekdo izvaja bolj zapletene naloge kot 
drugi in je na koncu meseca nagrajen bolje od drugih ali isto 

kot drugi, to vpliva na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo.« 

C2b1: »Če so zaposleni zadovoljni s klimo v podjetju, to 
pomeni večji učinek in s tem tudi uspešnejše vodenje.«  

C2b2: »Začeli smo tudi z rednimi letnimi razgovori, ki jih 

imamo z nadrejenimi, kjer izrazimo naše zadovoljstvo ali 
neugodje.« 

C3 C3a1: »Seveda vodenje v veliki meri vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih, ker s komunikacijo in osebnim odnosom 

vplivamo zelo pozitivno ali negativno na zadovoljstvo 
zaposlenega.« 

C3b1: »Zadovoljstvo zaposlenih se v končni fazi odraža z 
boljšim oziroma slabšim rezultatom posameznika.« 

C3b2: »Nadrejeni lahko spoznava zadovoljstvo svojega 
sodelavca tekom vsakodnevne komunikacije in pa prek 

letnega razgovora.« 

 

Osebe Vpliv zadovoljstva zaposlenih na uspešnost 
organizacije (c) 

So zaposleni danes hitreje nezadovoljni, kot so 

bili pred leti? Ali so počasneje zadovoljni kot 
pred leti? (d) 

A1 A1c1: »Zadovoljni zaposleni na dolgi rok zagotavljajo 
uspešnost našega podjetja.« 

A1d1: »V našem podjetju opažam, da so zaposleni, ki so 
pretežni del svoje delovne dobe opravili v tem podjetju, 

veliko hitreje nezadovoljni kot tisti, ki so bili zaposleni še pri 
kakšnem drugem delodajalcu.«  

A1d2: »V družbi je v današnjem času »moderna« vsesplošna 
negativna klima, zato tudi ta vpliva na počasnejše 
zadovoljstvo, vsekakor pa je denar ena izmed 
najpomembnejših motivacij v današnjem času, ki pa 
dolgoročno ne prinese pravega uspeha.« 

A2 A2c1: »Vsekakor sta klima in zadovoljstvo zaposlenih zelo 
pomembna za uspešno poslovanje podjetja, saj se to tudi 
kaže navzven v komuniciranju s strankami, ki je zelo 

pomembno za poslovanje podjetja.« 

A2d1: »Nezadovoljstvo ne narašča hitreje kot pred leti, težje 
pa jih je na hitro zadovoljiti kot pred leti.« 

A3 A3c1: »Tu ni dvoma – če podjetje znotraj ne funkcionira, 
predvsem glede zadovoljstva in pripadnosti, potem tudi 

navzven ne gre.« 

A3d1: »Ne morem komentirati.« 

 

B1 B1c1: »Zadovoljni zaposleni so v podjetju uspešnejši, bolj 
pripadni.« 

B1d1: »Mlajša generacija zaposlenih je počasneje zadovoljna 
kot starejša.« 

B2 B2c1: »Zadovoljen zaposleni ima zagotovo večjo uspešnost 
pri delu, sodelovanju z zunanjimi strankami, saj na zunaj tudi 

predstavlja podjetje, zato moramo skrbeti za zadovoljstvo 
zaposlenih.« 

B2d1: »Menim, da zaposleni nismo hitreje nezadovoljni, so pa 
bistveno drugačni pogoji dela kot pred leti.« 

B3 B3c1: »Samo zadovoljen delavec je dober delavec.«  

B3c2: »Manj zadovoljen delavec bo posledično manj uspešen. 
Težava je tudi, da je nezadovoljstvo nalezljivo.« 

B3d1: »Težko podam kompetenten odgovor, ker opravljam 

delo vodje šele dve leti in pol.«  

B3d2: »Glede na moje izkušnje lahko rečem, da je stanje 
povsem enako.« 

C1 C1c1: »Zelo. Zagotovo so zadovoljni zaposleni uspešnejši pri 

svojem delu in s tem je uspešnejša tudi sama organizacija.« 

C1d1: »Po mojem mnenju smo zaposleni hitreje nezadovoljni 

kot pred leti.« 

C2 C2c1: »Kakor sem že v prejšnjem odgovoru napisal, 
zadovoljstvo vpliva na uspešnost, saj če so zaposleni 
nezadovoljni, ni učinka in s tem vplivajo na klimo v podjetju, 
kar se kaže tudi strankam.« 

C2d1: »Menim, da na nezadovoljstvo vpliva obseg dela, saj je 
s povečanim obsegom dela tudi večje nezadovoljstvo.« 

C2d2: »Pred leti so za isto delo porabili dosti več časa kot 
sedaj. Če se pa to pozna pri mesečnem obračunu, je potem 
zadovoljstvo večje.« 

C3 C3c1: »Zadovoljstvo zaposlenih vpliva na uspešnost 
organizacije in se odraža z boljšim oziroma slabšim končnim 
izdelkom, produktom, ki ga trži.« 

C3d1: »Po mojem mnenju so danes ljudje hitreje nezadovoljni 
predvsem zaradi hitrejšega tempa življenja kot pred časom in 
počasneje zadovoljni, ker se je včasih človek zadovoljil z eno 

enoto dobrine, danes pa mu nista dovolj niti dve.« 
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Zaposleni v organizaciji 

Osebe Vključevanje zaposlenih v odločanje. Vas 

zanimajo njihova mnenja? (a) 

Ali z vsemi zaposlenimi ravnate enako? (b) 

A1 A1a1: »Večinoma. Mnenja me zanimajo, upoštevam pa jih po 
lastni presoji (večinoma da).« 

A1b1: »Nikoli. Vedno smatram ljudi kot med sabo zelo 

različne posameznike in tako tudi z njimi ravnam, res pa je, 
da je to zahtevno delo.« 

A2 A2a1: »V odločanje so vključeni vsi vodje oddelkov, zanima 
pa me tudi mnenje vsakega zaposlenega.« 

A2a2: »V ta namen so tudi sestanki po oddelkih, kolegiji 
podjetja in osebni razgovori z zaposlenimi.« 

A2b1: »Vsekakor se trudim, da z vsemi zaposlenimi ravnam 
enako, razen v primeru, ko nekdo skuša prevaliti lastne 

napake na sodelavce.« 

 

A3 A3a1: »V večini primerov dobim njihove predloge in mnenja, 
ter iz njih izluščim najboljše.« 

A3b1: »Poskušam, čeprav je včasih to zelo težko, saj nimajo 
vsi enakega cilja, spoštovanja, pripadnosti podjetju.« 

B1 B1a1: »Tudi mnenja zaposlenih so pomembna, zato menim, 

da je prav, da jih povprašamo za njihovo mnenje, vendar je to 
odvisno od situacije.« 

B1b1: »Ker se ljudje razlikujejo, je z njimi treba ravnati 

različno.« 

 

B2 B2a1: »Neposredno v odločanje o poslovnih odločitvah 

zaposleni nismo vključeni, se pa prisluhne predlogom in 
pobudam.« 

B2a2: »V ta namen imamo redne sestanke po oddelkih, vsi 
vodje oddelkov sklepe pismeno posredujemo direktorju.« 

B2b1: »Kot vodja se trudim z vsemi ravnati enako.« 

 

B3 B3a1: »Seveda, smo sodelavci in ne vojaška organizacija.«  

B3a2: »Od vsakega zaposlenega se pričakuje, da bo dal kar se 
da največji prispevek k uspešnosti podjetja.«  

B3a3: »Če sodelavcev ne vključiš v odločanje ali ne 
upoštevaš njihovih mnenj, lahko narediš nepopravljivo škodo 
podjetju in sodelavcem.« 

B3b1: »Vsak je svoj individuum. Vsak ima svoje potrebe in 
pričakovanja in v skladu s tem je treba tudi ravnati z vsakim 

posameznikom.« 

 Ali vodja v odločanje vključuje zaposlene? Ali 
vodjo zanimajo vaša mnenja? (a) 

Ali vodja z vsemi zaposlenimi enako ravna? 

(b) 

C1 C1a1: »Da.« C1b1: »Mislim, da ravna korektno.« 

C2 C2a1: »Pred kakšnimi stvarmi se navadno posvetujemo, ali je 

kdo že imel kakšen podoben primer in kako ga je rešil.«  

C2a2: »Če pa je problem večji, se o tem pogovorimo na 
kolegiju ali sestanku posameznega oddelka.« 

C2b1: »Z vsemi zaposlenimi ne ravnam enako, saj imamo 
zaradi potrebe po različnih področjih dela tudi različne vrste 
kontakta. Razlike pa so odvisne tudi od razpoloženja 
zaposlenih. Če se le da, pa ne delam razlike.« 

C3 C3a1: »Vodja v odločanje vključuje zaposlene; zaposleni 

podamo mnenja, vodja pa izlušči najboljše in sprejme 

najboljšo odločitev. Vodjo zanimajo moja mnenja in tudi 
mnenja drugih sodelavcev.«  

C3a2: »V našem podjetju dajejo temu velik pomen, zanimajo 

jih naša mnenja, prav tako pa je poudarek tudi na tem, da 
smo tudi zaposleni vključeni v odločanje. Mnenje vsakega 
zaposlenega je pomembno.« 

C3b1: »Ne, ker različni ljudje potrebujejo različne pristope.« 
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Etično komuniciranje 

Osebe Etično komuniciranje v organizaciji (a) 

 

Pravočasnost informacij, ki jih zaposleni 
potrebujejo pri opravljanju svojega dela (b) 

A1 A1a1: »Večinoma da. Včasih se »zalomi« pri medsebojni 
komunikaciji med zaposlenimi, tudi jaz kot vodja nisem 

popolna, se pa vsekakor trudim, da bi z lastnim zgledom 
vplivala na svoje sodelavce.«  

A1a2: »Če opazim kakršno koli ravnanje, ki se mi zdi 

krivično, nemoralno, nespoštljivo ipd., na to tudi opozorim in 
se poskušam z zaposlenimi pogovoriti o njihovem ravnanju 
in možnosti za drugačno ravnanje v prihodnosti.« 

A1b1: »Večinoma da.« 

A2 A2a1: »Vsekakor na vseh sestankih in osebnih razgovorih 
opozarjam na pomen zaupanja in spoštovanja, pa tudi na 
delavnicah za komuniciranje, ki jih je podjetje do sedaj že 
organiziralo.« 

A2b1: »V večini primerov dobijo zaposleni pravočasno 
informacije in navodila za opravljanje njihovega dela.« 

A3 A3a1: »V večini primerov poskušam tako komunicirati, 
včasih pa tudi ne gre, saj mora biti za etično komuniciranje 
tudi oseba na drugi strani.« 

A3a2: »Če druga stran neetično komunicira, nekaj časa še 
poskušam biti vljuden in spoštljiv, ko pride tako daleč, da ne 

gre več, pa normalno prekinem komunikacijo, včasih pa 
povem tudi svoje mišljenje in videnje.« 

A3b1: »V večini primerov da, saj eden sam ne more vsega 
narediti, kot ekipa pa marsikaj.« 

 

B1 B1a1: »Da.« B1b1: »Da.« 

B2 B2a1: »Zagotovo da, saj povečujemo zaupanje in medsebojno 
spoštovanje, tudi na občasnih osebnih razgovorih.« 

B2b1: »Da.« 

B3 B3a1: »Odnos med nadrejenim in podrejenim sodelavcem 
mora temeljiti na obojestranskem zaupanju in spoštovanju. 
Če takega odnosa ni, normalen delovni proces ni mogoč in 
povzroča zmanjšano učinkovitost obeh sodelavcev, kar se 

pozna tudi na nivoju podjetja.« 

B3a2: »Kot vodja se skušam do vseh vesti spoštljivo. Glede 
na izkušnje pa vem, katere naloge lahko dodelim 

posameznikom, in jim zaupam, da bodo prišli do želenega 
cilja. Na tej poti jih spodbujam in usmerjam k doseganju 

boljših rezultatov.« 

B3b1: »Brez pravočasnih informacij ne morejo opraviti 

svojega dela. Če bi se to pripetilo, krivda za neizpolnitev 
naloge ni na strani sodelavca, ampak na strani vodje, ki tako 

ni opravil svojega dela.« 

 Etično komuniciranje v organizaciji. Ali 

vodja spodbuja tovrstno komunikacijo? (a) 

Dobite zaposleni pravočasno informacije, ki 
jih potrebujete pri opravljanju svojega dela? 

(b) 

C1 C1a1: »Mislim, da si zaupamo in da spoštujemo drug drugega 
v večini primerov.«  

C1a2: »Tudi z vodjem o tem dosti komuniciramo in 
poskušamo poiskati način, da bi delovalo vse tako, kot je 

treba.« 

C1b1: »Da.« 

C2 C2a1: »V podjetju imamo vsaj enkrat letno razgovore, pa tudi 
na kolegijih se pogovarjamo o tem. Nadrejeni spodbujajo 

tovrstno komuniciranje ali delavnice in jih tudi nameravajo 

še naprej organizirati.« 

C2b1: »Včasih se zgodi, da je treba kakšno stvar opraviti v 
zadnjem trenutku, vendar si delo v večini primerov 

organiziramo sami.« 

 

C3 C3a1: »V našem podjetju komuniciramo etično. 
Komuniciranje temelji na zaupanju in spoštovanju. Vodja s 
svojim vzgledom spodbuja etično komunikacijo.« 

C3b1: »V večini primerov dobim informacije pravočasno, saj 
le tako lahko upravljam svoje delo. Ne dobim jih pa vedno 

pravočasno, ker nadrejeni niso vsakokrat zanesljivi in 
strokovni.« 
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Etičnost v organizaciji 

Osebe Kako rešujete etične dileme? (a) Ali ima organizacija kodeks ali priročnik, 

kjer so pravila za etično vedenje točno 
določena in napisana? (b) 

A1 A1a1: »Etične dileme rešujem tako, da se vprašam (in tudi 
sodelavce), ali sta odločitev in ravnanje s katerega koli vidika 

etično in moralno sporna (skladno s splošnimi in lastnimi 
načeli etike in morale).«  

A1a2: »Če je neka odločitev zakonita, še ne pomeni, da je 
etična in moralna.« 

A1b1: »Imamo kodeks ravnanja za celotno podjetje, s katerim 
so seznanjeni vsi zaposleni in imajo vedno do njega tudi 

dostop.« 

A2 A2a1: »Etične dileme se vedno rešujejo z razgovori; reševanje 
etične dileme prek medijev ni sprejemljivo.« 

A2b1: »V podjetju nimamo kodeksa ali priročnika, je pa 
sprejet pravilnik o mobingu.«  

A2b2: »Zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi in osebnih 
razgovorov ter letnih sestankov lahko oblikujejo etično 
vedenje.« 

A3 A3a1: »V trenutku, ko se moraš hitro odločiti, ko si ne moreš 
vzeti časa za razmislek in konzultacijo, se včasih zgodi tudi 
napaka, vendar to še ne pomeni, da se je ne da odpraviti.« 

A3b1: »Ne.« 

 

B1 B1a1: »Poskušamo se držati pravil in navodil, ki jih 
potrebujemo pri svojem delu.« 

B1b1: »Da. Zaposleni imajo vedno dostope do teh 
dokumentov, pravilnikov, navodil.« 

B2 B2a1: »Etične dileme se vedno rešujejo znotraj podjetje, 
zakonito in nepristransko.« 

B2b1: »Nimamo priročnika, se pa o tem pogovarjamo na 
sestankih, kolegiju, letnih razgovorih.« 

B3 B3a1: »Pri svojem delu sem zavezan slediti zakonom, 
standardom in predpisom tako s strokovnega stališča kot tudi 
s stališča vodenja organizacijske enote.«  

B3a2: »Predvsem pri vodenju organizacijske enote se občasno 
pojavi vprašanje o moralnosti in etičnosti odločitve. Za 
takšne odločitve si je treba vzeti dovolj časa in jih proučiti 
tudi s stališča zakonodaje.« 

B3b1: »V naši organizaciji nimamo posebnega kodeksa ali 
priročnika s pravili etičnega vedenja.«  

B3b2: »Osnovna načela etičnega vedenja mora poznati vsak 
posameznik, kar pa se tiče etičnega vedenja na poslovnem 
področju podjetja, pa so osnovna načela zapisana v 
poslovnem načrtu podjetja.« 

C1 C1a1: »S pogovori poskušamo čim bolj korektno rešiti 
dileme.« 

C1b1: »Da.« 

C2 C2a1: »V primeru kakšne etične dileme bi bilo najbolje, da se 
izvede pogovor z nadrejenimi ali s sodelavci, in če se zadeva 

ne uredi, se pogovori na drugačen način, nikakor pa ne prek 
časopisa ali medijev.« 

C2b1: »V podjetju nimamo kodeksa ali priročnika, imamo pa 
pravilnik o mobingu na delovnem mestu.«  

C2b2: »Če kdo od zaposlenih ne ve, kaj je prav in kaj ne, se 
lahko o tem pogovori s sodelavci ali nadrejenimi.« 

C3 C3a1: »Etične dileme rešujemo po svoji vesti. Sam se vedno 

potrudim, da jih rešim kar najbolj etično.«  

C3a2: »Želim, da so odločitve prave za vse, da so zakonite in 
da z odločitvami ne storim komu kakšne krivice.« 

C3b1: »Nimamo napisanega kodeksa za etično vedenje.« 
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Neetičnost v organizaciji 

Osebe Kakšne so posledice, če se zaposleni vedejo 
neetično? (a) 

Primer neetičnega vedenja v organizaciji in 

kakšne so bile posledice? (b) 

A1 A1a1: »Večinoma odpoved delovnega razmerja.« A1b1: »V času, ko vodim organizacijsko enoto, nismo imeli 
primera takšnega vedenja.« 

A2 A2a1: »Za neetičnost se z zaposlenim opravi razgovor, v 

skrajnem primeru pa se izvede disciplinski postopek.« 

A2b1: »Eden izmed zaposlenih je obtožil dva sodelavca za 
mobing, kasneje pa je odstopil od obtožb. Primer se je 
zaključil brez epiloga.« 

A3 A3a1: »Imajo neposreden vpliv na ugled podjetja in slabo 

referenco za v prihodnje.« 

A3b1: »Ne morem komentirati.« 

 

B1 B1a1: »Odvisno od posameznega dejanja.« B1b1: / 

B2 B2a1: »Najprej osebni razgovor, če to ne bi pomagalo, sledi 
pisni opomin, disciplinski postopek.« 

B2b1: »Imeli smo en primer neetičnega vedenja enega izmed 
zaposlenih, vendar je sam spoznal nepravilnost svojega 

vedenja, zato proti njemu ni bil sprožen postopek.« 

B3 B3a1: »Posledice so odvisne od oblike kršenja etičnih načel.« B3b1: »Neprimerno vedenje do sodelavca – v šali izrečene 
neprimerne besede. Sledil je pogovor s sodelavcem, ki je 

kršil etična načela.« 

B3b2: »Nestrokovno ravnanje v škodo podjetja, ponavljajoča 
se kršitev. Moj ukrep je bil znižanje plačilnega razreda.« 

C1 C1a1: »Najprej vsekakor pogovor z nadrejenim.« 

 

C1b1: »Mislim, da je bila kakšna manjša kršitev in je pogovor 
z nadrejenim bil dovolj, da so se potem zadeve uredile.« 

C2 C2a1: »Za posledice neetičnega vedenja ne vem, kakšen je 
postopek, vendar menim, da bi sledil razgovor z nadrejenim 

ali disciplinski postopek.« 

C2b1: »Neenakost zaposlenih z dodeljevanjem nagrad, ki jih 
drugi niso prejeli (za isto zadevo).« 

 

C3 C3a1: »Če se kdo vede neetično, mora na pogovor z 

nadrejenim.« 

C3b1: »Sam osebno ne poznam primera neetičnega vedenja v 
našem podjetju.« 
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Pomen etike 

Osebe Je po vašem mnenju etika pridobila na 
pomenu ali ne? (a) 

Se ljudje v zunanjem in notranjem okolju 

organizacije vedejo bolj etično kot nekoč? (b) 

A1 A1a1: »Etika ponovno pridobiva na pomenu, ki ga je v 

preteklosti izgubila, saj je postalo neetično in nemoralno 
delovanje (v smislu materializacije človeka in njegovega 
delovanja proti pravilom, ki je občudovano s strani okolice – 

v smislu »prinašanja naokoli« države, sočloveka in podobno) 
nekako normalno in sprejemljivo.« 

A1b1: »Mislim, da zaenkrat še ne, spoznavajo pa, da to na 
dolgi rok ne pripelje nikamor.« 

A2 A2a1: »Etika je bila in je zelo pomembna za poslovanje 
podjetij, vendar se tega pomena nekateri sploh ne zavedajo.« 

A2a2: »Etika ravno zaradi tega nezavedanja v zadnjem času 
izgublja na pomenu.« 

A2b1: »Na splošno se organizacije v iskanju čim večjega 
dobička in iskanju materialnih dobrot (liberalnega 

kapitalizma) vedejo vedno manj etično v notranjem in 
zunanjem okolju.« 

A2b2: »V podjetju pa se trudimo in smo prepričani, da se 
zaposleni v podjetju vedejo bolj etično kot nekoč.« 

A3 A3a1: »Ne, etika pada, krivo je predvsem dogajanje v 
politični in gospodarski sferi.« 

A3b1: »Težko komentiram, v večini primerov ne.« 

B1 B1a1: »Da.« B1b1: »Da, ker družba prepisuje temu sedaj več poudarka.« 

B2 B2a1: »Vedno je zelo pomembna, ne morem pa ocenjevati, ali 

je pridobila ali izgubila na pomenu.« 

B2a2: »V našem podjetju zagotovo ni izgubila na pomenu.« 

B2b1: »Ne vem in ne morem tega ocenjevati.« 

 

B3 B3a1: »Predvsem se več govori o njej. Če se nekdo ni že prej 
držal etičnih in moralnih pravil, ni pričakovati, da se bo 
spreobrnil in postal povsem drug človek.« 

B3a2: »Že pogovor o etiki je napredek, saj ozavešča mlajše 
ljudi, katerih čas šele prihaja.« 

B3b1: »Moje mnenje je, da je stanje nespremenjeno.« 

C1 C1a1: »Ne.« C1b1: »Ne.« 

C2 C2a1: »Etika po mojem mnenju ni pridobila na pomenu, 
čeprav menim, da bi morala biti zelo pomembna, sploh v 
odnosu do svojih zaposlenih.« 

C2b1: »To je odvisno od vsakega posameznika, vendar 
menim, da nekateri pozabljajo na pomen etike, kar se 

največkrat vidi v komuniciranju s strankami.«  

C2b2: »Kar pa se tiče etike v notranjem okolju, pa menim, da 
je boljša kot nekoč.« 

C3 C3a1: »Po mojem mnenju ima etika enak pomen kot prej.« C3b1: »Mislim, da se vedejo enako etično, kot so se vedli 

nekoč.« 

 


