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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati interno poslovno komuniciranje izbranega 

prostovoljnega gasilskega društva. Uspešno komuniciranje v organizaciji spodbuja člane k 

večji pripadnosti, vpliva na motivacijo in večje zadovoljstvo posameznikov, ki s 

prostovoljnim delom dosegajo isti skupni cilj. V raziskavo smo vključili 156 članov 

prostovoljnega gasilskega društva in prejeli 118 popolnoma rešenih vprašalnikov, kar je 76 % 

odzivnost. Anketirane osebe v povprečju bolje ocenjujejo komuniciranje z vodjo kot 

komuniciranje s sodelavci. Med oceno komuniciranja z vodjo in zadovoljstvom članov 

društva v zvezi s prostovoljnim delom v društvu je bila ugotovljena srednje močna pozitivna 

povezanost. Izidi raziskave bodo lahko v praktično pomoč vsem vodjem v izbranem 

prostovoljnem gasilskem društvu pri snovanju strategij internega komuniciranja s 

posameznimi skupinami članov društva. 

Ključne besede: gasilsko društvo, interno poslovno komuniciranje, komuniciranje z 

nadrejenim, prostovoljstvo. 

 

SUMMARY 

The aim of the master’s thesis is to examine internal communications in a selected volunteer 

fire department. Effective organizational communication encourages loyalty among members 

and has an effect on the motivation and satisfaction of individuals who voluntarily work 

together towards a common goal. 156 volunteer fire department members were included into 

the survey. We received 118 completed questionnaires (76 % response rate). In average, 

respondents ranked communication with leaders as higher than communication with 

colleagues. A medium positive correlation was also found between assessments of 

communication with the leader and the level of satisfaction of fire department members with 

voluntary work for the department. The findings of the research will be of practical use to 

leaders in the selected volunteer fire department in drawing up a strategy for internal 

communications with individual groups of members of the department. 

Keywords: fire department, internal communications, communication with superiors, 

volunteer work. 
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1 UVOD 

V prvem poglavju magistrske naloge smo najprej predstavili obravnavani problem, v 

nadaljevanju pa opredelili namen, cilje in hipoteze raziskave. Predstavili smo metode 

raziskovanja, ob zaključku uvodnega poglavja pa dodali še predpostavke in omejitve 

raziskave. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Beseda komuniciranje izvira iz latinske besede communicare, ki pomeni sodelovati, 

posvetovati se, sporočiti, razpravljati, deliti, narediti nekaj skupno. Cilj komuniciranja je 

vplivati na sogovornika, zato temelji na medosebnih odnosih, ki jih moramo spoštovati (Fortič 

2010, 3). Uspešno komunikacijo merimo po stopnji doseženega sporazuma (Flajs in Kaučič 

2003; Armstrong 2009; Robbins in Judge 2013).  

Komuniciranje kot proces prenašanja informacij je ključnega pomena za vsako organizacijo, 

saj ta vpliva na obnašanje posameznikov v organizaciji (Robbins in Judge 2013; Cornelissen 

2014; Bovee in Thill 2015). V tem primeru lahko govorimo o poslovnem komuniciranju, saj 

gre za zagotavljanje izmenjave primernih in za organizacijo pomembnih informacij, ki bodo 

pripomogle k doseganju zastavljenih ciljev in ciljev organizacije. Poslovno komuniciranje 

delimo na notranje, to je komuniciranje med zaposlenimi ne glede na hierarhično raven, in 

zunanje komuniciranje, ki ga opredelimo kot komuniciranje z okoljem (Robbins in Judge 

2013; Cornelissen 2014; Bovee in Thill 2015). V magistrski nalogi nas zanima notranje 

komuniciranje. Namen poslovnega komuniciranja znotraj prostovoljnega gasilskega društva je 

informirati in pridobivati koristne informacije za posameznika, skupino, enoto.  

Pri komuniciranju v organizaciji so pomembni načini podajanja informacij, količina 

informacij in pravočasnost (Markič 2007, 62). Glede na način komuniciranja ločimo besedno 

(govorjenje, pisanje, poslušanje, branje) in nebesedno komuniciranje (prostor - bližina osebe, 

stojimo ali sedimo ipd.; komuniciranje s telesom – mimika, izraz na obrazu, geste; osebni 

videz - obleka) (Certo in Certo 2012; Schermerhorn 2012). Oba načina sta pomembna in se 

dopolnjujeta.  

Prenos informacij v organizaciji poteka v okviru posamezne organizacijske ravni, to je 

horizontalna komunikacija in komunikacija med različnimi ravnmi v organizaciji, ki jo 

imenujemo vertikalna komunikacija (Markič 2007; Schermerhorn 2012). Vertikalna 

komunikacija (komunikacija med nadrejenim in podrejenim) je t.i. komunikacija vizije in 

zastavljenih ciljev in ciljev organizacije, komunikacija navodil, razlogov za delegiranje nalog, 

komunikacija o postopkih, pravilih, politiki organizacije ipd. (Rouse in Rouseva 2005). 

Horizontalna komunikacija pa se nanaša na komunikacijo po oddelkih v organizaciji 

(komunikacija med sodelavci), ki so na isti hierarhični ravni v organizaciji (komunikacija v 

timu, komunikacija med timi) (Cornelissen 2014; Bovee in Thill 2015). Namen dobre interne 
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komunikacije med vsemi nivoji hierarhije v organizaciji je doseganje večjega zadovoljstva 

zaposlenih in pripadnosti organizaciji (Možina, Bernik in Svetic 2004, 22–23).  

Pogoji za dobre medosebne odnose so zgrajeno zaupanje med osebama, obojestransko 

sprejemanje in potrjevanje in tudi konstruktivno reševanje konfliktov, če se pojavijo (Možina 

idr. 2002, 591). Način komuniciranja med nadrejenimi in zaposlenimi v organizaciji ter med  

sodelavci pa ima vpliv na zadovoljstvo zaposlenih, na njihovo motivacijo in pripadnost 

organizaciji. Zaposleni si želijo odkrito medsebojno komunikacijo (Mihalič 2010, 4).  

Ramovš (2007, 12) opredeljuje prostovoljstvo kot osebno ali organizirano, strokovno ali 

laično delo z namenom pomagati posameznemu človeku, skupini ali skupnosti pri 

materialnem preživljanju ali medčloveškem sožitju. Prostovoljno delo je lahko organizirano v 

različnih organizacijah, ki so pripravljene pomagati ljudem v stiski. Namen delovanja 

prostovoljnega gasilskega društva je prispevati k večji požarni in splošni varnosti v občini in 

stalnem osveščanju občanov v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. 

Za namene magistrske naloge in obravnavanega področja smo tako podrobneje raziskali 

interno poslovno komuniciranje (vertikalno in horizontalno) znotraj prostovoljnega gasilskega 

društva. Na podlagi pregleda do sedaj opravljenih raziskav v RS smo ugotovili, da med 

prostovoljnimi gasilskimi društvi tovrstna raziskava še ni bila izvedena. V tem smo zaznali 

raziskovalno vrzel, zato menimo, da je raziskavo vredno opraviti. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave  

Namen magistrske naloge je s pomočjo domače in tuje literature s področja komuniciranja, 

internega poslovnega komuniciranja in prostovoljstva raziskati pomen in vlogo internega 

poslovnega komuniciranja v prostovoljnem gasilskem društvu ter podati predloge za 

izboljšanje stanja. 

Cilji magistrske naloge so: 

- sistematičen pregled domače in tuje strokovne literature in virov s področja internega 

poslovnega komuniciranja in prostovoljstva, 

- opredeliti vlogo in pomen internega poslovnega komuniciranja za poslovanje podjetij in 

društev, 

- opredeliti vlogo in pomen prostovoljstva, 

- predstavitev obravnavanega prostovoljnega gasilskega društva, 

- raziskati pomen in vlogo internega poslovnega komuniciranja v prostovoljnem gasilskem 

društvu,  

- na osnovi izsledkov raziskave podati izvedljive predloge za izboljšanje internega 

poslovnega komuniciranja v prostovoljnem gasilskem društvu, 
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- na osnovi izsledkov raziskave podati predloge za nadaljnje raziskave s področja internega 

poslovnega komuniciranja v prostovoljnih organizacijah. 

Zastavili smo naslednje hipoteze, ki smo jih preverjali v empiričnem delu raziskave: 

H1: Člani gasilskega društva boljše ocenjujejo komunikacijo z vodstvom društva kot z 

ostalimi člani društva. 

Dobra komunikacija presega ekonomske, kulturne, medosebne razlike in ustvarja zaupanje, 

spoštovanje in medosebno sodelovanje (Ule 2005, 29). Raziskave dokazujejo, da vertikalno 

komuniciranje v večji meri prispeva h krepitvi organizacijske pripadnosti kot horizontalno 

komuniciranje. Z odprtim dialogom med nadrejenimi in podrejenimi je višja tudi stopnja 

zaupanja zaposlenih do vodstva (Postmes, Tanis in de Wit 2001, 231). Rezultati Cranet 

raziskave v letu 2004, o vertikalni komunikaciji v slovenskih organizacijah, so v primerjavi z 

letom 2001  pokazali porast komuniciranja od zgoraj navzdol (Nadoh 2004, 7).  

Hipotezo smo preverili na naslednji način: s faktorsko analizo (PCA metoda), oblikovali smo 

novi spremenljivki, in sicer spremenljivko komuniciranje z vodstvom in spremenljivko 

komuniciranje z ostalimi člani društva. Sledil je enostranski t – test (angl. One samples t-test).  

H2: Starost člana gasilskega društva ima statistično pomemben vpliv na uporabo 

komunikacijskega kanala, ki ga uporablja vodstvo društva. 

Raziskave kažejo, da je najbolj priljubljena oblika internega komuniciranja z zaposlenimi 

komuniciranje iz oči v oči preko sestankov, vendar ta oblika ni cenovno opravičljiva in 

primerna za velike skupine. Posameznim ciljnim skupinam je treba prilagoditi način 

komuniciranja, zato je potrebna uporaba različnih komunikacijskih kanalov (Hill 2004, 13). 

Po raziskavi Cranet je v letu 2004, v primerjavi z letom 2001 z zaposlenimi komuniciralo 

večje število organizacij  pisno in preko elektronske pošte. Ustno, neposredno sporočanje 

zaposlenim je v letu 2004 naraščalo enako kot v prejšnjem obdobju (Stanojević 2005, 95–97).  

Hipotezo smo preverili z dvodimenzionalno frekvenčno porazdelitvijo (uporaba kontingenčne 

tabele) in Pearsonovim hi-kvadratom (angl. Pearson chi-square).  

H3: Med komuniciranjem z vodstvom društva in zadovoljstvom članov društva v zvezi s 

prostovoljnim delom v društvu obstaja pozitivna povezava.  

Učinkovitost komunikacije dosežemo, če so informacije pravočasne, če je komunikacija jasna 

in razumljiva ter če tečejo povratne informacije v vse smeri: horizontalno in vertikalno. 

Zadovoljstvo s komunikacijo je čustvena ocena interne komunikacije pri zaposlenih (Carriere 

in Bourque 2009, 31). Zadovoljstvo zaposlenih je tesno povezano z uspešnostjo celotne 

organizacije (Demšar 2007, 8). 
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Hipotezo smo preverili s korelacijsko in regresijsko analizo. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

analizirali vsebine domače in tuje strokovne literature ter drugih virov s področja internega 

poslovnega komuniciranja in prostovoljstva. Pri tem smo uporabili metodo opisovanja 

(deskripcija), metodo povzemanja (kompilacija), metodo analize in metodo sinteze končnih 

ugotovitev. 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163–169), za zbiranje podatkov in informacij pa  anketni 

vprašalnik, ki je vseboval vprašanja zaprtega tipa in je bil sestavljen iz naslednjih sklopov: 

- prvi sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, status, število let 

aktivnega članstva, naloge), 

- drugi sklop: trditve s področja komuniciranja s sodelavci v prostovoljnem gasilskem 

društvu in komuniciranja z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem društvu.  

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem delu vprašalnika so anketirane osebe 

označile na Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici od 1 do 5. Odgovor 1 pomeni, da se s 

trditvijo sploh ne strinjajo, odgovor 5 pa, s trditvijo se popolnoma strinjajo. V raziskavo smo 

vključili člane gasilskega društva v starosti od 16 do 75 let, kar je predstavljalo tudi 

populacijo anketiranih oseb. V letu 2014 je bilo v izbrano prostovoljno gasilsko društvo 

vključenih 214 oseb, aktivnih članov v starosti od 16 do 75 let pa 156. Anketne vprašalnike 

smo poslali po navadni pošti. V pisemsko ovojnico smo poleg anketnega vprašalnika, prazne 

pisemske ovojnice s svojim naslovom in poštno znamko dodali še spremni dopis z osebno 

predstavitvijo, namenom anketiranja ter zagotavljanjem anonimnosti v anketi. Predvidevali 

smo, da bomo prejeli 130 v celoti izpolnjenih vprašalnikov, kar bo zadostna podlaga za 

nadaljnjo statistično obdelavo. Dejansko smo prejeli 118 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. 

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22.0. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave  

Predvidene predpostavke raziskave so bile: 

- relevantni viri in izidi iz raziskav bodo ustrezni in objektivni, 

- vodstvo prostovoljnega gasilskega društva se zaveda pomembnosti poslovnega internega 

komuniciranja s člani društva, 

- uporaba komunikacijskega kanala je odvisna od starosti posameznega člana 

prostovoljnega gasilskega društva, 

- komuniciranje med člani prostovoljnega gasilskega društva z vodstvom društva je pri 
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opravljanju prostovoljnega dela povezano z zadovoljstvom članov društva. 

Omejitve raziskave so bile: 

- anketa je temeljila na subjektivnem mnenju anketiranih oseb, 

- izsledkov raziskave ne bo mogoče posploševati na druge sorodne in nesorodne 

organizacije, saj je bila izvedena raziskava študija primera le enega izbranega društva,  

- ker sem članica UO obravnavanega društva, je lahko vprašljiva tudi realnost odgovorov, 

saj obstaja možnost, da so bili odgovori prilagojeni želenemu stanju v društvu  oz. so 

udeleženci dajali socialno zaželene odgovore. 
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2 POSLOVNO KOMUNICIRANJE 

V poglavju smo opredelili komuniciranje, poslovno komuniciranje in njegov namen, opisali 

načine komuniciranja (pisno, ustno in nebesedno komuniciranje), opisali proces 

komuniciranja in motnje ter ovire, ki pri komuniciranju lahko nastanejo.  

2.1 Opredelitev komuniciranja in poslovnega komuniciranja 

Nadaljevali smo z opredelitvijo komuniciranja in opredelitvijo poslovnega komuniciranja ter 

njihovima namenoma. 

2.1.1 Opredelitev komuniciranja in njegov namen 

Poznamo različne opredelitve in definicije komuniciranja, beseda komuniciranje pa izvira iz 

latinske besede communicare, ki pomeni sodelovati, posvetovati se, sporočiti, razpravljati, 

deliti, narediti nekaj skupno. 

Besedo komunicirati Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2014) opredeljuje kot 

izmenjavati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se, komunikacijo pa kot sredstvo, 

ki omogoča izmenjavo, posredovanje informacij – komunikacijsko sredstvo.  

Komuniciranje je sprejemanje in prenašanje sporočil z namenom zadovoljevanja potreb in 

ustvarjanja medsebojnih odnosov med posamezniki (Maxwell 2010; Barker 2013; Black 

2014).  

Komuniciranje Počkarjeva (2008, 4) opredeljuje kot dejavnost, ki je značilna samo za 

človeka, ker zavestno ustvarja jezik in sporoča neki pomen. To je zapleten proces, kjer si 

ljudje izmenjujemo informacije (znanje, misli, ideje, čustva), je ustvarjalen proces, ker 

delujemo na svet okrog sebe (prav tam).  

Certo in Certo (2012, 344) komuniciranje opredelita kot sposobnost izmenjave informacij z 

drugimi posamezniki. 

Schermerhorn (2012, 360) komuniciranje opredeli kot proces pošiljanja in prejemanja 

sporočil. Komunikacija je učinkovita, če prejemnik razume pošiljateljevo sporočilo in 

prepričljiva, če prejemnik deluje tako, kot želi pošiljatelj sporočila (prav tam). 

Grintalova (2012 4) pojasnjuje, da nam komuniciranje pomaga, da se sporazumevamo med 

seboj, sporočamo svoja mnenja, prepričujemo druge, sprejemamo sporočila drugih.  

Križmanova in Angelovska (2008, 4) menita, da je komuniciranje proces prenašanja 

informacij z medsebojnim sporazumevanjem. Sporočanje z besedami je verbalna 

komunikacija, poleg besed pa sporočamo tudi z gibi, mimiko, izražamo tudi svoje misli in 
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občutke, kar opredelimo kot neverbalna komunikacija.  

V najširšem pomenu je komunikacija proces izmenjave podatkov in informacij za medsebojno 

sporazumevanje. Namenjena je vzpostavljanju medsebojnih stikov, pridobivanju znanja, 

izmenjavi stališč, prenašanju izkušenj in spoznanj, dogovarjanju in sporazumevanju ter 

oblikovanju medsebojnih razmerij. Komunikacija je vsako verbalno ali neverbalno izražanje 

posameznika, ki ga opazi druga oseba (Vrhovec 2003, 2). 

Griffin in Moorhead (2014, 295) komuniciranje opredeljujeta kot socialni proces, v katerem si 

dve ali več oseb izmenjujejo ter delijo informacije. 

Komunikacija je nedvomno vir vsakega uspeha, običajno pa tudi vzrok za neuspeh. Uspešna 

notranja komunikacija povzroči homogenost organizacije – kar pomeni, da bodo zaposleni 

nastopali složno tudi v najtežjih trenutkih. Uspešna zunanja komunikacija omogoči poslovne 

uspehe organizacije, pospeši prodajo in razširi tržišče (Ivanuša 2009, 110). 

Umetnost komunikacije je biti razumljen tako v vsakdanjem sporazumevanju v družini, v 

odnosih s prijatelji, še posebej v vlogi vodje, svetovalca, pri vzpostavljanju in vzdrževanju 

poslovnega odnosa (Fink, Urnaut in Števanec 2009, 7).  

Fortičeva (2010, 3) poudarja, da je cilj komuniciranja vplivanje na druge, da bi nekaj storili, 

razumeli, kupili. Ljudje imamo zmožnosti komuniciranja deloma prirojene, v veliki meri pa 

jih lahko razvijemo z vajo, tako je velikokrat bolj pomembno, kako povemo, kot kaj povemo. 

Komuniciranje je osnovna dejavnost vseh nas, vsak trenutek, in to se nam zdi nekaj povsem 

samoumevnega. Takoj, ko vzpostavimo stik s sogovornikom, z njim komuniciramo, niti ni 

nujno, da so to verbalno izražene besede, saj tudi naš izraz, pogled, molk in drža telesa nekaj 

sporočajo. Komuniciramo pa tudi sami s seboj, v mislih izražamo sporočila, imamo monolog 

(Peloz 2009, 4).  

Ljudje v komunikacijskem procesu vsekakor prenašamo in izmenjujemo informacije, ki jih 

razumemo kot misli, znanje, ideje, prepričanja, čustva, vrednote. Počkarjeva (2008, 4) 

opredeli značilnosti komuniciranja: 

- komuniciranje je zapleten in dinamičen proces, ni nekaj statičnega in ker je težko določiti 

začetek in konec, se nenehno spreminja, 

- komuniciranje je ustvarjalen proces: razumevanje abstraktnih pojmov, kot so sočutje, 

resnica, pravica, lepota, ki obstajajo samo v simbolnem človeškem svetu in jih zato lahko 

opredeljujemo le skozi komunikacijo, 

- komuniciranje je urejen proces: z njim delujemo na svet okrog sebe, druge lahko 

prepričamo v neko delovanje ali pa drugi nas, z njim lahko koga prizadenemo ali pa mu 

pomagamo, 

- komuniciranje je skupnostna dejavnost: omogoča delovanje posameznikov ter skupin, 

brez česar obstoj družbe ne bi bil mogoč, seveda pa je tudi komuniciranje možno samo 
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kot družbena dejavnost (pomen besed in kretenj je določen s t.i. družbenim sporazumom 

o tem, kaj pomenijo), 

- komuniciranje lahko razumemo kot dejavnost, ki je značilna samo za človeka, ker 

komunicira zavestno in ustvarja jezik in druga sredstva, s katerimi sporoča določen  

pomen. 

2.1.2 Opredelitev poslovnega komuniciranja in njegov namen 

Komuniciranje kot proces prenašanja informacij je ključnega pomena za vsako organizacijo, 

saj vpliva na obnašanje posameznikov v organizaciji (Robbins in Judge 2013; Cornelissen 

2014; Bovee in Thill 2015).  

Poslovno komuniciranje je način sporazumevanja, informiranja v organizaciji in zunaj nje in 

je sredstvo za uresničevanje ciljev organizacije (Fink, Urnaut in Števanec 2009, 16) - je ciljno 

usmerjeno in ključnega pomena za uspešnost organizacije (Petričevič 2010, 17). 

Miller (2012, 32) poslovno komuniciranje opredeli z modelom SMCR (angl. source-message-

channel-receivers), ki ga razumemo kot: vodja (vir; angl. source) pošlje sporočilo (angl. 

message) preko elektronske pošte (angl. channel) svojim zaposlenim (prejemnikom; angl. 

receivers). 

Primarni namen poslovnega komuniciranja je doseči usklajeno ukrepanje med zaposlenimi v 

organizaciji (Griffin in Moorhead 2014, 295) – slika 1. Brez komuniciranja bi bila 

organizacija samo skupina posameznih delavcev, ki opravljajo samostojne naloge. Sekundarni 

namen poslovnega komuniciranja je izmenjava informacij med zaposlenimi. Informacije, ki 

se prenašajo v organizaciji, se nanašajo na zastavljene cilje organizacije, naloga 

komuniciranja pa je prenos nalog in zadolžitev zaposlenim, prenos rezultatov dela 

zaposlenim, prenos poslovnih odločitev ipd. (prav tam).  

Komunikacija je po mnenju Griffina in Moorheada (2014, 295) tudi ključnega pomena za 

proces odločanja1
. Informacije in izmenjava informacij so potrebne za opredelitev problemov, 

ustvarjanje in ovrednotenje alternativnih rešitev in možnosti, izvajanje odločitev ter nadzor in 

ovrednotenje rezultatov (prav tam). Terciarni namen komuniciranja v organizaciji je izražanje 

čustev in občutkov in ni zgolj zbiranje dejstev in številk.  Skozi komuniciranje zaposleni 

pokažejo srečo, jezo, nezadovoljstvo, zaupanje, strah ipd.  

                                                 
1
 Odločanje je poleg urejanja zadev glavna naloga managerjev v vsaki organizaciji (Boddy 2008; 

Armstrong 2009; Robbins in Judge 2013). 
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Slika 1: Namen poslovnega komuniciranja 

Vir: Griffin in Moorhead 2014, 295. 

Možina, Bernik in Svetic (2004, 17) med namene poslovnega komuniciranja štejejo: 

- pridobivanje in dajanje informacij, 

- izmenjava mnenj, idej, možnih rešitev problemov, 

- ohranjanje  stikov s kupci in dobavitelji,   

- nabava, prodaja, sklepanje pogodb, 

- urejanje dejavnosti poslovanja in prodaje, 

- začetek, razvoj, konec dela, 

- reševanje tekoče in morebitne nove problematike, 

- raziskave in razvoj ter izobraževanje v dejavnosti. 

Pri poslovnem komuniciranja Mumel (2008, 70–88) našteva naslednja načela: 

- taktnost: uporaba primernega načina jezika, usmerjenost na posameznika, izogibati se 

žaljivim izrazom, spolnemu razlikovanju; 

- razumljivost: uporaba enostavnih stavkov, besede naj bodo kratke, znane in domače; 

- berljivost: stil pisanja naj ima pogovorni ton, misli zapišemo na enostaven, razumljiv 

način; 

- pozitivnost: poudarjanje pozitivnih in prijetnih dejstev; 

- osebnost: usmerjenost k prejemniku, upoštevati njegove koristi in zanimanje za njegove 

interese; 

- jedrnatost: povedati bistvo s čim manj besedami, izogibati se ponavljanju, odvečnim 

besedam, frazam; 

- aktivnost: uporaba aktivne glagolske oblike pisanja, namesto pasivne; 

- slovnična korektnost: pomembna pri pisnih sporočilih, upoštevanje pravopisnih pravil, 

pomaga bralcu pravilno razumeti besedilo, povečuje verodostojnost pošiljatelja; 
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- skladnost: povezovanje misli v sporočilu mora biti tekoče, logično urejeno, da bo 

uporabnik razumel, kaj želimo sporočiti; 

- jasnost: zagotoviti, da bo prejemnik razumel naše sporočilo, zato se izogibamo neznanim 

besedam, tujkam, žargonu, uporabljamo uvodne stavke. 

2.2 Načini komuniciranja 

Način sporočanja - prenos informacij pri poslovnem komuniciranju je odvisen od vsebine, 

cilja in tega, komu so informacije namenjene (Kalan 2011, 9).  

Pretok informacij v organizaciji poteka (Harris in Nelson 2008; Robbins in Judge 2013; 

Cornelissen 2014; Bovee in Thill 2015): 

- navzdol: pretok informacij med managerji in zaposlenimi, kjer managerji dajejo navodila, 

zahtevajo poročila, podrejeni poročajo o svojem delu večinoma na formalen način;  

- navzgor: zaposleni podajajo povratne informacije managerjem;  

- horizontalno: komuniciranje na isti ravni, med sodelavci (neformalen način, kar lahko 

prispeva k večji učinkovitosti zaposlenih in pospešuje reševanje morebitnih problemov).  

Rezultati raziskave mednarodne raziskovalne mreže Cranet v Evropi kažejo trend rasti 

uveljavljanja individualnih oblik komuniciranja, kar omogoča zaposlenim uveljavljanje 

neposredne komunikacije. Podatki za Slovenijo razkrivajo, da komunikacija od spodaj 

navzgor še ni dovolj razvita (Kajič 2006, 18). 

Komuniciramo lahko na različne načine, tako Možina, Bernik in Svetic (2004, 75) navajajo 

pet metod komuniciranja: pisana beseda, govorjena beseda, simbolična govorica, vidne 

podobe in dialog med človekom in računalnikom (uporaba različnih medijev, npr. zvok, 

grafika, video). Za katero obliko se v posameznih situacijah odločamo je odvisno od namena, 

ciljev in vsebine sporočila. Ljudje običajno sprejemamo in oddajamo besedna ali verbalna 

sporočila, ki so lahko pisna ali govorjena in nebesedna ali neverbalna sporočila, kamor 

štejemo prostor, osebni videz in govorico telesa (Grintal 2012, 15–17). Večina raziskovalcev 

je mnenja, da besedna sporočila posredujejo vsebino sporočila, nebesedna pa osebna stališča, 

ki občasno lahko nadomestijo tudi jezikovno sporočanje (Pikelj 2010, 13). 

Zavedati se moramo, da si posameznik lahko zapomni le del od celotnega sporočila (Ivanuša 

2006, 23), in sicer: 

- 10 %, če preberemo, 

- 20 %, če slišimo, 

- 30 %, če vidimo, 

- 50 %, če slišimo in vidimo, 

- 70 %, če sami rečemo, 

- 90 %, če sami naredimo. 
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Harris in Nelson (2008, 103) komuniciranje v organizaciji razdelita na verbalno in neverbalno 

komuniciranje. Med verbalno komuniciranje štejeta ustno in pisno komuniciranje, med 

neverbalno komuniciranje pa pisarniško opremo, obleko, izraze in artefakte. Avtorja menita, 

da je verbalno komuniciranje kot vozilo organizacije, saj verbalno komuniciranje organizacija 

uporablja za vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi okolji organizacije. Organizacije 

verbalno komuniciranje uporabljajo za (prav tam): 

- pridobivanje obsežnih informacij, 

- usmerjanje, upravljanje, razumevanje in odziv, 

- prenos znanja. 

Neverbalno komuniciranje je managementu v pomoč pri njihovi učinkovitosti ter za 

razumevanje kulture v organizaciji (Robbins in Coulter 2012; Evans 2013; Schermerhorn in 

Wright 2014). 

Griffin in Moorhead (2014, 296) komuniciranje delita na tri osnovne načine/metode: pisno 

komuniciranje, ustno komuniciranje in neverbalno komuniciranje – pogosto se ti načini 

komuniciranja uporabljajo v kombinaciji. Izbira vrste komuniciranja je odvisna od oseb (ali je 

oseba fizično prisotna ali ne), narave sporočila (njena nujnost ali tajnost) in stroškov 

pošiljanja.  

2.2.1 Pisno komuniciranje 

Pisno poslovno komuniciranje poteka z uporabo znakov. Za prenos pisnih sporočil 

uporabljamo pisavo, ki pomeni zapis govora z grafičnimi znaki (Kalan 2011, 9). Sporočila se 

prenašajo z besedami, risbami, simboli (Hribar 2009, 9). Moč pisnega komuniciranja je v 

zapisani obliki, ki jo je mogoče  pregledati tudi kasneje (Harris in Nelson 2008, 105). 

Med pisna komuniciranja štejemo (Wallace in Roberson 2008; Butterfield 2012; 

Schermerhorn 2012; Griffin in Moorhead 2014): 

- pisma (formalna oblika komuniciranja),  

- e-sporočila (v zadnjem času najpogostejša oblika komuniciranja), 

- beležke (manj formalna oblika komuniciranja, ki je običajno naslovljena na eno ali več 

oseb v organizaciji),  

- sporočila (povzetek napredka ali povzetek rezultatov projekta - uporabljajo se pri 

odločanju),  

- priročniki (organizacijski predpisi, navodila za uporabo posameznih strojev in drugih 

aparatur, navodila za izvedbo delovnih postopkov ipd.),  

- obrazci (standardizirani dokumenti), 

- letna poročila. 

Pisno komuniciranje je pomemben del sodobnega poslovnega sveta, saj omogoča razvoj in 
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vzdrževanje medsebojnih odnosov, prilagajanje drug drugemu, sodelovanje in delitev nalog 

(Mihaljčič 2006, 19).  

2.2.2 Ustno komuniciranje 

Ustno komuniciranje obsega nagovore, formalne in neformalne pogovore in skupinske 

razprave (Certo in Certo 2012; Griffin in Moorhead 2014; Holtzhausen in Zerfass 2015). 

Ustno komuniciranje se praktično uporablja v vseh aktivnostih usklajevanja – formalne oblike 

(intervjuji, delegiranje, sestanki, dajanje in sprejemanje naročil, izjave za javnost, verbalno 

poučevanje) in neformalne oblike (pozdrav, klepet v času za odmor, ipd.) (Harris in Nelson 

2008, 105).  

Ustna oblika komuniciranja je še posebno močna, saj ne vključuje le besed, ampak tudi 

spremembe v tonu, hitrosti in obsegu (Griffin in Moorhead 2014, 297). Kavčič (2004, 123) 

trdi, da je ustno komuniciranje najstarejša in najpreprostejša oblika poslovnega 

komuniciranja. Neposredno komuniciranje je lahko iz oči v oči ali z uporabo telefona.  

Bistvena razlika med govornim in pisnim komuniciranjem je v tem, da je govorno 

komuniciranje minljivo, pisno pa trajno in ga prejemnik in pošiljatelj lahko uporabljata 

večkrat (Krištof, Martinčič in Vrčko 2009, 11). Govorno komuniciranje je hitrejši način 

sporočanja kot pisanje. Pri pisnem komuniciranju največkrat ni takojšne povratne informacije 

(Ivanuša 2009, 24). 

Preglednica 1: Pisno in ustno komuniciranje – primerjava 

Pisno komuniciranje Ustno komuniciranje 

je bolj zamudno je hitro  

ni takojšnjih povratnih informacij možnost takojšnjih povratnih informacij 

sporočilnost je majhna večja sporočilnost 

relativno trajno ni trajno  

bolj natančno manj natančno 

manjša možnost popačenja sporočila večja možnost popačenja sporočila 

možno oblikovati daljša, celovita sporočila manjša možnost oblikovati daljša, celovita sporočila 

večji nadzor nad sporočanjem manjši nadzor nad sporočanjem 

Vir: Počkar 2008, 17.  

Iz preglednice 1 je razvidna primerjava nekaterih značilnosti pisnega in ustnega sporočanja z 

vidika hitrosti sporočanja, možnosti povratnih informacij, sporočilnosti, trajnosti sporočila, 

natančnosti sporočanja, možnosti popačenja sporočila, možnosti oblikovanja različnih 

sporočil in nadzora nad sporočanjem (Počkar 2008, 17). 
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2.2.3 Nebesedno komuniciranje 

Nebesedno/neverbalno komuniciranje vključuje vse elemente, povezane s komuniciranjem 

osebe, ki niso izraženi ustno ali besedno (Griffin in Moorhead 2014, 298). Z govorico telesa 

oz. zunanjim videzom naredimo 55 % vtisa, z glasom 38 % in z vsebino, pomenom besed 7 % 

vtisa (Mehrabian 1971 v Možina, Bernik in Svetic 2004, 54–56).  

Nebesedno komuniciranje je prenos  sporočil, ki ne vključuje besed (Kavčič 2004, 201). Med 

nebesedno komuniciranje uvrščamo: 

- govorico telesa: za sporazumevanje jo uporabljamo od rojstva do konca svojega življenja. 

Izražanje z govorico telesa je direktno, je bolj neposredno in pove veliko več od 

verbalnega prenosa sporočil (Možina, Bernik in Svetic 2004, 446). Raziskave so 

pokazale, da se gibanja telesnih delov, ki so bolj oddaljeni od možganov, zavedamo manj 

kot gibanja delov, ki so bliže možganom (Pikelj 2010, 38). Med govorico telesa 

prištevamo: 

- mimiko: sem štejemo izražanje z obrazom, kjer izražamo svoja notranja občutja, čustva. 

Vseh izrazov ne moremo kontrolirati, nekatere pa lahko (Ucman in Stare 2003, 8). 

Uletova (2005, 18) trdi, da z mimiko izražamo osnovna čustva, veselje, srečo, žalost, 

presenečenje, strah, jezo. Pri tem so zlasti pomembne oči in njihova okolica. Počkarjeva 

(2008, 18) poudarja, da navadno svoj obraz bolj nadzorujemo v javnosti kot v zasebnem 

življenju;  

- gestiko: to so kretnje, gibanje rok, nog, dlani, prstov, ramen, glave.  Uporabljamo jih za 

pomoč pri razlagi sporočila. Občasno lahko tudi nadomesti besede. Gibanje poteka bodisi 

zavedno ali nezavedno (Ucman in Stare 2003, 8). Počkarjeva (2008, 18) te gibe imenuje 

tudi geste; 

- proksemiko: označuje gibanje ljudi v prostoru  in medosebni prostor  ter  položaj 

posameznikov med sporočanjem. Glede na razdaljo med udeleženci komuniciranja 

poznamo intimni prostor (lahko se dotikamo), osebni prostor (lahko se vidimo), socialni 

prostor (vidimo se  in slišimo) in javni prostor, kjer komuniciramo le neosebno (Ucman 

in Stare 2003, 8–9). Med osnovne fiziološke in psihološke potrebe človeka uvrščamo 

dotik. Dotik je lahko čustveni izraz prijateljstva, ljubezni, pripadnosti, iskanja zavetja 

(Počkar 2008, 19–20). Prostor vpliva na človekovo počutje in s tem tudi na bolj ali manj 

sproščeno komunikacijo. Razmestitev ljudi v prostoru lahko kaže na nekatere značilnosti 

njihovih medsebojnih odnosov: tako sedenje v krogu lahko pomeni težnjo po 

sodelovanju, enakopravnem izmenjavanju mnenj, strpni razpravi (Počkar 2008, 21); 

- držo telesa: ta kaže naše notranje doživljanje, počutje, pogosto izraža naša notranja stanja. 

S togo, prisiljeno držo telesa lahko izražamo napetost in nesprejemanje, hoja po celih 

stopalih lahko pomeni moč in odločnost, s sedenjem na robu sedeža lahko posameznik 

izraža pripravljenost na odhod (Ucman in Stare 2003, 9); 
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Slika 2: Elementi govorice telesa 

Vir: Krištof, Martinčič in Vrčko 2009, 30. 

- govorico glasu (parajezik): ta pomeni zvočno obliko govora, kamor štejemo ton in višino  

glasu, glasnost govora, hitrost in ritem govorjenja ter izražanje poudarkov. Vsak  

posameznik ima posebno, specifično, svojevrstno kombinacijo teh lastnosti, ki niso nujno 

vezane na pomen posredovanega sporočila (Ucman in Stare 2003, 9). Posamezne telesne 

lastnosti govorca, kot so starost in spol, lahko prepoznamo po glasu (Počkar 2008, 22); 

- govorico videza, ki je najpomembnejša pri prvem stiku. Posameznik izraža odnos do 

samega sebe in sogovornika z zunanjim videzom. Sem sodijo način oblačenja, osebna 

higiena, uporaba nakita in uporaba vonjav (Ucman in Stare 2003, 10). Fizični videz 

obsega telo samo, obleko, obutev, nakit, pričesko, naličenost, pa tudi način gibanja. Z 

njim namerno ali nenamerno sporočamo naslednje (Počkar 2008, 23): 

- značilnosti identitete,  

- pripadnost družbenemu sloju in s tem svoj družbeni status,  

- izražanje pripadnosti posebnim skupinam,  

- svoj življenjski slog, 

- svojo poklicno vlogo, kjer so predpisana oblačila za posamezne poklice. 

Neverbalno komuniciranje vpliva na (Hackman in Johnson 2000; Remland 2003; Jones 2006; 

Harris in Nelson 2008): 

- kakovost odnosov (pravila neverbalnega vedenja glede na starost, spol, različne kulture 

tako na organizacijskem, medorganizacijskem, regionalnem kot mednarodnem nivoju), 

- večje zaupanje v primeru nesoglasij ali neskladij, 

- vrste sporočila (pozitivno, negativno), 

- socialne razmere in odnos moči, 

- pričakovanja. 

Pri razlagi nebesednih  izrazov je pomembno, da se zavedamo njihovega pomena, da 

sporočilo lahko pravilno interpretiramo. Ucman in Stare (2003, 10) naštevata predpostavke, 

ob katerih lahko povečamo zanesljivost interpretacije sporočil: 

GOVORICA 
TELESA 

PROKSEMIKA GESTIKA MIMIKA 
TELESNA 

DRŽA, HOJA 
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- spoštujemo razlike v kulturi, pri obnašanju, pozdravljanju, 

- poznamo človeka, s katerim komuniciramo,  

- vemo, da gestika posameznika ne odraža vedno tistega, kar domnevamo, 

- se zavedamo, da lahko posamezne nebesedne izraze izvajamo zavedno.  

2.3 Proces komuniciranja 

Proces komuniciranja nam omogoča vzpostavljanje medsebojnih stikov, pridobivanje znanja, 

izmenjevanje stališč, prenašanje izkušenj in oblikovanje medsebojnih odnosov in razmerij. 

Gre za oblike vedenja do ljudi okrog nas, kar lahko povzamemo v pojmu komuniciranje 

(Grintal 2012, 4).  

Barbara Kalan (2011, 8) trdi, da je prenos informacij v organizaciji osnovni proces v družbi. 

Proces komuniciranja, kjer pošiljatelj posreduje sporočilo prejemniku, poteka s pomočjo 

uporabe različnih informacijskih kanalov (Pikelj 2010, 11). Za uspešno komuniciranje in 

doseganje ciljev morajo biti udeleženci v procesu medsebojnega vzpostavljanja stikov, 

prenašanja informacij in sporazumevanja, usklajeni (Možina, Bernik in Svetic 2004, 20). 

Proces poslovnega komuniciranja naj bi bil naravnan na naloge, potrebne za izpolnitev 

posameznega cilja v organizaciji. Cilji poslovnega komuniciranja vključujejo naslednje 

naloge (Patterson in Radtke 2009, 82): 

- opredeliti ciljno publiko, 

- določiti želeno naravo ali smer sprememb, 

- prepoznavati posamezne spremembe v času komuniciranja (npr. specifična znanja, odnos, 

vedenje), 

- določiti stopnjo in količino želenih sprememb, 

- določiti ciljni datum. 

Kosi in Rom (2009, 20) navajata tri pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da proces komuniciranja 

lahko steče:  

- pošiljatelj z informacijo, 

- komunikacijska pot - medij prenosa informacije, 

- prejemnik informacije. 

Komunikacijski proces je sestavljen iz elementov, ki le skupaj omogočajo nemoten pretok 

informacij od oddajnika do prejemnika. Markič (2010, 58–59) definira štiri osnovne elemente 

komunikacijskega procesa:  

- pošiljatelj (oddajnik) je oseba, ki pripravi informacije in jih oddaja v obliki sporočila,  jih 

izraža z besedami, gibi ali drugimi znaki; 

- prejemnik je oseba, ki sprejme sporočilo, zato je pomembno, da pozna znake in kode 
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sporočanja; 

- sporočilo je tisto, kar želi pošiljatelj posredovati prejemniku v obliki informacije, mnenja, 

želje, 

- komunikacijski kanal je medij, po katerem potuje sporočilo. Lahko je pismo, osebni stik 

ali tehničen pripomoček: telefon, telefaks. 

V sklopu procesa komuniciranja se odvija šest delnih procesov (Markič 2010, 59–60): 

- kodiranje pomeni snovanje sporočila s pomočjo uporabe različnih simbolov in izbiro 

načina, ki je v danem trenutku najbolj ustrezen in za katerega se odloči pošiljatelj. V 

procesu kodiranja se sporočilo oblikuje. Namen sporočila pa je lahko dosežen le v 

primerih, ko pošiljatelj in prejemnik poznata kode in uporabljene znake, kar je lažje 

doseči pri besednih kot pri nebesednih sporočilih; 

- prenos sporočila: je faza prenosa sporočila od pošiljatelja k prejemniku na tak način, da  

bo prejemnik sporočilo lahko sprejel in dekodiral; 

- prejem sporočila je za prejemnika in pošiljatelja zelo pomemben za doseganje cilja 

komuniciranja; 

- dekodiranje je pretvorba besed in znakov ter razumevanje vsebine sporočila pri 

prejemniku. Znaki, ki jih je uporabil pošiljatelj, morajo biti znani, tako da jih bo 

prejemnik razumel. Osebne značilnosti in vrednote pošiljatelja in prejemnika se 

razlikujejo, kar je lahko razlog, da bo sporočilo prejemnik dekodiral in razumel drugače, 

kot ga je pošiljatelj zasnoval (Počkar 2008, 8). Slika 3 prikaže vplive v procesu kodiranja 

in dekodiranja; 

 

Slika 3: Kodiranje in dekodiranje sporočil 
Vir: Počkar 2008, 8. 

- reagiranje pomeni odziv prejemnika na sporočilo, kar zaznamo z vidnimi odgovori, ki jih 

prejemnik izraža z obnašanjem in nevidnimi odgovori, ki ostanejo v njegovem spominu. 
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Pošiljatelj sporočila si ustvari mnenje o tem, kako bo prejemnik sprejel sporočilo in na 

kakšen način se bo odzval na prejeto sporočilo. V skladu s pričakovanji pošiljatelj 

oblikuje sporočilo, hkrati pa si  prejemnik oblikuje stališče in pričakovanja o pošiljatelju.  

S tem izrazita mnenja o razumevanju drug drugega; 

- povratna informacija je odgovor prejemnika na prejeto sporočilo, ki ga posreduje 

pošiljatelju sporočila. Pošiljatelj zazna, kako je prejemnik razumel njegovo sporočilo in 

kako lahko oblikuje novo sporočilo. Sedaj prejemnik kodira sporočilo, si razloži njegov 

pomen, prvotni pošiljatelj pa sporočilo dekodira. S povratno informacijo ocenjujemo, 

kako učinkovito je bilo naše sporočanje. S to fazo se sklene proces komuniciranja 

(Možina, Bernik in Svetic 2004, 54). 

Vse prvine komunikacijskega modela prikazuje slika 4. Kotler (2004, 565) prikaže 

komunikacijski model kot proces, kjer je razvidno, kdo komu kaj sporoča, po kateri poti in 

kakšen je učinek sporočila. Poudarja, da se v procesu lahko pojavljajo tudi motnje, ki so lahko 

naključna ali pa konkurenčna sporočila, ki ovirajo želeno komunikacijo. 

 

Slika 4: Komunikacijski model 

Vir: Kotler 2004, 565 

Proces komunikacije sestavlja 7 osnovnih korakov (Možina, Bernik in Svetic 2004, 52–53): 

1. Ideja, ki se pojavi pri pošiljatelju, da oblikuje in pošlje sporočilo. Misli in čustva ga 

spodbudijo k odločitvi, ali bo posredoval sporočilo.  

2. Kodiranje - pošiljatelj izrazi svoje misli, čustva v sporočilu z besedami, gibi, simboli. 

Izbere način, ki se mu zdi primeren tudi za prejemnika, lahko pa se zgodi, da sporočilo za 

prejemnika ne bo dovolj jasno. 

3. Prenos sporočila s pomočjo komunikacijskega kanala.  

4. Komunikacijska pot, po kateri poteka prenos sporočila. Ob neustrezni, neprimerni ali 

napačni izbiri vrste komunikacijskega kanala se lahko vsebina sporočilo spremeni in  
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popači.  

5. Prejemnik sprejme sporočilo in ga dekodira. Informacijo sprejme na osnovi svojih 

zaznavanj, poznavanja, misli, čustev. 

6. Prejemnik lahko dekodirano sporočilo iz različnih razlogov sprejme in razume drugače, 

kot ga je posredoval pošiljatelj. 

7. Povratna informacija, kjer prejemnik s svojim odzivom vrne informacijo pošiljatelju, da 

preveri, če je pravilno razumel prejeto sporočilo. Za učinkovitost komuniciranja je 

pomembno, da prejemnik razume sporočilo tako, kot ga je pošiljatelj sestavil. 

2.4 Motnje in ovire pri komuniciranju 

Proces komuniciranja ne poteka vedno tako, kot si želita pošiljatelj in prejemnik sporočila, ker 

nastajajo v procesu določene ovire, ki jih povzročajo organizacijski in individualni dejavniki. 

V procesu komuniciranja lahko prihaja do prekinitev, to so motnje, ki se jim ne moremo 

izogniti, lahko pa jih omejimo. Motnje lahko iz različnih vzrokov nastanejo pri pošiljatelju, 

pri prejemniku, v samem sporočilu, v komunikacijskem kanalu. Lahko se denimo prekine 

komunikacijska pot, pojavijo se motnje iz okolja, lahko se pojavijo motnje zaradi 

medsebojnega odnosa med pošiljateljem in prejemnikom sporočila, sporočilo ni primerno 

kodirano (Ucman in Stare 2003, 3–5). 

Barbara Kalan (2011, 16) meni, da zaradi motenj, ki se pojavljajo v procesu komuniciranja, to 

ni vedno uspešno. 

Najbolj pogoste so motnje, ki nastanejo zaradi (Ivanuša 2009, 38):  

- medsebojnega nerazumevanja: prejemnik in pošiljatelj se med seboj ne razumeta, 

- nesporazumov med pošiljateljem in prejemnikom, kar povzroča, da različno razumeta 

sporočilo,  

- motenj, ki nastanejo zaradi tehničnih težav ali napak v komunikacijskem kanalu, kar 

povzroči zamude ali popačenje informacij.  

Vzroki motenj, ki nastajajo pri pošiljatelju ali pri oddajniku so (Kalan 2011, 16–17): 

- sporočilo ni jasno oblikovano ali je dvoumno,  

- pošiljatelj sporočila  ni ustrezno kodiral v obliko, zato ga prejemnik težko  dekodira, 

- pošiljatelj ne razume oz. ni pripravljen razumeti načina razmišljanja, interesov ali vrednot 

prejemnika. 

Pri prejemniku lahko nastanejo motnje iz naslednjih razlogov (Ivanuša 2009, 39; Kalan 2011, 

17): 

- prejemnik ne kaže zanimanja za sporočilo,  

- prejemnik razumevanje sporočila prilagodi le sebi,  

- velika količina sporočil prejemniku ne omogoča, da jih dekodira in razume,  
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- neprimernost sporočila v izražanju in obsegu (sporočila so preobsežna in zapletena), 

- prednost pri sprejemanju sporočil daje prejemnik drugim sporočilom iz okolja,  

- prejemnik ob prejemanju sporočila nanj ni osredotočen, prejemnika navduši vpliv 

pošiljatelja, morda zaradi spoštovanja ali strahu,  

- nerazumevanje prejetega sporočila pri prejemniku, ki mu določi povsem drugačen 

pomen. 

Na komunikacijski poti se srečujemo z naslednjimi motnjami (Ivanuša 2009, 39): 

- po komunikacijski poti poleg sporočila potuje tudi šum, skratka vse, kar prenaša 

komunikacijski kanal, 

- komunikacijska pot se lahko prekine: tehnične težave pri povezavi med računalniki, pisno 

sporočilo se izgubi, slaba ali prekinjena telefonska zveza, čemur pošiljatelj običajno sploh  

ne posveča pozornosti. 

Uspešno komuniciranje v organizaciji ima pozitiven vpliv na vse zaposlene, ker so bolj 

produktivni in zadovoljni pri delu, vse to vpliva na večjo pripadnost vseh v organizaciji. 

Proces komuniciranja mora za uspešno doseganje vseh zastavljenih ciljev potekati nemoteno 

(Krištof 2009, 8). 

Učinkovitost komuniciranja je odvisna od vseh udeležencev v procesu. Dejavnike, ki 

zmanjšujejo učinkovitost procesa komuniciranja, opredelimo kot ovire. Povzročitelje ovir pri 

komuniciranju lahko opredelimo kot fizične (tehnične, mehanske) ovire, semantične ovire, 

psihične (človekova osebnost)  ovire  in socialne ovire (Počkar  2008, 40-41). 

Barbara Grintal (2012, 9) deli ovire na organizacijske in individualne. Med organizacijske 

ovire štejemo (Grintal 2012, 9): 

- strukturo organizacije: neenakopraven položaj pošiljatelja in prejemnika sporočila, 

različne ravni v organizaciji,   

- specializacijo: poenostavitev komunikacije z rabo strokovnega jezika, okrajšav, žargona, 

med mladimi sleng,  

- različnost ciljev, ki jih imajo zaposleni in vodstvo organizacije,  

- statusne odnose: položaj posameznika v skupini, privilegiji. 

Med individualne ovire, ki otežujejo komuniciranje, prištevamo (Grintal 2012, 9): 

- različno predvidevanje in razumevanje posameznih besed, simbolov ali  fraz  pri 

pošiljatelju in prejemniku sporočila, 

- napačno interpretiranje pomena besed, kadar oddajnik in pošiljatelj istim besedam 

zavestno določita različen pomen, 

- čustva so moteč dejavnik, ker gre za psihično stanje posameznika, kjer drugače kot sicer 

doživljamo odnos do ljudi, stvari ali različnih dogodkov in lahko popačimo razlago in 

pomen sporočila, 
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- spretnosti v komuniciranju, ki se razlikujejo pri posameznikih, ker izhajajo iz osnovnih 

osebnostnih značilnosti, kulture in izobrazbe, 

- čas - če je sporočilo poslano ob pravem času, je prednost, sicer ne. 

Ovire, ki so pogojene s človeškim faktorjem, Fink, Urnaut in Števanec (2009, 21) 

opredeljujejo kot: 

- sociokulturne: enako razmišljanje skupine, nasprotujoči interesi, razmišljanja  in 

vrednote, togost;  

- psihološke: imajo vpliv na način kodiranja in dekodiranja sporočil. Izhajajo iz stališč 

posameznika, njegovih osebnih vrednot in predpostavk, kar se lahko odraža v 

pomanjkljivem poslušanju in vplivu čustev; 

- organizacijske: velika obremenjenost informacijske opreme, nasprotje sporočil, 

spremenjena prvotna oblika sporočila. 

 

Slika 5: Motnje in ovire v komunikacijskem procesu 

Vir: Fink, Urnaut in Števanec 2009, 21. 

Načini premagovanja ovir v komunikacijskem procesu (Pikelj 2010, 12): 

- uporaba enostavnega jezika. Pošiljatelj mora uporabljati razumljive besede, da jih 

prejemnik razume in ne prihaja do nejasnosti; 

- aktivno poslušanje, kjer mora posameznik enako pozorno poslušati celotno (verbalno in 

neverbalno) sporočilo, kot ima sposobnost podajanja sporočanja; 

- spodbujanje povratne informacije je način razumevanja pomembnih sporočil, ki jih 



 

21 

pošiljatelj sporoča in se jih lahko preverja s povratnimi informacijami. Te so lahko 

izražene tudi neverbalno in lahko povedo več kot le besede;  

- uravnavanje pretoka informacij, kjer se posredujejo le pomembne informacije, da ne 

pride do zasičenosti z informacijami; 

- uporaba neverbalnih znakov, s katerimi poudarimo pomembnost sporočila in izrazimo 

svoje občutke; 

- sposobnost nadzora nad čustvi, da nimajo vpliva na vsebino sporočila. V situacijah, ko je 

pošiljatelj čustveno vznemirjen, lahko pod tem vplivom slabo oblikuje sporočilo. Toda 

tudi na strani prejemnika obstaja možnost, da je čustveno vznemirjen, kar se prav tako 

lahko odrazi v napačnem razumevanju sporočila. V takih primerih je najbolje, da se 

komunikacija prekine; 

- neverbalno komuniciranje. 

Grintalova (2012, 9–10) meni, da se lahko zavestno izognemo komunikacijskim oviram z 

uporabo preprostega in razumljivega jezika ter z uporabo neverbalnih znakov, s katerimi 

poudarimo sporočilo. Pomembnost v procesu komuniciranja ima predvsem aktivno poslušanje 

ter preverjanje pravilnega razumevanja sporočila na strani prejemnika. V organizacijah je 

nujno, da zagotovimo uspešnost komuniciranja, seveda ob predpostavki, da smo seznanjeni 

tudi z ovirami, ki se lahko pojavijo v procesu komuniciranja.   

Počkarjeva (2008, 40) meni, da se komunikacijskim oviram z zavestnim in aktivnim delom 

lahko izognemo. K uspešnosti komunikacije pripomore vljudno, prijazno, sproščeno vedenje. 

Za uspešnost komunikacije je pomembna možnost izbire sogovornika ali sogovornice, 

vsebine, prostora, časa. Dopustiti moramo pravico misliti drugače, imeti različna mnenja, 

predloge, ideje.  
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3 PROSTOVOLJSTVO 

V poglavju opredelimo prostovoljstvo in njegov namen, opišemo prostovoljstvo v sodobnem 

času, sledi opis motivacije za prostovoljno delo ter opis etičnega kodeksa organiziranega 

prostovoljstva. 

3.1 Opredelitev in namen prostovoljstva 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) opredeli prostovoljstvo kot pojav ali dejstvo, da je 

kdo prostovoljec. Prostovóljec je posameznik, ki se prostovoljno odloči in prijavi za določeno 

delo, dejanje. 

Zakon o prostovoljstvu (Ur. list RS št. 10/11) definira prostovoljstvo kot družbeno koristno 

brezplačno aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k 

izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, 

humane in enakopravne družbe.  

Prostovoljstvo povečuje in daje moč solidarnosti med ljudmi, razvija in spodbuja človeške 

ustvarjalne zmožnosti in vseživljenjsko učenje, omogoča povezanost v družbi, sodelovanje v 

primerih problemov, ki se pojavijo pri posamezniku ali organizaciji (Ramovš 2007; Kvaternik 

2010). 

Kvaternik (2010, 2–5) povzema prostovoljstvo z uporabo sedmih pojmov: 

- svobodno izbrano: lastni motivi posameznika, delo služi za zadovoljevanje osebnih 

potreb in potreb po razvoju lastne osebnosti, 

- odgovorno (kompetentno) opravljeno: na podlagi lastnosti posameznika, njegovih 

izkušenj, samozavesti in inventivnosti  se izvaja samostojno,  

- neplačano: področje dela ni namenjeno pridobivanju materialnih in finančnih koristi, zato 

ni vezano na preživljanje sebe in drugih, 

- strukturirano: izvaja se v posameznih določenih organizacijskih oblikah na podlagi 

medsebojnega dogovora, npr. v občini, društvu, klubu, iniciativi,  

- javno priznano: vpliva na življenje posameznika in skupnosti,  

- delo: aktivnosti posameznika so vidne na osebnem pristopu in lastni pripravljenosti za 

izvajanje, 

- v dobro drugih: usmerjeno je v posameznika ali skupino, ki so pomoči potrebni, vendar to 

ni pomoč sorodnikom ali med sosedska pomoč. 

Ramovš (2007, 14) opredeli prostovoljstvo kot osebno ali organizirano strokovno ali laično 

delo, ki ga nekdo opravlja, da posameznemu človeku, skupini ali skupnosti smiselno pomaga 

pri materialnem preživljanju ali medčloveškem sožitju. Posameznik opravlja prostovoljno 

delo v prostem času in brez materialnega plačila. Za opravljanje aktivnosti se odloči 
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prostovoljno, na podlagi lastne presoje nudenja pomoči drugim, ki so morda v težavah. 

Prostovoljstvo je pojem, ki združuje različne aktivnosti posameznikov in skupnosti, ki skupaj 

odražajo temeljne značilnosti delovanja celotne družbene skupnosti. Prostovoljstvo je 

dejavnost, za katero se  posameznik odloči, da jo bo zaradi lastnih interesov izvajal sam, da s 

tem pomaga drugim. Posamezniku ta dejavnost prinaša notranje zadovoljstvo, postane mu 

način življenja, ga izpopolnjuje in  hkrati sprošča. Opredeljena vloga posameznika tako gradi 

poslanstvo in odnos do skupnosti in samega sebe (Škobrne 2012, 7). 

Prostovoljstvo pomembno vpliva na delovanje mnogih področij, ki so opredeljena v 

Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Ur. list RS št. 48/11) in zajemajo: 

- sodelovanje pri civilni zaščiti, reševanju ob naravnih in drugih nesrečah, 

- človekove pravice in civilne svoboščine, 

- skrb za varstvo okolja in ohranjanje narave ter zaščito in varovanje naravne dediščine, 

- aktivnosti na področju socialne preventive, ki vključujejo programe osebnostne rasti,  

- skrb za izvajanje rekreacije in športa, 

- spodbujanje  turizma, domačih obrti, izročil, običajev, naravne in kulturne dediščine, 

- izvajanje neformalnega izobraževanja, 

- skrb za zdravje, preventivo in promocijo zdravja, 

- globalno učenje, spodbujanje aktivnega državljanstva in družbene odgovornosti. 

Vpliv delovanja prostovoljstva na posamezna področja se zazna v kakovosti življenja 

posameznikov in skupnosti kot celotni družbi. Posamezne institucije s prostovoljnim delom 

posameznikov izvajajo dodatne dejavnosti in aktivnosti, kar jih izpopolnjuje in pomeni 

dodano vrednost osnovnemu delovanju in poslanstvu organizacije. Prostovoljno delo 

opravljajo posamezniki različnih starostnih skupin, moški, ženske, kot tudi starejši. V 

dejavnost se lahko vključijo vsi, ki želijo opravljati posamezne aktivnosti. Zainteresirani 

posamezniki za opravljanje prostovoljnih dejavnosti ne smejo biti izvzeti iz prostovoljnih 

dejavnosti zaradi osebnostnih lastnosti, socialnega statusa, starosti, bolezni ali pripadnosti 

manjšinskim skupinam (Slovenska filantropija 2015a). 

Prostovoljno delo je pomembno, ker prinaša razvoj vsake skupnosti in vpliva na kakovost 

življenja posameznikov v družbi. Aktivnosti prostovoljnega dela so enakovredne programom, 

in storitvam, ki jih izvajajo javne službe. Kakovost storitev, ki temeljijo na opravljanju 

prostovoljnega dela je enakovredna opravljenim programom, ki se financirajo iz javnih 

sredstev. Največ  dela prostovoljci opravijo v okviru nevladnih organizacij in na področjih, 

kjer država izkazuje premalo interesa (Barbarić 2012, 1). 

Biti prostovoljec pomeni biti aktiven, prodoren, velikodušen, zainteresiran, srčen. 

Prostovoljstvo vsekakor velja obravnavati in opredeliti predvsem skozi prizmo prostega časa 

(Rupert idr. 2013, 29). 
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Namen prostovoljstva ni samo v pomoči drugim, ampak tudi v velikem vplivu na 

posameznika, ki je prostovoljec. V času, ko so stiske posameznikov vse večje, se srečujemo z 

vse večjim interesom posameznikov, ki želijo pomagati drugim ali narediti kaj dobrega za 

skupnost. Prostovoljci prihajajo iz različnih generacij, med njimi so mladi, brezposelni, 

zaposleni, upokojenci. Prostovoljci se odločijo za delo na tistem področju, ki je povezano z 

njihovimi vrednotami, ga poznajo in v svojem delu vidijo smisel (Slovenska filantropija 

2015b). 

Značilnosti prostovoljnega dela Polona Černič povzame in prikaže v sliki 6. 

 

Slika 6: Značilnosti prostovoljnega dela 

Vir: Černič 2010, 11. 

Rezultati javnomnenjske raziskave, izvedene v septembru 2010 v okviru Slovenske 

filantropije, kažejo na visoko naklonjenost Slovencev do prostovoljnega dela. Dobro polovica 

jih je že opravljala prostovoljno delo. Več kot 80 % Slovencev je pripravljenih prostovoljno 

delati (Slovenska filantropija 2015c). 

3.2 Prostovoljstvo v sodobnem času 

Ramovš (2007, 12) opredeli sodobno prostovoljstvo kot osebno ali organizirano delo, ki ga 

opravlja posameznik ali skupnost, da pomaga drugemu posamezniku in skupini. Področje 

pomoči je lahko podajanje informacij, poučevanje in druge aktivnosti, fizično delo, oskrba in 

druga pomoč v stiskah za lajšanje težav.  
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Značilnosti prostovoljnega dela so (Ramovš 2007, 12): 

- posameznik opravlja delo brez materialnega plačila in ne velja za izvajanje pomoči 

sorodnikom, 

- pomoč poteka v prostem času,  

- pomoč se opravlja na podlagi osebne odločitve posameznika, 

- cilj izvajanja pomoči je solidarnost, humanost do sočloveka, njegovih potreb in težav. 

Danes v družbi prevladuje organiziran način življenja in sobivanja ljudi, zato je pomembno, 

da je dobro organizirana tudi medčloveška pomoč. Osnova za tako sodelovanje je nesebična 

humanost vsakega posameznika, ki se odloči za opravljanje organiziranega prostovoljnega 

dela (Ramovš 2011, 79). 

Vrednosti prostovoljnega dela in medsebojne pomoči, ki jo nudijo posamezniki s 

prostovoljnim delom, se v družbi premalo zavedamo in jo premalo cenimo. Pomoč, ki jo 

opravljajo prostovoljci je pomembna in neprecenljiva, ker v družbi pripomore k razvoju vseh 

ljudi, brez razlik (Hauptman 2011, 6). 

Ramovš (2007, 162) navaja štiri korake, ki jim organizacija sledi pri organiziranju sodobnega 

prostovoljstva in jih prikazuje slika 7. Posamezniki, ki se odločijo in vključijo v prostovoljno 

delo, ga morajo opravljati z veseljem in iz lastne odločitve oziroma potrebe. Te potrebe se 

morajo skladati s potrebami vseh posameznikov, ki so vključeni v skupino organiziranega 

prostovoljstva (Hauptman 2011, 42). 

 

Slika 7: Koraki pri organiziranju prostovoljnega dela 

Vir: Hauptman 2011, 42. 
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Sodobno prostovoljstvo v današnjem času oblikuje in krepi socialna omrežja, kjer se razvijajo 

osebne lastnosti posameznikov, gradijo se novi odnosi, v katerih posamezniki lahko dobijo 

materialno, informacijsko in čustveno oporo. V skupinah organiziranega prostovoljstva 

posamezniki  pridobijo samospoštovanje in pozitiven družbeni položaj (Rupert idr. 2013, 28). 

Prostovoljstvo je danes eden od načinov za razvijanje osebne solidarnosti. Ta pomembna 

lastnost posameznika oblikuje v osebnost, ki  lahko pridobiva z opravljanjem prostovoljnega 

dela. Značilnost prostovoljstva je skozi opravljanje posameznih prostovoljnih aktivnosti 

vzpostavljeno ravnotežje med zadovoljevanjem potreb posameznika in potreb drugih. To 

ravnotežje Ramovš (2011, 82) izrazi v geslu: Če hočeš pomagati sebi, poskrbi za druge, če 

hočeš pomagati drugim, poskrbi zase! 

Prostovoljstvo istočasno izpopolnjuje in razvija prostovoljca, ki z zadovoljevanjem potreb 

drugega lahko izboljša in izpopolni svoje osebne lastnosti  in lastnosti tistega posameznika, ki 

s pomočjo prostovoljca zadovolji svojo osnovno potrebo. Zato je dobro, da prostovoljstvo 

opravlja vsak odrasel posameznik, mladi pa se odločajo zanj zaradi pridobivanja novih 

izkušenj, izzivov in priložnosti (Ramovš 2011, 82). 

Razloge za sodobno prostovoljstvo Ramovš (2007, 318) vidi v osebni odločitvi posameznika, 

njegovi želji in potrebi po nudenju pomoči drugim. Gabrijela Hauptman (2011, 10) razloge za 

sodobno prostovoljstvo povzame in prikaže na spodnji sliki. 

 

Slika 8: Razlogi za prostovoljno delovanje 

Vir: Hauptman 2011, 10. 

Aktivnosti prostovoljstva nudijo možnosti za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov v 

družbi. Tega se premalo zavedamo in ne izkoriščamo dovolj teh priložnosti. Prostovoljstvo 

vpliva na sposobnost prilagajanja posameznikov v družbenih procesih, krepi socialno 

delovanje državljanov, združuje koristne učinke delovanja posameznikov na skupno življenje 
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vseh v družbi (Fištravec idr. 2012, 7). 

Učinke in koristi prostovoljnega dela na posameznika izpostavi prostovoljka Špela Kaplja 

(2006, 67–70), kjer kot najpomembnejše koristi in izkušnje prostovoljnega dela poudari 

pridobljene priložnosti učenja. Koristi prostovoljnega dela na posameznika prikaže Gabrijela 

Hauptman (2011, 14) v naslednji sliki. 

 

Slika 9: Učinki prostovoljnega dela na posameznika 

Vir: Hauptman 2011, 14. 

3.3 Motivacija za prostovoljno delo 

Posameznik se za opravljanje prostovoljnega dela lahko odloči iz želje in podpore pomagati 

drugim, kar opredelimo kot altruistične razloge. Nasprotno pa željo po osebni rasti, 

pridobivanju znanj, izkušenj in spretnosti ter širjenju socialnih stikov opredelimo kot ne 

altruistične motive (Lukežič 2012, 4). 

Motivacijo za opravljanje prostovoljnega dela lahko delimo na notranjo in zunanjo, vendar sta 

med seboj tesno povezani. Glavni motiv za izvajanje prostovoljnega dela je pomagati drugim. 
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Notranja motivacija je povezana z ustvarjalnostjo, prihaja spontano in je trajnejša. 

Posameznik želi razvijati svoje osebne sposobnosti, naučiti se posameznih spretnosti, nekaj 

razumeti, pridobiti nekaj novega, kar ga zanima. Posameznik svojega prostovoljnega dela ne 

more izvajati le zaradi zunanjih motivacijskih razlogov. Pri odločanju posameznika za 

prostovoljno delo in pripravljenost pomagati drugim, se morata enakovredno prepletati tako 

zunanja kot notranja motivacija. V primerih, ko motivi niso usklajeni z vrednotami 

organizacije, lahko povzročajo uporabnikom prostovoljskega dela škodo (Blazinšek, Oblak in 

Gornik 2010, 64).  

Blazinšek, Oblak in Gornik (2010, 64–65) naštevajo različne motive, zaradi katerih se 

posamezniki odločajo za prostovoljno delo. Prevladujejo motivi: da zapolnijo čas, se 

oddolžijo, da so zgled otrokom, da se zabavajo, se družijo z vrstniki, da spoznajo nove ljudi, 

da bi našli cilj v življenju, da lažje preživijo osebne težave, da izkoristijo in izpopolnijo svoje 

veščine in potenciale, da popravijo napake, da prihranijo denar, da pomagajo, da izrazijo svoja 

čustva, da postanejo del skupine, da se naučijo nekaj novega, da so koristni, da so srečni, da 

izrazijo in razvijajo svojo ustvarjalnost, zaradi tradicije, da niso osamljeni, da pridobijo nove 

izkušnje, zaradi druženja s prijatelji, da pokažejo svojo nesebičnost, humanost, ker jim 

prostovoljno delo pomeni hobi, da pridobijo nove izkušnje, jim to pomeni nov izziv, pridobijo 

pa si lahko tudi možnosti redne zaposlitve. 

Alenka Oblak (2013, 33) poudarja, da je pomembno opredeliti motive, jih stalno razvijati  in 

skrbeti, da so usklajeni z vrednotami v organizaciji. Motivacija prostovoljcev je osnovni 

dejavnik za odločitev opravljanja prostovoljnega dela. Rezultati in pričakovanja so lahko 

navdušenje in nadaljevanje aktivnosti ali razočaranje posameznega prostovoljca, 

prostovoljske organizacije in uporabnikov. 

Prostovoljec mora biti za uspešno opravljanje aktivnosti motiviran, biti mora pripravljen nekaj 

dati drugim. Z opravljanjem prostovoljnega dela osebno raste, pridobiva nova znanja, 

izkušnje, kar pomeni, da dobi nekaj zase, hkrati pa pomaga drugim, jim nekaj da. Prepletanje 

različnih motivov posameznika in socialne mreže v celotni družbi nam prikazuje naslednja 

slika 10 (Oblak 2013, 33). 
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Slika 10: Motivacija za prostovoljno delo 

Vir: Blazinšek, Oblak in Gornik 2010, 66. 

Stebbins in Graham (2008, 58) poudarjata, da prostovoljstvo ni zabava, čeprav se izvaja v 

prostem času, s čimer običajno povezujemo preproste sproščene aktivnosti. Pomembnost 

pravilne predstavitve prostovoljnega dela posameznikom, ki se šele odločajo zanj, pomeni, da 

pravilno prikažemo tudi koristi, ki jih bodo pridobili z vključitvijo v prostovoljne aktivnosti. 

Pri opravljanju prostovoljnega dela posameznik vedno zadovoljuje tudi lastne potrebe. 

Jadranka Barbarić (2012, 3) opredeli oblike, kjer se odraža vpliv prostovoljnega dela na 

posameznika: 

- posameznik osebno raste,  

- izboljšuje svojo samopodobo, 

- pozitivno ocenjuje svoje aktivnosti, 

- spodbuja osebno refleksijo, 

- ustvarja nova socialna mreženja, 

- razvija in krepi občutek za odgovornost in solidarnost. 

V procesu izvajanja aktivnosti prostovoljstva posamezniki pridobijo in dopolnijo tudi 

(Barbarić 2012, 3): 

- nova znanja, veščine, spretnosti, 

- ključne zmožnosti za vseživljenjsko učenje, 

- sposobnosti in odgovornost za skupinsko delo, 
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- izkušnje s področja različnih kultur, 

- odgovoren, realen pogled in odnos do skupine, družbe. 

3.4 Etični kodeks organiziranega prostovoljstva 

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva določa napotke in minimalne standarde dobrega 

dela in ravnanja v prostovoljstvu in zavezuje vse prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske 

organizacije, ki pristopijo s podpisom izjave (Slovenska filantropija 2015b). 

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva je pripravila Slovenska filantropija, sprejele so ga 

prostovoljske organizacije in potrdile v Sežani 14. januarja 2006 na V. slovenskem kongresu 

prostovoljstva (Novak idr. 2006, 7). 

V etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva Novak idr. (2006, 9) definirajo, da je 

prostovoljsko delo tisto, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja 

posameznica oziroma posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist. 

Azra Kristančič (2004, 33) povzame namen priprave etičnega kodeksa v naslednjih točkah:  

- pripraviti standarde za prostovoljce, 

- pravilno informirati prostovoljce in organizacije, 

- sprejeti odgovornost do posameznikov, ki jim je prostovoljno delo namenjeno, 

- sprejeti odgovornost do organizacije in širše skupnosti, 

- izvajati optimalno obliko aktivnosti, 

- spoštovati etična in moralna pravila, 

- opredeliti naloge prostovoljne organizacije, 

- opredeliti lik-podobo prostovoljca, prostovoljke.  

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva je osnova za spoštovanje vseh udeležencev v 

procesu prostovoljskega dela. Organizacijam in posameznikom, ki opravljajo prostovoljne 

aktivnosti, sprejeta določila pomagajo pri izvajanju osnovnih standardov za opravljanje 

kvalitetnega dela in aktivnosti. Organizacija, ki sprejme in podpiše pristopno izjavo, lahko 

uporablja logotip prostovoljstva, ki označuje simbol kakovosti prostovoljnega dela. 

Posamezniki, ki opravljajo prostovoljno delo, morajo spoštovati sprejeta načela pri vseh 

dejavnosti in aktivnostih (Novak idr. 2006, 10). 

V prvem delu etičnega kodeksa so določena splošna etična načela za organizacije. Ob  

pristopu posameznika k izvajanju posameznih aktivnosti organizacija natančno seznani  

prostovoljko, prostovoljca s pravili delovanja organizacije in organiziranostjo prostovoljnega 

dela (Slovenska filantropija 2015b). 

V drugem, glavnem delu, so v posameznih točkah opredeljena etična načela prostovoljca, 

prostovoljke (Rupert idr. 2013, 58): 
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- dostojanstvo, skladnost, enake pravice vseh udeležencev, 

- izražanje interesov uporabnika, 

- aktivno sodelovanje uporabnikov, 

- svobodno odločanje posameznika, 

- skrb za ugled prostovoljskega dela.  

V tretjem delu etičnega kodeksa so opredeljene naloge in delo etične komisije, ki presoja o 

kršitvah etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva pri vsaki prostovoljni organizaciji. 

Etično komisijo sestavlja 5 do 11 predstavnikov različnih prostovoljnih organizacij. Imenuje 

jo Kongres prostovoljstva za obdobje dveh let oziroma do naslednjega zasedanja kongresa. 

(Novak idr. 2006, 14). 

Etična komisija ob ustanovitvi sprejme pravilnik za svoje delovanje in z njim seznani vse 

prostovoljne organizacije, ki so sprejele Etični kodeks organiziranega prostovoljstva (prav 

tam). 
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4 PREDSTAVITEV PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA ŠINKOV 

TURN 

V poglavju predstavimo prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn, njegovo poslanstvo, 

vizijo ter cilje društva. Poglavje zaključimo z organizacijsko strukturo in zgodovino društva. 

4.1 Predstavitev društva 

Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn (v nadaljevanju PGD) je prostovoljno, samostojno, 

nepolitično in nestrankarsko združenje občanov, ki deluje na podlagi Zakona o društvih  in na 

podlagi Zakona o gasilstvu. PGD opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, ki 

presega interese njenih članov in jo izvaja v javnem interesu (Statut PGD 2013, 1).  

PGD sodeluje kot najpomembnejša splošna reševalna služba, ki skrbi za osveščanje in 

preventivno dejavnost v primerih naravnih, prometnih in drugih nesreč v lokalnem okolju in 

širše. 

Posameznik, ki se želi včlaniti v PGD in je pripravljen prostovoljno izvajati naloge s področja 

gasilstva, predloži Upravnemu odboru PGD svojo pristopno izjavo. S podpisom izjave 

prevzame odgovornost, da bo opravljal naloge, ki jih določa Statut društva, da bo ravnal v 

skladu s kodeksom prostovoljnega gasilca in bo redno plačeval članarino (Statut PGD 2013, 

4). 

Članstvo PGD sestavljajo aktivni člani in častni člani. Aktivni član je lahko član društva od 6. 

leta starosti dalje, če aktivno deluje pri izvajanju nalog PGD. Častne člane imenuje občni zbor 

na lastno pobudo ali na predlog Upravnega odbora zaradi osebnih zaslug za PGD, gasilstvo, 

zaščito in reševanje (Statut PGD 2013, 5). 

PGD Šinkov Turn letos praznuje 90 let delovanja. Ob ustanovitvi leta 1925 je štelo 27 članov, 

danes vključuje skupaj 214 članov in članic, ki so predani humanemu in brezpogojnemu 

delovanju v širšo javno korist. 

4.2 Poslanstvo, vizija, cilji društva 

Namen delovanja PGD je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni 

gasilci, ki sestavljajo gasilsko enoto (Statut PGD 2013, 2). Naloge, ki jih PGD opravlja, 

temeljijo na solidarnosti in pripravljenosti pomagati bližnjemu v naravnih in drugih nesrečah. 

Območje delovanja obsega naselja vasi Selo, Vesca, Šinkov Turn in Koseze. PGD skrbi za 

izobraževanje članstva, sodobno opremljenost z gasilno, reševalno in zaščitno opremo in nudi 

pomoč krajanom ob naravnih in drugih nesrečah.  

Statut PGD (2013, 2) opredeljuje cilje, ki jih društvo v okviru svojega delovanja izpolnjuje:  
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- aktivne ukrepe zaščite varovanja ljudi in premoženja pred požarom in pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, 

- opravlja pomoč v lokalnem okolju in širše, v primerih reševanja  ljudi in premoženja ob 

požarih, naravnih in drugih nesrečah, 

- vzgajanje, izobraževanje in usposabljanje članov PGD za opravljanje osnovne gasilske 

dejavnosti, 

- izvaja naloge na področju humanitarnosti in drugih dejavnosti, ki so v splošnem javnem 

interesu. 

Društvo skozi svoje aktivnosti dopolnjuje svoje delo in uresničuje vizijo s sodelovanjem v 

lokalnem okolju z občino Vodice, kjer odgovorno opravlja vse potrebne aktivnosti in 

zakonske obveznosti, z namenom zagotavljanja varnosti pred požarom, naravnimi in drugimi 

nesrečami. PGD aktivno sodeluje s sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi na področju 

zaščite in reševanja ljudi in drugih materialnih dobrin, kjer izvaja vse preventivne in 

operativne naloge. 

4.3 Organizacijska struktura društva 

Organi upravljanja v PGD so (Statut PGD 2013, 8–12):  

- Občni zbor – zbor članov (OZ): je najvišji organ PGD. Sestavljajo ga vsi aktivni člani 

društva. Glavne naloge in pristojnosti OZ so: sprejem statuta, potrditev letnega poročila 

PGD, izvolitev in razrešitev predsednika, poveljnika in članov organov PGD, podeljuje 

priznanja, odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in drugo; 

- Upravni odbor (UO): je strokovno-tehnični in operativno-izvršilni organ občnega  zbora. 

UO vodi PGD med dvema zasedanjema OZ. UO skrbi za opremo, izobraževanje in 

izvajanje operativnih nalog, izvaja sklepe OZ, skrbi za izvajanje programa letnega dela, 

določa višino letne članarine, vodi evidenco članstva, skrbi za finančno in materialno 

poslovanje, odloča o sprejemu novih članov, upravlja s premoženjem društva in opravlja 

druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD ter naloge, ki mu jih naloži OZ. UO lahko za 

izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Število članov in vodje posameznih 

komisij določi UO. 

V PGD Šinkov Turn delujejo naslednje komisije: 

- komisija za mladino,  

- komisija za članice,   

- komisija za veterane; 

- Nadzorni odbor (NO): skrbi za pravilno delovanje društva s področja finančnega in 

materialnega poslovanja in tekočih del društva. Spremlja in skrbi za pravilno izvajanje 

sklepov občnega zbora. NO je sestavljen iz predsednika in dveh članov, vse izvoli OZ. 

Predsednik NO lahko po lastni presoji skliče sejo NO in jo vodi po predlaganem 

dnevnem redu;  



34 

- Disciplinska komisija (DK): je organ društva, ki skrbi za odločanje in izrekanje ukrepov 

o disciplinskih prekrških, izključitvah in drugih sporih v društvu. DK vodi postopke o 

kršitvah določil statuta in drugih aktov PGD, obravnava kršitve kodeksa prostovoljnega 

gasilca, neizpolnjevanja sklepov organov PGD, nevestnega izpolnjevanja funkcij v PGD 

in odloča o dejanjih, ki škodujejo ugledu PGD. DK sestavlja pet članov, ki jih izvoli OZ 

za dobo petih let. 

Organizacijsko zgradbo oziroma organe upravljanja PGD Šinkov Turn prikazuje slika 11:  

 

Slika 11: Organigram upravljanja PGD Šinkov Turn 

Vir: PGD Šinkov Turn 2015. 

4.4 Zgodovina društva 

V gradu Šinkov Turn, od katerega se je do danes ohranil samo obnovljen vrtni paviljon pod 

cerkvijo, se je v letih po prvi svetovni vojni odvijala živahna kulturna dejavnost. Septembra 

1925 leta so krajani vasi Koseze, Kot, Potok, Šinkov Turn, Golo in Selo ustanovili gasilsko 

društvo Šinkov Turn. Kasneje so k društvu pristopili še krajani iz Vesce. Osnovni namen je 

bil varstvo prebivalcev pred požari in družabno življenje, kjer so prirejali ljudske igre. Z njimi 

so pridobivali potrebna finančna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti in nakup opreme 

(PGD Šinkov Turn 2015). 

V letu 1926 so že kupili rog in prvo brizgalno, v naslednjem letu pa je eden od članov podaril 

del zemljišča, kjer so zgradili gasilski dom. Sledilo je obdobje z manj aktivnostmi. V 

hranilnici so bili večkrat dolgovi, kot posledica pa so bile pogoste menjave funkcij v društvu. 
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V obdobju do in med 2. svetovno vojno je bilo manj aktivnosti oziroma so nazadnje v celoti 

zamrle. 

Po letu 1945 so ponovno pričeli s prirejanjem iger. V letu 1952 je društvo kupilo osebni 

avtomobil mercedes, za gasilske in reševalne namene. Obdobje po letu 1970 zaznamujejo 

večje investicije: zidan stolp, nov kombi in električna sirena, ki še danes služi svojemu 

namenu, nabave motorne brizgalne Rosenbauer, v letu 1977 pa izgradnja novega gasilskega 

doma (prav tam).  

V zadnjem desetletju kot pomembnejše investicije štejemo, v letu 2005 nakup novega vozila 

za gašenje z vodo GVC 16/25 in v letu 2010 nakup novega vozila za prevoz moštva Renault 

Passenger (prav tam).   

V zadnjem obdobju je operativno delo gasilcev postalo bolj zahtevno, obsežno in raznoliko, 

zato redno pripravljamo različna izobraževanja na področju zaščite in reševanja, praktične 

vaje in predavanja za krajane. V zadnjih letih se je ob obsežnih naravnih nesrečah (poplave, 

požari, žled) pokazalo, da so gasilci edina številčno dovolj močna strokovno in tehnično 

usposobljena organizacija, ki v zelo kratkem času lahko krajanom nudi pomoč, ko jo ti 

potrebujejo.  

Posebno pozornost posvečamo delu z mladimi. Za njih organiziramo redne tedenske 

aktivnosti skozi vse leto, izvajamo treninge mentorjev za mlade iz vse Slovenije. Mladi člani 

skozi različne perspektive spoznavajo gasilske vsebine, se pripravljajo na tekmovanja 

orientacije, gasilski kviz in tekmovanja iz gasilsko-športnih disciplin. V zadnjih štirih letih 

smo v okviru programa Mladi v akciji organizirali tri mednarodne projekte v obliki 

mladinskih izmenjav s kolegi iz Avstrije, Hrvaške in letos še s Cipra. Projekti se delno 

financirajo s pomočjo evropskih sredstev (PGD Šinkov Turn 2015). 
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5 ANALIZA KOMUNICIRANJA V IZBRANEM PROSTOVOLJNEM 

GASILSKEM DRUŠTVU  

V tem poglavju predstavljamo namen empirične raziskave, metodologijo, vzorec, 

zadovoljstvo članov društva v zvezi s prostovoljnim delom v društvu, komuniciranje s 

sodelavci in komuniciranje z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem društvu. Na 

koncu poglavja preverimo zastavljene hipoteze in podamo sklep celotnega poglavja. 

5.1 Namen raziskave 

Namen empirične raziskave je raziskati pomen in vlogo internega poslovnega komuniciranja 

v prostovoljnem gasilskem društvu. 

5.2 Metodologija 

V empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, kot 

jo opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 163–169). Za zbiranje podatkov in 

informacij smo uporabili vprašalnik zaprtega tipa (priloga 1), ki je bil sestavljen iz dveh 

sklopov: 

- prvi sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, status, število let 

aktivnega članstva, naloge), 

- drugi sklop: trditve s področja komuniciranja s sodelavci v prostovoljnem gasilskem 

društvu in komuniciranja z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem društvu.  

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem sklopu vprašalnika so anketirane osebe 

označile na Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici. Vprašalnik smo predhodno testirali s 

pomočjo sedmih naključno izbranih v vzorec vključenih oseb. Težav z razumevanjem trditev 

v vprašalniku ni bilo, zato smo ga pustili nespremenjenega. 

Tehnika anketiranja: vprašalnike smo članom gasilskega društva poslali po navadni pošti. V 

pisemsko ovojnico smo poleg vprašalnika, prazne pisemske ovojnice s svojim naslovom in 

poštno znamko dodali še spremni dopis z osebno predstavitvijo, namenom anketiranja ter 

zagotavljanjem anonimnosti pri anketiranju. 

Anketiranje se je izvajalo v mesecu septembru 2015. Zanesljivost vprašalnika kot instrumenta 

merjenja različnih vidikov komuniciranja v prostovoljnem gasilskem društvu je bila testirana 

s Cronbachovim indeksom α, ki znaša 0.837, kar potrjuje zanesljivost anketnega vprašalnika 

(Bartholomew, Knott in Moustaki 2011, 45). 

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22.0. Pred 

izvedbo analize smo odgovore pri negativnih trditvah v drugem sklopu prekodirali v pozitivne 

vrednosti (5 = 1; 4 = 2; 2 = 4; 1 = 5). Naredili smo opisno statistiko (izračun frekvenc, 
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srednjih vrednosti in standardnega odklona) posameznih spremenljivk, faktorsko analizo, 

korelacijsko analizo, t-test dvojic in regresijsko analizo. 

5.3 Vzorec raziskave 

V raziskavo smo vključili 156 oseb - članov prostovoljnega gasilskega društva v starosti od 

16 do 75 let, kar predstavlja tudi populacijo anketiranih oseb. 

Prejeli smo 118 popolnoma rešenih vprašalnikov (75,6 % odzivnost). Ženske so izpolnile 50 

vprašalnikov (42,4 %), moški pa 68 vprašalnikov (57,6 %). Ostali demografski podatki so: 

- največ sodelujočih je starih od 21 do 30 let (25,4 %); 

- največ sodelujočih je zaposlenih (49,2 %); 

- največ sodelujočih je včlanjenih v društvo 21 let in več (52,5 %); 

- največ sodelujočih v društvu opravlja naloge pripravnika (38,1 %). 

Ostali podatki so razvidni v preglednici 2. 

Preglednica 2: Demografski podatki anketiranih oseb 

Spremenljivke Opisnik f f % 

spol ženski 50 42,4 

 moški 68 57,6 

starost do 20 let 12 10,2 

 od 21 do 30 let 30 25,4 

 od 31 do 40 let 16 13,6 

 od 41 do 50 let 25 21,2 

 od 51 do 60 let 18 15,3 

 nad 61 let 17 14,4 

status zaposleni delavec 58 49,2 

 nezaposlen 5 4,2 

 samozaposlen 4 3,4 

 dijak/študent 30 25,4 

 upokojenec 21 17,8 

leta članstva v društvu do vključno 5 let 10 8,5 

 od 6 do 10 let 15 12,7 

 od 11 do 15 let 16 13,6 

 od 16 do 20 let 15 12,7 

 21 let ali več 62 52,5 

naloge v društvu mladinec 16 13,6 

 pripravnik 45 38,1 

 prostovoljni gasilec 43 36,4 

 prostovoljni gasilec - operativec 13 11,0 

 veteran 1 0,8 

skupaj  118 100,0 
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5.4 Zadovoljstvo članov društva s prostovoljnim delom v društvu 

Anketirane osebe so v povprečju zadovoljne s svojim prostovoljnim delom v društvu 

(M = 3,80; SD = 0,83). V nadaljevanju smo ugotavljali stopnje linearne povezanosti med 

posameznimi demografskimi podatki anketiranih oseb in njihovim zadovoljstvom s 

prostovoljnim delom v društvu (uporabili smo Pearsonov koeficient korelacije) – preglednica 

3.  

Preglednica 3: Korelacijska matrika povezanosti zadovoljstva članov društva (glede na 

demografske podatke) s prostovoljnim delom v društvu 

Zadovoljstvo s prostovoljnim delom v društvu 

spol Pearsonov korelacijski koeficient -0,148 

sig. (2-stranski) 0,109 

N 118 

starost Pearsonov korelacijski koeficient 0,191
*
 

Sig. (2-stranski) 0,038 

N 118 

status Pearsonov korelacijski koeficient -0,085 

sig. (2-stranski) 0,359 

N 118 

leta članstva v 

društvu 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,215
*
 

sig. (2-stranski) 0,019 

N 118 

* Korelacija je statistično značilna na ravni 0,05 (2-stranska) 

Iz preglednice je razvidno, da med starostjo anketirane osebe in njenim zadovoljstvom s 

prostovoljnim delom v društvu (Pearsonov koeficient korelacije = 0,191*) obstaja statistično 

značilna pozitivna in šibka linearna povezanost (sig = 0,038). Prav tako obstaja statistično 

značilna pozitivna in šibka linearna povezanost med leti članstva anketirane osebe v društvu 

in njenim zadovoljstvom s prostovoljnim delom v društvu (Pearsonov koeficient korelacije = 

0,215
*
; sig = 0,019). Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da zadovoljstvo med anketiranimi 

osebami s svojim prostovoljnim delom v društvu s starostjo in z leti članstva v društvu raste. 

5.5 Komuniciranje s sodelavci v prostovoljnem gasilskem društvu 

V nadaljevanju bomo prikazali osnovne statistične analize s področja komuniciranja s 

sodelavci v prostovoljnem gasilskem društvu in faktorsko analizo komuniciranja s sodelavci v 

prostovoljnem gasilskem društvu. Podatke smo razvrstili padajoče, glede na aritmetično 

sredino posamezne trditve tega sklopa. 
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5.5.1 Osnovna statistična analiza komuniciranja s sodelavci v prostovoljnem gasilskem 

društvu 

Anketirane osebe vse trditve s področja komuniciranja s sodelavci ocenjujejo pozitivno 

(M > 3,00), razen trditve, da se med sodelavci o konfliktih govori (M = 2,69), ki jo ocenjujejo 

negativno, kot kaže preglednica 4. V povprečju se najbolj strinjajo s trditvijo, da med 

sodelavci ne prihaja do medsebojnih groženj (M = 4,37), ne prihaja do verbalnih napadov 

(M = 4,14) in da je delo s sodelavci (skupinsko delo) zanje zaželeno (M = 4,13). Standardni 

odkloni se gibljejo od 0,76 do 1,09.  

Preglednica 4: Komuniciranje s sodelavci v prostovoljnem gasilskem društvu 

Trditve M SD 

Med nami prihaja do medsebojnih groženj.* 4,37 0,76 

Med nami prihaja do verbalnih napadov.* 4,14 0,95 

Skupinsko delo med nami je zaželeno. 4,13 0,88 

Pomagamo si, da delo dobro opravimo. 4,06 0,79 

Radi prisluhnemo drug drugemu. 3,87 0,84 

O posameznikih širimo negativne govorice.* 3,86 0,97 

Med nami prevladuje spoštljiv odnos. 3,84 0,85 

Med nami prevladujejo dobri delovni odnosi. 3,79 0,83 

Skupinske probleme rešujemo soglasno. 3,63 0,84 

Tistim, ki dobro delajo, se sodelavci posmehujejo.* 3,61 1,04 

Posamezniki širijo napačne informacije.* 3,42 1,09 

Med nami prihaja do medsebojnih konfliktov.* 3,40 1,01 

Posamezniki zadržujejo pomembne informacije.* 3,33 1,05 

O konfliktih med nami ne govorimo.* 2,69 1,07 

* odgovore pri negativnih trditvah smo prekodirali v pozitivne vrednosti 

Anketirane osebe v povprečju komuniciranje s svojimi sodelavci ocenjujejo kot zadovoljivo 

(M = 3,88; SD = 0,79). S svojimi sodelavci največ komunicirajo osebno (f = 71), ena 

anketirana oseba pa s sodelavci ne komunicira (veteran). Po mnenju anketiranih oseb 

komuniciranja s svojimi sodelavci po klasični pošti ni – preglednica 5. 

Preglednica 5: Način komuniciranja med sodelavci v prostovoljnem gasilskem društvu 

Trditve f f % 

Osebno. 71 60,2 

Po telefonu. 33 28,0 

Po elektronski pošti. 12 10,2 

Po skypu. 1 0,8 

Ne komuniciram. 1 0,8 

Po klasični pošti. 0 0,0 
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5.5.2 Faktorska analiza komuniciranja s sodelavci v prostovoljnem gasilskem društvu 

Z namenom ugotavljanja posameznih dejavnikov komuniciranja s sodelavci smo v 

nadaljevanju izvedli faktorsko analizo (priloga 2) – uporabili smo metodo glavnih komponent 

(angl. Principal components) in pravokotno rotacijo Varimax. 

Pred izvedbo analize smo preverili primernost podatkov. Na osnovi Bartlettovega testa 

(sig = 0,000 < 0,05) in na osnovi KMO mere (KMO = 0,888) smo ugotovili, da so podatki 

primerni za analizo.  

Pri izboru števila komponent smo upoštevali: 

- lastno vrednost (> 1),  

- delež pojasnjene variance (več kot 60 %) 

- grafični prikaz (slika 12).  

V preglednici 6 so prikazane tri glavne komponente, katerih lastna vrednost je večja kot 1, 

skupaj pa pojasnijo 64,62 % celotne variance.  

Preglednica 6: Celotna pojasnjena varianca komuniciranja s sodelavci 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 

Ekstrakcijski seštevki kvadratov 

uteži 

Rotacijski seštevki 

kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež 

variance v 

%  

Kumulativa 

v % Skupaj 

Delež 

variance v 

%  

Kumulativa 

v % Skupaj 

1 6,416 45,831 45,831 6,416 45,831 45,831 3,779 

2 1,395 9,965 55,796 1,395 9,965 55,796 3,488 

3 1,235 8,824 64,620 1,235 8,824 64,620 1,780 

4 0,819 5,848 70,468     

5 0,662 4,731 75,199     

6 0,609 4,347 79,546     

7 0,516 3,682 83,228     

8 0,504 3,601 86,829     

9 0,413 2,950 89,779     

10 0,379 2,706 92,485     

11 0,347 2,480 94,965     

12 0,247 1,766 96,731     

13 0,246 1,760 98,491     

14 0,211 1,509 100,000     

Metoda ekstrakcije: Varimax. 

Število komponent je razvidno tudi iz grafičnega prikaza (slika 12). 
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Slika 12: Grafični prikaz števila komponent pri spremenljivki Komuniciranje s 

sodelavci 

Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk, ki so bile večje od 0,50, smo obdržali 

vse spremenljivke – priloga 2.  

Sprejete tri dejavnike komuniciranja s sodelavci prikazuje preglednica 7. Glede na vsebino 

smo prvi dejavnik komuniciranja s sodelavci S1 poimenovali Spoštljivi in dobri delovni 

odnosi. Obsega šest spremenljivk in pojasni 26,99 % celotne variance. Drug dejavnik 

komuniciranja s sodelavci S2 obsega pet spremenljivk in smo ga glede na vsebino 

poimenovali Izogibanje medsebojnih konfliktov - dejavnik pojasni 24,91 % celotne variance. 

Tretji dejavnik komuniciranja s sodelavci S3 pa smo poimenovali Dajanje informacij in 

vsebuje tri spremenljivke - dejavnik pojasni 12,71 % celotne variance. 

Preglednica 7: Dejavniki komuniciranja s sodelavci (Rotirana vrednost) 

Spremenljivke 

Dejavnik * 

1 2 3 

Med nami prevladuje spoštljiv odnos. 0,811   

Med nami prevladujejo dobri delovni odnosi. 0,778   

Radi prisluhnemo drug drugemu. 0,764   

Skupinske probleme rešujemo soglasno. 0,703   

Pomagamo si, da delo dobro opravimo. 0,685   

Skupinsko delo med nami je zaželeno. 0,617   

Med nami prihaja do medsebojnih groženj.*  0,773  

Tistim, ki dobro delajo, se sodelavci posmehujejo.*  0,703  

Med nami prihaja do verbalnih napadov.*  0,681  

O posameznikih širimo negativne govorice.*  0,677  

Med nami prihaja do medsebojnih konfliktov.*  0,602  

O konfliktih med nami ne govorimo.*   0,832 
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Spremenljivke 

Dejavnik * 

1 2 3 

Posamezniki širijo napačne informacije.*   0,635 

Posamezniki zadržujejo pomembne informacije.*   0,558 

% pojasnjene celotne variance 26,993 24,914 12,712 

S1: Spoštljivi in dobri delovni odnosi; S2: Izogibanje medsebojnih konfliktov; S3: Dajanje informacij 

Za ugotavljanje skupne ocene komuniciranja s sodelavci smo z metodo tehtanega povprečja 

dobili novo spremenljivko Komuniciranje s sodelavci: 

COMPUTE i1= (S1 * 3.779 (λ1) + S2 * 3.488 (λ2) + S3 * 1.780 (λ3)) / (3.779 (λ1) + 3.488 

(λ2) + 1.780 (λ3)) 

Za novo spremenljivko smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno povprečno vrednost 

(M = 3,74) in standardni odklon (SD = 0,60) (preglednica 8). 

Preglednica 8: Povprečna vrednost in standardni odklon Komuniciranje s sodelavci 

 M SD 

Komuniciranje s sodelavci. 3,74 0,60 

5.6 Komuniciranje z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem društvu 

V nadaljevanju bomo prikazali osnovne statistične analize s področja komuniciranja z 

nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem društvu in faktorsko analizo komuniciranja s 

sodelavci v prostovoljnem gasilskem društvu. Podatke smo razvrstili padajoče glede na 

aritmetično sredino posamezne trditve tega sklopa. 

5.6.1 Osnovna statistična analiza komuniciranja z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem 

gasilskem društvu 

Anketirane osebe vse trditve s področja komuniciranja z nadrejenim (vodjo) ocenjujejo 

pozitivno (M > 3,00), kot prikazuje preglednica 9. V povprečju se najbolj strinjajo s trditvijo, 

da jih nadrejeni (vodja) verbalno ne napada (M = 4,36), da si prizadeva za uspešno 

komuniciranje s podrejenimi (M = 4,02) in da jim ničesar ne prikriva (M = 4,01). Anketirane 

osebe se najmanj strinjajo s trditvijo, da nadrejeni (vodja) upošteva njihove predloge 

(M = 3,64). Standardni odkloni se gibljejo od 0,75 do 1,03.  
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Preglednica 9: Komuniciranje z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem društvu 

Trditve M SD 

Verbalno nas napada.* 4,36 0,82 

Prizadeva si za uspešno komuniciranje s podrejenimi. 4,02 0,86 

Nekaj nam prikriva.* 4,01 0,98 

V prisotnosti drugih kritizira nadrejene (ostale vodje).* 3,97 1,03 

Za dobro opravljeno delo deli pohvale. 3,94 0,75 

Podpira in spoštuje nas. 3,92 0,78 

V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos. 3,90 0,85 

V prisotnosti drugih nas kritizira.* 3,88 0,99 

Med nami je vzpostavljen pozitiven odnos. 3,82 0,78 

Svetuje nam, če potrebujemo pomoč 3,80 0,87 

Izpolni dogovore in obljube, ki nam jih je dal. 3,77 0,76 

Spodbuja našo ustvarjalnost. 3,74 0,91 

Informacije podaja na jasen in razumljiv način. 3,70 0,84 

Upošteva naše predloge. 3,64 0,89 

* odgovore pri negativnih trditvah smo prekodirali v pozitivne vrednosti 

Anketirane osebe komuniciranje z nadrejenim (vodjo) v povprečju ocenjujejo kot zadovoljivo 

(M = 3,92; SD = 0,82). Z nadrejenim (vodjo) največ komunicirajo osebno (f = 63), dve 

anketirani osebi z nadrejenim (vodjo) ne komunicirata (veterana). Po mnenju anketiranih oseb 

komuniciranja z nadrejenim (vodjo) po skypu ni, kar kaže preglednica 10. 

Preglednica 10: Način komuniciranja z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem 

društvu 

Trditve f f % 

Osebno. 63 53,4 

Po telefonu. 39 33,1 

Po elektronski pošti. 12 10,2 

Po klasični pošti. 2 1,7 

Ne komuniciram. 2 1,7 

Po skypu. 0 0,0 

5.6.2 Faktorska analiza komuniciranja z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem 

društvu 

Z namenom ugotavljanja posameznih dejavnikov komuniciranja z nadrejenim (vodjo) smo v 

nadaljevanju izvedli faktorsko analizo (priloga 2), uporabili pa smo metodo glavnih 

komponent (angl. Principal components) in pravokotno rotacijo Varimax. 

Pred izvedbo analize smo preverili primernost podatkov. Na osnovi Bartlettovega testa 

(sig = 0,000 < 0,05) in na osnovi KMO mere (KMO = 0,922) smo ugotovili, da so podatki 
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primerni za analizo.  

Pri izboru števila komponent smo upoštevali: 

- lastno vrednost (> 1),  

- delež pojasnjene variance (več kot 60 %) 

- grafični prikaz (slika 13).  

V preglednici 11 sta prikazani dve glavni komponenti, katerih lastna vrednost je večja kot 1, 

skupaj pa pojasnita 65,00 % celotne variance.  

Preglednica 11: Celotna pojasnjena varianca komuniciranja z nadrejenim (vodjo) 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 

Ekstrakcijski seštevki kvadratov 

uteži 

Rotacijski seštevki 

kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež 

variance v 

%  

Kumulativa 

v % Skupaj 

Delež 

variance v 

%  

Kumulativa 

v % Skupaj 

1 7,853 56,094 56,094 7,853 56,094 56,094 5,601 

2 1,247 8,908 65,002 1,247 8,908 65,002 3,499 

3 0,755 5,395 70,397     

4 0,715 5,106 75,503     

5 0,556 3,969 79,472     

6 0,502 3,587 83,059     

7 0,432 3,087 86,145     

8 0,370 2,646 88,791     

9 0,359 2,561 91,352     

10 0,346 2,475 93,827     

11 0,298 2,126 95,953     

12 0,225 1,609 97,562     

13 0,190 1,356 98,919     

14 0,151 1,081 100,000     

Metoda ekstrakcije: Varimax. 

Število komponent je razvidno tudi iz grafičnega prikaza (slika 13). 
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Slika 13: Grafični prikaz števila komponent Komuniciranje z nadrejenim (vodjo) 

Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk, ki so bile večje od 0,50, smo obdržali 

vse spremenljivke – priloga 2.  

Sprejeta dva dejavnika komuniciranja z nadrejenim (vodjo) prikazuje preglednica 12. Glede 

na vsebino smo prvi dejavnik komuniciranja z nadrejenim (vodjo) V1 poimenovali Spoštljivi 

in dobri delovni odnosi, ki obsega deset spremenljivk in pojasni 40,01 % celotne variance. 

Drug dejavnik komuniciranja z nadrejenim (vodjo) V2 obsega štiri spremenljivke, ki smo ga 

glede na vsebino poimenovali Izogibanje medsebojnih konfliktov - dejavnik pojasni 24,991 % 

celotne variance.  

Preglednica 12: Dejavnika komuniciranja z nadrejenim (vodjo) (Rotirana vrednost) 

Spremenljivke 

Dejavnik* 

V1 V2 

Podpira in spoštuje nas. 0,854  

Za dobro opravljeno delo deli pohvale. 0,771  

Svetuje nam, če potrebujemo pomoč. 0,757  

Informacije podaja na jasen in razumljiv način. 0,734  

Med nami je vzpostavljen pozitiven odnos. 0,722  

V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos. 0,689  

Prizadeva si za uspešno komuniciranje s podrejenimi. 0,685  

Spodbuja našo ustvarjalnost. 0,681  

Izpolni dogovore in obljube, ki nam jih je dal. 0,672  

Upošteva naše predloge. 0,611  

V prisotnosti drugih nas kritizira.*  0,832 

V prisotnosti drugih kritizira nadrejene (ostale vodje).  0,819 

Nekaj nam prikriva.*  0,802 

Verbalno nas napada.*  0,506 
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Spremenljivke 

Dejavnik* 

V1 V2 

% pojasnjene celotne variance 40,010 24,991 

V1: Spoštljivi in dobri delovni odnos«; V2: Izogibanje medsebojnih konfliktov 

Za ugotavljanje skupne ocene komuniciranja z nadrejenim (vodjo) smo z metodo tehtanega 

povprečja dobili novo spremenljivko Komuniciranje z nadrejenim: 

COMPUTE i1= (V1 * 5.601 (λ1) + V2 * 3.499 (λ2)) / (5.601 (λ1) + 3.499 (λ2)) 

Za novo spremenljivko smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno povprečno vrednost 

(M = 3,91) in standardni odklon (SD = 0,65) (preglednica 13). 

Preglednica 13: Povprečna vrednost in standardni odklon Komuniciranje z nadrejenim 

 M SD 

Komuniciranje s sodelavci 3,91 0,65 

5.7 Preverjanje zastavljenih hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali zastavljene hipoteze, in sicer: 

- H1: Člani gasilskega društva boljše ocenjujejo komunikacijo z vodstvom društva kot z 

ostalimi člani društva. 

- H2: Starost člana gasilskega društva ima statistično pomemben vpliv na uporabo 

komunikacijskega kanala, ki ga uporablja vodstvo društva. 

- H3: Med komuniciranjem z vodstvom društva in zadovoljstvom članov društva v zvezi s 

prostovoljnim delom v društvu obstaja pozitivna povezava.  

H1: Člani gasilskega društva boljše ocenjujejo komunikacijo z vodstvom društva kot z 

ostalimi člani društva. 

Hipotezo smo preverili z enostranskim t – testom (angl. One samples t-test) – preglednica 14. 

Enostranski t-test in testna povprečna vrednost 3,74 (povprečna vrednost Komuniciranja s 

sodelavci) je pri p=<0,05 pokazal, da anketirane osebe v povprečju statistično značilno bolje 

ocenjujejo komuniciranje z nadrejenim kot komuniciranje s sodelavci (razlika M = 0,173; 

p = 0,005; t = 2,896; df = 117). Hipotezo sprejmemo. 

Preglednica 14: Enostranski t – test 

  

Testna povprečna vrednost = 3.74 

t df 

Sig. (2-

stranski) Razlika M 

95% interval zaupanja 

Spodnja Zgornja 

Komuniciranje z 

nadrejenim 
2,896 117 0,005 0,173 0,05 0,29 
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H2: Starost člana gasilskega društva ima statistično pomemben vpliv na uporabo 

komunikacijskega kanala, ki ga uporablja z vodstvom društva. 

Hipotezo smo preverili z dvodimenzionalno frekvenčno porazdelitvijo (uporaba kontingenčne 

tabele) in Pearsonovim hi-kvadratom (angl. Pearson chi-square). Iz preglednice 15 je 

razvidno, da med anketiranimi osebami glede na njihovo starost obstajajo statistično značilne 

razlike v načinu komuniciranja z vodstvom društva (uporabi komunikacijskega kanala) – hi-

kvadrat = 0,040 (preglednica 16).  

Preglednica 15: Kontingenčna tabela 

  

Način komuniciranja z nadrejenim 

Skupaj Osebno 

Po elektronski 

pošti 

Po 

telefonu 

Po klasični 

pošti 

Ne 

komuniciram 

S
ta

ro
st

 

do 20 let f 7 3 2 0 0 12 

 f % 11,1 % 25,0 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 10,2 % 

od 21 do 30 

let 

f 
18 4 8 0 0 30 

 f % 28,6 % 33,3 % 20,5 % 0,0 % 0,0 % 25,4 % 

od 31 do 40 

let 

f 
6 2 8 0 0 16 

 f % 9,5 % 16,7 % 20,5 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 

od 41 do 50 

let 

f 
9 2 13 0 1 25 

 f % 14,3 % 16,7 % 33,3 % 0,0 % 50,0 % 21,2 % 

od 51 do 60 

let 

f 
11 1 6 0 0 18 

 f % 17,5 % 8,3 % 15,4 % 0,0 % 0,0 % 15,3 % 

nad 61 let f 12 0 2 2 1 17 

 f % 19,0 % 0,0 % 5,1 %  50,0 % 14,4 % 

Skupaj f 63 12 39 2 2 118 

f % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Preglednica 16: Hi-kvadrat test 

  Vrednost df Sig. (2-stranski) 

Pearson hi kvadrat 32,309
a
 20 0,040 

Likelihood rotacija 30,163 20 0,047 

linearna povezanost 1,357 1 0,244 

N = 118 

Anketirane osebe, stare do 20 let, od 21 do 30 let, od 51 do 60 let in nad 61 let z vodstvom 

društva največ komunicirajo osebno, anketirane osebe stare od 31 do 40 let in od 41 do 50 let 

z vodstvom društva največ komunicirajo po telefonu. Hipotezo sprejmemo. 
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H3: Med komuniciranjem z vodstvom društva in zadovoljstvom članov društva v zvezi s 

prostovoljnim delom v društvu obstaja pozitivna povezava.  

Hipotezo H3 smo preverili v dveh korakih: 

- s korelacijsko analizo smo ugotavljali moč odvisnosti med oceno komuniciranja z 

vodstvom društva (neodvisna spremenljivka) in zadovoljstvom članov društva v zvezi s 

prostovoljnim delom v društvu (odvisna spremenljivka); 

- z regresijsko analizo smo odvisnost med oceno komuniciranja z vodstvom društva in 

zadovoljstvom članov društva v zvezi s prostovoljnim delom v društvu izrazili v obliki 

regresijske enačbe. 

Iz preglednice 17 je razvidno, da med oceno komuniciranja z vodstvom društva in 

zadovoljstvom članov društva v zvezi s prostovoljnim delom v društvu obstaja srednje močna 

pozitivna povezanost (vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije = 0,475
** 

pri p = 0,000). 

Preglednica 17: Moč odvisnosti med oceno zadovoljstva udeležencev internih 

usposabljanj in dejavniki zaznane kakovosti teh usposabljanj 

  Zadovoljstvo s prostovoljnim delom v društvu 

Komuniciranje 

z nadrejenim 

(vodstvom 

društva) 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,475** 

sig. (2-stranski) 0,000 

N 
118 

**Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska) 

V nadaljevanju smo izvedli regresijsko analizo (priloga 3) – uporaba metode Stepwise.  

Analiza je pokazala, da regresijski model pojasni 21,9 % variabilnosti odvisne spremenljivke 

(zadovoljstva članov društva v zvezi s prostovoljnim delom v društvu) – preglednica 18.  

Preglednica 18: Ocene regresijskih koeficientov 

Model  

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

R
2
 t sig 

Beta 
Standardna 

napaka 

*Konstanta 1,413 0,415   0,219 3,404 ,001 

Komuniciranje z 

nadrejenim (vodstvom 

društva) 

0,609 0,105 0,475  5,817 ,000 

*Konstanta: Zadovoljstvo članov društva v zvezi s prostovoljnim delom v društvu. R = 0,226. F = 

33,842. 

Regresijska funkcija se tako glasi:  

Zadovoljstvo članov društva v zvezi s prostovoljnim delom v društvu = 1,413 + 0,609* 

Komuniciranje z nadrejenim (vodstvom društva). 
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Koeficient regresijske enačbe pri Komuniciranje z nadrejenim (vodstvom društva) pove, za 

koliko se v povprečju spremeni Zadovoljstvo članov društva v zvezi s prostovoljnim delom v 

društvu (odvisna spremenljivka), če se neodvisna spremenljivka Komuniciranje z nadrejenim 

(vodstvom društva) poveča za enoto.  

Hipotezo sprejmemo. 

5.8 Sklepi empiričnega dela raziskave 

V raziskavo smo vključili 156 članov prostovoljnega gasilskega društva, v starosti od 16 do 

75 let, kar predstavlja populacijo anketiranih oseb.  

Demografski podatki anketiranih oseb: 

- največ sodelujočih je bilo moškega spola; 

- največ sodelujočih je starih od 21 do 30 let; 

- največ sodelujočih je zaposlenih; 

- največ sodelujočih je včlanjenih v društvo 21 let in več; 

- največ sodelujočih v društvu opravlja naloge pripravnika. 

Raziskava je pokazala, da so anketirane osebe v povprečju zadovoljne s svojim prostovoljnim 

delom v društvu.  

Raziskava je v nadaljevanju pokazala, da anketirane osebe vse trditve s področja 

komuniciranja s sodelavci ocenjujejo pozitivno, razen trditve, da se med sodelavci o 

konfliktih govori. Anketirane osebe se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da med 

sodelavci ne prihaja do medsebojnih groženj, ne prihaja do verbalnih napadov in da je delo s 

sodelavci (skupinsko delo) zaželeno. S svojimi sodelavci največ komunicirajo osebno. Za 

potrebe preverjanja postavljene hipoteze H1 smo s faktorsko analizo (z metodo glavnih 

komponent) ustvarili novo spremenljivko Komuniciranje s sodelavci. 

Raziskava je prav tako pokazala, da anketirane osebe vse trditve s področja komuniciranja z 

nadrejenim (vodjo) ocenjujejo pozitivno. Anketirane osebe se v povprečju najbolj strinjajo s 

trditvijo, da jih nadrejeni (vodja) verbalno ne napada, da si prizadeva za uspešno 

komuniciranje s podrejenimi in da jim nič ne prikriva. Anketirane osebe se najmanj strinjajo s 

trditvijo, da nadrejeni (vodja) upošteva njihove predloge. Z nadrejenim (vodjo) največ 

komunicirajo osebno. Za potrebe preverjanja postavljene hipoteze H1 in H3 smo s faktorsko 

analizo (z metodo glavnih komponent) ustvarili novo spremenljivko Komuniciranje z 

nadrejenim. 

V magistrski nalogi smo preverili tri hipoteze, prva se glasi: 

H1: Člani gasilskega društva boljše ocenjujejo komunikacijo z vodstvom društva kot z 
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ostalimi člani društva. 

Hipotezo smo preverili z enostranskim t – testom (angl. One samples t-test). Analiza je 

pokazala, da anketirane osebe v povprečju statistično značilno bolje ocenjujejo komuniciranje 

z nadrejenim kot komuniciranje s sodelavci, zato smo hipotezo sprejeli. 

Druga hipoteza se glasi: 

H2: Starost člana gasilskega društva ima statistično pomemben vpliv na uporabo 

komunikacijskega kanala, ki ga uporablja vodstvo društva. 

Hipotezo smo preverili z dvodimenzionalno frekvenčno porazdelitvijo (uporaba kontingenčne 

tabele) in Pearsonovim hi-kvadratom. Analiza je pokazala, da med anketiranimi osebami 

glede na njihovo starost obstajajo statistično značilne razlike v načinu komuniciranja z 

vodstvom društva (v uporabi komunikacijskega kanala). Anketirane osebe, stare do 20 let, od 

21 do 30 let, od 51 do 60 let in nad 61 let z vodstvom društva največ komunicirajo osebno, 

anketirane osebe, stare od 31 do 40 let in od 41 do 50 let z vodstvom društva največ 

komunicirajo po telefonu. Hipotezo smo sprejeli. 

Kot zadnjo smo si zastavili naslednjo hipotezo: 

H3: Med komuniciranjem z vodstvom društva in zadovoljstvom članov društva v zvezi s 

prostovoljnim delom v društvu obstaja pozitivna povezava.  

Hipotezo smo preverili s korelacijsko in regresijsko analizo. Analiza je pokazala, da med 

oceno komuniciranja z vodstvom društva in zadovoljstvom članov društva v zvezi s 

prostovoljnim delom v društvu obstaja srednje močna pozitivna povezanost. 

Na osnovi korelacijske in regresijske analize smo hipotezo sprejeli. 
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6 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil s pomočjo domače in tuje literature s področja komuniciranja, 

internega poslovnega komuniciranja in prostovoljstva raziskati pomen in vlogo internega 

poslovnega komuniciranja v prostovoljnem gasilskem društvu ter podati predloge za 

izboljšanje stanja na tem področju. 

Raziskava je pokazala, da anketirane osebe v povprečju bolje ocenjujejo komuniciranje z 

nadrejenim (vodjo) kot komuniciranje s sodelavci. Iz raziskave je prav tako razvidno, da med 

oceno komuniciranja z vodstvom društva in zadovoljstvom članov društva v zvezi s 

prostovoljnim delom v društvu obstaja pozitivna povezanost. V nadaljevanju podajamo 

prispevek k stroki, predloge za nadaljnji razvoj internega poslovnega komuniciranja v 

izbranem prostovoljnem gasilskem društvu in predloge za nadaljnje raziskovanje. 

Vodstvo društva ima nalogo obveščanja v sodelovanju z vsemi člani društva. Pri sprejemanju 

odločitev mora vodstvo več pozornosti posvetiti predlogom članov, predvsem pa jih 

upoštevati. Vsem članom društva mora vodstvo pravočasno posredovati informacije na jasen 

in zanesljiv način, da med člani ne prihaja do dvomov in napačnega razumevanja sporočil. 

Vodstvo društva mora svojim članom prisluhniti, jim nuditi pomoč s strokovnimi nasveti, jih 

motivirati za izvajanje aktivnosti v prihodnje. Odgovornost za uresničevanje in doseganje 

postavljenih ciljev društva je na strani vodstva društva. S spodbujanjem članov društva, 

pozitivnim pristopom, skupinskim delom, spoštovanjem, predvsem pa z uspešno 

komunikacijo, je opravljanje rednih dejavnosti lažje, pot do načrtovanih rezultatov pa krajša 

in hitrejša. 

Največ anketiranih oseb v društvu komunicira med seboj in z vodstvom društva osebno. Pri 

izbiri načina komunikacije, naj sodelavci in vodstvo društva prilagodijo uporabo 

komunikacijske poti s starostjo člana, s katerim komunicirajo.  

Anketirane osebe bolje ocenjujejo komuniciranje z vodjem kot komuniciranje s sodelavci. 

Vodstvo društva naj posreduje informacije na jasen in razumljiv način vsem članom, upošteva 

naj konstruktivne predloge posameznikov ali skupine članov, jih podpira in motivira za 

sodelovanje pri vseh aktivnostih. Vodstvo društva naj izpolnjuje dogovore, pri komuniciranju 

pa naj si prizadeva za sproščen in pozitiven odnos z vsemi člani društva. 

Zadovoljstvo s svojim prostovoljnim delom med anketiranimi osebami v društvu s starostjo in 

z leti članstva v društvu raste. Člani in vodstvo društva naj skupaj rešujejo odprta vprašanja, 

se med seboj podpirajo in spoštujejo. Pri komuniciranju naj se člani društva in vodstvo 

izogibajo verbalnim konfliktom, posredovanju lažnih informacij in tudi zadrževanju 

informacij.  
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6.1 Prispevek k stroki 

Prostovoljstvo danes ponovno postaja vrednota tudi med mladimi, saj s prostovoljnim delom 

in z aktivnim vključevanjem v različne dejavnosti prostovoljnega dela izpopolnjujejo sebe in s 

sodelovanjem na različnih področjih pomagajo drugim posameznikom in organizacijam. 

Praktičen prispevek predstavljajo rezultati izvedene empirične raziskave med člani 

prostovoljnega gasilskega društva. Na izbrani populaciji smo preverili, kako so člani društva 

zadovoljni s svojim prostovoljnim delom v društvu, kako komunicirajo med seboj in kako 

komunicirajo z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem društvu.  

Rezultati izvedene raziskave naj bi spodbudili vodstvo društva, kot tudi vse člane, da 

upoštevajo rezultate izvedene raziskave in se osredotočijo na posamezne točke analize, kjer so 

zaznana manjša odstopanja in pomanjkljivosti. Za kontinuirano spremljanje zadovoljstva 

članov društva s komuniciranjem naj se po določenem časovnem obdobju ponovno izvede 

raziskava, da bo po izvedeni analizi možna tudi primerjava rezultatov.  

6.2 Predlogi za nadaljnji razvoj in raziskovanje  

Uspešno komuniciranje je primarni način za doseganje zastavljenih ciljev društva in je nujno 

potrebno za izvajanje rednih tekočih in zahtevnejših aktivnosti. Vodstvo društva se zaveda, da 

je dobra komunikacija ključ do uspeha in nadaljnjega razvoja društva tudi v prihodnje.  

Člani prostovoljnega gasilskega društva med seboj, kot tudi z vodstvom društva, največ 

komunicirajo osebno, kjer je velika možnost nepravilnega razumevanja sporočila. Postopno 

prehajanje na sodobnejši način komuniciranja s pomočjo elektronskih orodij (računalnik, 

elektronska pošta, skype), zahteva veliko mero previdnosti in upoštevanje zmožnosti uporabe 

elektronske komunikacije posameznih članov. 

Iz opravljene empirične raziskave smo zaznali zadovoljivo komuniciranje članov društva med 

seboj in tudi z vodjo v prostovoljnem gasilskem društvu. Glede na obseg in zahtevnost 

aktivnosti, ki jih društvo stalno izvaja, pomenijo rezultati izvedene raziskave potrditev za 

pravilen pristop v komuniciranju, pri delegiranju nalog in načinu izvajanja osnovnega 

poslanstva. 

Predlogi za izboljšanje notranje komunikacije članov društva med seboj in v komuniciranju 

vodstva društva s člani v prostovoljnem gasilskem društvu:   

- podajanje informacij naj bo jasno in na razumljiv način, 

- vodstvo društva naj upošteva predloge, ki jih predstavijo posamezniki – aktivni člani 

društva, predloge naj vodstvo preuči in tudi realizira, 

- člani društva imajo ideje, so inventivni, zato naj jih vodstvo društva pri tem podpira in 

prisluhne vsakemu posamezniku, 
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- spodbujanje članov, da sodelujejo v skupinskem delu, kjer prevladuje pozitivno vzdušje, 

da so motivirani in ustvarjalni, 

- vodstvo društva naj pri uporabi komunikacijskega kanala upošteva starost članov s 

katerimi komunicira,  

- enostransko sprejemanje odločitev, ki niso usklajene s skupino članov, ni ustrezno in ne 

prinaša pozitivnih rezultatov. 

Na podlagi teoretičnih spoznanj in ugotovitev empirične raziskave predlagamo naslednje 

predloge za nadaljnje raziskovanje: 

- Empirično raziskavo je potrebno opraviti še v ostalih prostovoljnih gasilskih društvih, saj 

bi s tem pridobili pravo sliko stanja s področja notranjega poslovnega komuniciranja v 

prostovoljnih gasilskih društvih v Sloveniji. 

- Predlagamo raziskavo, ki bi poleg internega poslovnega komuniciranja proučevala tudi 

zunanje poslovno komuniciranje v izbranem prostovoljnem gasilskem društvu in v 

preostalih prostovoljnih gasilskih društvih v Sloveniji. Rezultate raziskave bi tako 

primerjali med seboj in ugotovili posamezne pomanjkljivosti v celotnem poslovnem 

komuniciranju gasilskih društev. 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

I. Splošni podatki 
Spol (ustrezno obkrožite):  Ž      M  

 

Starost (ustrezno obkrožite):  

a) do 20 let 

b) od 21 do 30 let 

c) od 31 do 40 let 

d) od 41 do 50 let 

e) od 51 do 60 let 

f) nad 61 let 

 

Vaš status (ustrezno obkrožite): 

a) zaposleni delavec 

b) nezaposlen 

c) samozaposlen 

d) dijak/študent 

e) upokojenec 

 

Koliko let ste aktivni član prostovoljnega gasilskega društva? (ustrezno obkrožite):  

a) do vključno 5 let 

b) od  6 do 10 let 

c) od 11 do 15 let 

d) od 16 do 20 let 

e) 21 let ali več 

 

V prostovoljnem gasilskem društvu opravljate naloge kot (ustrezno obkrožite): 

a) gasilec - pripravnik 

b) prostovoljni gasilec  

c) prostovoljni gasilec – operativec 

d) veteran 

 

Prosim, ocenite vaše delo (podajte samooceno zadovoljstva) v prostovoljnem gasilskem 

društvu (ustrezno obkrožite): 

a) sploh nisem zadovoljen 

b) nisem zadovoljen 

c) niti nezadovoljen niti zadovoljen 

d) zadovoljen 

e) zelo zadovoljen 
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II. Komuniciranje s sodelavci v prostovoljnem gasilskem društvu 

Ocenjevali boste komuniciranje med vami in vašimi sodelavci v prostovoljnem gasilskem 

društvu. Za sodelavce imejte vse, ki z vami sodelujejo v okviru društva, razen vodij tega 

društva (predsednik, podpredsednik, poveljnik, podpoveljnik, tajnik, blagajnik, predstavnik 

mladine, predstavnik članic, predstavnik veteranov).  

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da 

se s trditvijo nikakor ne strinjate in 5, da se s trditvijo popolnoma strinjate.  

 

1 2 3 4 5 

sploh se ne 

strinjam 
se ne strinjam 

niti se ne 

strinjam 

niti se strinjam 

se strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

 

1. Radi prisluhnemo drug drugemu. 1  2  3  4  5  

2. O konfliktih med nami ne govorimo. 1  2  3  4  5  

3. Skupinsko delo med nami je zaželeno. 1  2  3  4  5  

4. Med nami prevladujejo dobri delovni odnosi. 1  2  3  4  5  

5. Posamezniki širijo napačne informacije. 1  2  3  4  5  

6. Med nami prihaja do medsebojnih konfliktov. 1  2  3  4  5  

7. Posamezniki zadržujejo pomembne informacije. 1  2  3  4  5  

8. Tistim, ki dobro delajo, se sodelavci posmehujejo. 1  2  3  4  5  

9. Med nami prevladuje spoštljiv odnos. 1  2  3  4  5  

10. Med nami prihaja do medsebojnih groženj. 1  2  3  4  5  

11. Skupinske probleme rešujemo soglasno. 1  2  3  4  5  

12. O posameznikih širimo negativne govorice. 1  2  3  4  5  

13. Med nami prihaja do verbalnih napadov. 1  2  3  4  5  

14. Pomagamo si, da delo dobro opravimo. 1  2  3  4  5  

 

Kako na splošno ocenjujete komuniciranje s svojimi sodelavci v prostovoljnem 

gasilskem društvu (ustrezno obkrožite): 

a) popolnoma nezadovoljivo 

b) nezadovoljivo 

c) niti nezadovoljivo niti zadovoljivo 

d) zadovoljivo 

e) zelo zadovoljivo 
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Na kakšen način najpogosteje komunicirate s svojimi sodelavci v prostovoljnem 

gasilskem društvu (ustrezno obkrožite): 

a) osebno 

b) po elektronski pošti 

c) po telefonu 

d) po skypu 

e) po klasični pošti 

f) drugo: ___________ 

 

III. Komuniciranje z nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem gasilskem društvu 

Ocenjevali boste komuniciranje med vami in nadrejenim v prostovoljnem gasilskem društvu. 

Za nadrejenega (vodjo) imejte člana upravnega in nadzornega odbora prostovoljnega 

gasilskega društva, s katerim imate glede na naravo nalog, ki jih v prostovoljnem gasilskem 

društvu opravljate, največ stikov (predsednik, podpredsednik, poveljnik, podpoveljnik, tajnik, 

blagajnik, predstavnik mladine, predstavnik članic, predstavnik veteranov). 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da 

se s trditvijo nikakor ne strinjate in 5, da se s trditvijo popolnoma strinjate.  

 

1 2 3 4 5 

sploh se ne 

strinjam 
se ne strinjam 

niti se ne 

strinjam 

niti se strinjam 

se strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

 

1. Prizadeva si za uspešno komuniciranje s podrejenimi. 1  2  3  4  5  

2. V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos. 1  2  3  4  5  

3. Informacije podaja na jasen in razumljiv način. 1  2  3  4  5  

4. Svetuje nam, če potrebujemo pomoč. 1  2  3  4  5  

5. Verbalno nas napada. 1  2  3  4  5  

6. Med nami je vzpostavljen pozitiven odnos. 1  2  3  4  5  

7. V prisotnosti drugih nas kritizira. 1  2  3  4  5  

8. Spodbuja našo ustvarjalnost. 1  2  3  4  5  

9. Nekaj nam prikriva. 1  2  3  4  5  

10. Izpolni dogovore in obljube, ki nam jih je dal. 1  2  3  4  5  

11. Za dobro opravljeno delo deli pohvale. 1  2  3  4  5  

12. Podpira in spoštuje nas. 1  2  3  4  5  

13. Upošteva naše predloge. 1  2  3  4  5  

14. V prisotnosti drugih kritizira nadrejene (ostale vodje).  1  2  3  4  5  

 

 



Priloga 1 

 

Kako na splošno ocenjujete komuniciranje s svojim nadrejenim (vodjo) v prostovoljnem 

gasilskem društvu (ustrezno obkrožite): 

a) popolnoma nezadovoljivo 

b) nezadovoljivo 

c) niti nezadovoljivo, niti zadovoljivo 

d) zadovoljivo 

e) zelo zadovoljivo 

 

Na kakšen način najpogosteje komunicirate s svojim nadrejenim (vodjo) v 

prostovoljnem gasilskem društvu (ustrezno obkrožite): 

a) osebno 

b) po elektronski pošti 

c) po telefonu 

d) po skypu 

e) po klasični pošti 

f) drugo: ___________ 

 

 

 

Iskrena hvala za sodelovanje! 
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FAKTORSKI ANALIZI KOMUNICIRANJA 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,888 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 816,020 

df 91 

Sig. 0,000 

   Communalities 

  Initial Extraction 

KS1 1,000 0,663 

KS2 1,000 0,765 

KS3 1,000 0,534 

KS4 1,000 0,690 

KS5 1,000 0,721 

KS6 1,000 0,642 

KS7 1,000 0,624 

KS8 1,000 0,559 

KS9 1,000 0,742 

KS10 1,000 0,673 

KS11 1,000 0,545 

KS12 1,000 0,657 

KS13 1,000 0,629 

KS14 1,000 0,603 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6,416 45,831 45,831 6,416 45,831 45,831 3,779 26,993 26,993 

2 1,395 9,965 55,796 1,395 9,965 55,796 3,488 24,914 51,908 

3 1,235 8,824 64,620 1,235 8,824 64,620 1,780 12,712 64,620 

4 0,819 5,848 70,468             

5 0,662 4,731 75,199             

6 0,609 4,347 79,546             

7 0,516 3,682 83,228             

8 0,504 3,601 86,829             

9 0,413 2,950 89,779             

10 0,379 2,706 92,485             

11 0,347 2,480 94,965             

12 0,247 1,766 96,731             

13 0,246 1,760 98,491             

14 0,211 1,509 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a
 

  

Component 

1 2 3 

KS9 0,811 0,284 0,057 

KS4 0,778 0,240 0,163 

KS1 0,764 0,245 0,140 

KS11 0,703 0,089 0,209 

KS14 0,685 0,360 0,069 

KS3 0,617 0,392 -0,003 

KS10 0,250 0,773 -0,112 

KS8 0,253 0,703 -0,010 

KS13 0,371 0,681 0,165 

KS12 0,434 0,677 0,106 

KS6 0,235 0,602 0,473 

KS2 -0,092 0,254 -0,832 

KS5 0,199 0,527 0,635 

KS7 0,183 0,528 0,558 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,922 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1090,500 

df 91 

Sig. 0,000 

   Communalities 

  Initial Extraction 

KN1 1,000 0,778 

KN2 1,000 0,646 

KN3 1,000 0,595 

KN4 1,000 0,632 

KN5 1,000 0,490 

KN6 1,000 0,565 

KN7 1,000 0,725 

KN8 1,000 0,582 

KN9 1,000 0,703 

KN10 1,000 0,675 

KN11 1,000 0,619 

KN12 1,000 0,779 

KN13 1,000 0,555 

KN14 1,000 0,754 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 7,853 56,094 56,094 7,853 56,094 56,094 5,601 40,010 40,010 

2 1,247 8,908 65,002 1,247 8,908 65,002 3,499 24,991 65,002 

3 0,755 5,395 70,397             

4 0,715 5,106 75,503             

5 0,556 3,969 79,472             

6 0,502 3,587 83,059             

7 0,432 3,087 86,145             

8 0,370 2,646 88,791             

9 0,359 2,561 91,352             

10 0,346 2,475 93,827             

11 0,298 2,126 95,953             

12 0,225 1,609 97,562             

13 0,190 1,356 98,919             

14 0,151 1,081 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix

a
 

  

Component 

1 2 

KN12 0,854 0,222 

KN11 0,771 0,157 

KN4 0,757 0,243 

KN3 0,734 0,238 

KN6 0,722 0,210 

KN2 0,689 0,415 

KN1 0,685 0,556 

KN8 0,681 0,345 

KN10 0,672 0,472 

KN13 0,611 0,426 

KN7 0,182 0,832 

KN14 0,290 0,819 

KN9 0,247 0,802 

KN5 0,483 0,506 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
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REGRESIJSKA ANALIZA 

Correlations 

  KOMV1 Zadovoljstvo 

KOMV1 Pearson Correlation 1 0,475
**

 

Sig. (2-tailed)   0,000 

N 118 118 

Zadovoljstvo Pearson Correlation 0,475
**

 1 

Sig. (2-tailed) 0,000   

N 118 118 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 0,475
a
 0,226 0,219 0,736 2,058 

a. Predictors: (Constant), KOMV1 

b. Dependent Variable: Zadovoljstvo 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18,321 1 18,321 33,842 0,000
b
 

Residual 62,798 116 0,541     

Total 81,119 117       

a. Dependent Variable: Zadovoljstvo 

b. Predictors: (Constant), KOMV1 

       Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,413 0,415   3,404 0,001 

KOMV1 0,609 0,105 0,475 5,817 0,000 

a. Dependent Variable: Zadovoljstvo 

 

Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,02 4,46 3,80 0,396 118 

Residual -1,892 1,839 0,000 0,733 118 

Std. Predicted 

Value 
-4,483 1,673 0,000 1,000 118 

Std. Residual -2,571 2,500 0,000 0,996 118 

a. Dependent Variable: Zadovoljstvo 
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