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POVZETEK 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V teoretičnem delu je predstavljeno poslovno 

komuniciranje, interno komuniciranje in zadovoljstvo zaposlenih. V empiričnem delu so 

predstavljeni načini komuniciranja, orodja internega komuniciranja in zadovoljstvo 

zaposlenih z medsebojnimi odnosi na oddelku igralnih miz IZC Perla. Raziskava je pokazala, 

da je komunikacija na oddelku razširjena, vendar ni najbolj uspešna, kar lahko izboljšamo z 

novimi orodji komuniciranja. Odnosi med zaposlenimi so dobri, medsebojno komunicirajo in 

sodelujejo. Nezadovoljni pa so s plačo, pogoji dela in vodstvom. Zadovoljstvo zaposlenih bi 

dosegli s kakovostnim vodstvenim kadrom, ki bi znal vzpostaviti pozitivno komunikacijo, z 

izboljšanjem pogojev dela in uvedbo pravičnejšega plačilnega sistema. 

 

Ključne besede: komuniciranje, interno komuniciranje, organizacijska kultura, zadovoljstvo 

zaposlenih, medsebojni odnosi 

 

SUMMARY 

The thesis is divided into two parts. The theoretical part presents business communication, 

internal communication and employees’ satisfaction. The empirical part on the other hand 

deals with communication methods, tools of internal communication and employees’ 

satisfaction with interpersonal relationships in the table section of HIT Gaming and 

Entertainment Centre Perla. The survey showed that communication in the department is 

widespread, although not very successful, which can be improved with new communication 

tools. The employees communicate and collaborate with each other. However, they are 

dissatisfied with their salaries, working conditions and administration. Employees’ 

satisfaction could be achieved with quality senior personnel who would be able to establish 

positive communication, with improving work conditions and with introducing a fairer 

payment system. 

 

Key words: communication, internal communication, organizational culture, the satisfaction 

of the employees, interpersonal relationships 
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1 UVOD 

Komunikacija je sestavni del osebnega in poslovnega življenja vsakega posameznika. Je 

sredstvo, preko katerega se medsebojno sporazumevamo, izražamo svoja stališča in načela. 

 

Ustrezna komunikacija je zelo pomembna za delo menedžerjev, saj omogoča doseganje ciljev, 

usklajevanje mnenj ter ohranjanje in spreminjanje odnosov. Menedžerji morajo komunicirati 

tako z zunanjimi sodelavci oziroma partnerji, sebi enakimi, kot tudi z ostalimi zaposlenimi. 

Pri tem morajo tako posredovati informacije kot tudi prisluhniti svojim sodelavcem oz. 

zaposlenim v podjetju. Povezanost vodstva z ostalimi delavci na vseh nivojih podjetja je 

nujna, saj vodi k dolgoročnemu uspehu in razvoju ter k uresničevanju poslanstva oz. vizije 

celotnega podjetja. 

 

V sodobnih organizacijah se vedno bolj zavedajo dejstva, da so največji kapital in 

konkurenčna prednost organizacije njihovi zaposleni. Ker je uspešna komunikacija temelj 

vsakega uspeha, moramo za dobro komunikacijo med zaposlenimi sprejemati tudi drugačnost 

sočloveka. Kot je komunikacija vir vsakega uspeha, je običajno tudi vzrok za neuspeh. 

Uspešna notranja komunikacija povzroči homogenost organizacije in zaposleni nastopajo 

složno tudi v najtežjih trenutkih. 

 

Alojz Boc v svojem članku o internem komuniciranju (Boc b. l.) poudarja, da dobijo 

menedžerji s participativnim komuniciranjem povratne informacije, kako so podrejeni 

razumeli prejete informacije vodstva družbe. Istočasno pa povratna informacija omogoča 

zaposlenim, da posredujejo vodstvu svoje zamisli in svoje pobude za učinkovitejše poslovanje 

podjetja. Dejstvo, da delavci sodelujejo pri odločanju, da jih nadrejeni poslušajo, jim daje 

občutek osebne varnosti. 

 

Namen diplomske naloge je proučiti komunikacijo in zadovoljstvo zaposlenih ter ugotoviti 

stanje komuniciranja, medsebojnih odnosov in zadovoljstva zaposlenih na oddelku igralnih 

miz IZC Perla. V podjetju je komunikacija zelo pomembna in ji posvečajo veliko pozornosti. 

Dobra komunikacija med zaposlenimi povečuje zadovoljstvo vseh zaposlenih, kar se odraža 

tudi v odnosu do strank. 

 

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

- proučiti domačo strokovno literaturo s področja komunikacije in zadovoljstva zaposlenih; 

- s pomočjo empirične raziskave proučiti načine komuniciranja, orodja internega 

komuniciranja in  zadovoljstvo zaposlenih z medsebojnimi odnosi; 

- na podlagi izvedene raziskave in njenih rezultatov predstaviti, kakšne komunikacije si 

zaposleni želijo, in predlagati morebitne izboljšave. 
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Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu, ki je 

razdeljen na tri poglavja, je poudarek na proučevanju izbrane literature, povzemanju dejstev, 

stališč in sklepov drugih avtorjev. Uvodnemu delu sledi v drugem poglavju opis poslovne 

komunikacije, njenih ciljev, načinov in vrst. V tretjem poglavju sta predstavljena interna 

komunikacija in njen vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. Z učinkovito interno komunikacijo 

ustvarjamo in ohranjamo pozitivne odnose med zaposlenimi ter vplivamo na uspešnost 

organizacije. V četrtem poglavju je predstavljeno podjetje HIT, d. d., Nova Gorica, 

podrobneje pa oddelek Igralne mize IZC Perla. 

 

Empiričnemu delu diplomske naloge je namenjeno peto poglavje. Najprej sta opisana namen 

in cilj raziskave, sledi opis raziskovalnega pristopa, nato pa podrobna analiza anketiranja. 

Rezultati, pridobljeni na osnovi pisne ankete, temeljijo na dejstvih, stališčih in mnenjih 

anketirancev. Podatki so prikazani v obliki tabel in slik. V analizi odgovorov so zapisani 

predlogi za morebitne spremembe. 
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2 POSLOVNO KOMUNICIRANJE 

2.1 Opredelitev in pomen komuniciranja 

Pojem 'komuniciranje' izhaja iz latinske besede communicare, kar pomeni posvetovati se, razpravljati, 

vprašati za nasvet. To pomeni, da udeleženci s komuniciranjem izmenjujejo informacije, znanje in 

izkušnje (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 22). 

 

Komuniciranje je sestavni del našega življenja in se ga ves čas učimo. S komuniciranjem 

spoznavamo svet, v katerem živimo, druge ljudi in samega sebe (Mihaljčič in Šantl-Mihaljčič 

2000, 8–9). 

 

V literaturi zasledimo različne opredelitve pojma komuniciranje, vse pa poudarjajo, da gre pri 

komuniciranju za proces sporazumevanja, katerega bistvo je izmenjava informacij. 

Informacije se prenašajo s pomočjo besednih simbolov (besedno komuniciranje) in 

nebesednih simbolov, kot so kretnje, govorica telesa itd. (neverbalno komuniciranje). 

2.2 Namen in cilji komuniciranja 

Namen poslovnega komuniciranja je v vzpostavljanju medsebojnih stikov, pridobivanju 

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

oblikovanju medsebojnih razmerij (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 19). 

 

Temeljna naloga poslovnega komuniciranja je vplivanje. Vplivati pa je treba na sodelavce v 

lastni organizaciji kot tudi na ljudi v organizacijah, s katerimi ta posluje ali kako drugače 

vplivajo nanjo (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 36). 

 

Poslovno komuniciranje je ciljna dejavnost, katere namen je doseganje za organizacijo 

koristnih ciljev. Cilji naj bodo (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 19): 

- merljivi: možnost preverjanja, če kar delamo, počnemo to dobro in prav, 

- dosegljivi: postaviti je potrebno realne cilje, ki jih lahko dosežemo z danimi udeleženci in 

sredstvi organizacije, 

- izzivni: če želimo, da bodo zanimivi, morajo udeležence pritegniti. 

 

Pri poslovnem komuniciranju je v središču pozornosti prejemnik informacije, zato mu 

moramo le-te posredovati na zanj najbolj ustrezen način (Kavčič 2002, 61). 

Najbolj razširjeni načini poslovnega sporazumevanja so (Mihaljčič in Šantl-Mihaljčič 2000, 

45–90): 

- poslovni pogovor, 

- poslovni nastop in predstavitev, 

- telefonsko sporazumevanje, 

- internet (medmrežje), 
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- pisno poslovno sporazumevanje, 

- poslovni sestanki. 

2.3 Sestavine komuniciranja 

Komunikacija je proces izmenjave podatkov in informacij in lahko poteka le, če so prisotni 

vsi elementi komunikacijskega sistema. Najbolj preprost komunikacijski sistem sestavljajo 

štiri sestavine (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 42–44): pošiljatelj, prejemnik, sporočilo in 

komunikacijska pot. 

 

Pošiljatelj je oseba ali skupina, ki neko sporočilo pripravi in odda. 

 

Prejemnik je oseba ali skupina, ki ji je sporočilo namenjeno in ga tudi sprejme. 

 

Sporočilo vsebuje informacije, ki jih želi pošiljatelj prenesti sprejemniku. Sporočilo mora biti 

razumljivo kot tudi jedrnato, da ne obremenjuje komunikacijske poti. 

 

Komunikacijska pot je pot, po kateri potuje sporočilo od pošiljatelja k prejemniku. Pri prenosu 

informacij je pomembna varnost prenosa, saj v komunikacijskih kanalih nastajajo motnje, ki 

zmanjšujejo učinkovitost prenosa ter ovirajo natančen in hiter prenos sporočila. 

 

Cilj komuniciranja je prenesti informacijo iz misli ene osebe v misli druge osebe, pri tem pa je 

uspešno tisto komuniciranje, ki doseže zastavljeni cilj (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 44). 

 

Torej komuniciranje temelji na procesu menjave, kar je prikazano tudi na sliki 1. 

 

 

Slika 1: Komunikacijski sistem s povratno zvezo 

Vir: Florjančič in Ferjan 2009, 17 

 

V sodobnih organizacijah, ki so usmerjene k soodločanju zaposlenih, je dvosmerna 

komunikacija zelo pomembna, vendar pride v tej komunikaciji večkrat do motenj. Pogosto so 



 

vzrok tem motnjam kulturne in družbene razlike med pošiljateljem in prejemnikom, ki 

povzročijo težave pri razumevanju (Treven 2001, 196).

 

Vsakršne motnje pri komunikaciji pomenijo izgubo 

dosežkov. O uspešni komunikaciji lahko govorimo, kadar je komunikacijska zanka sklenjena, 

kar pomeni, da si udeleženci izmen

2.4 Kakovost komuniciranja

Komuniciranje je zelo pomembno, zato naj bi potekalo brez težav. Komuniciranje je uspešno

če dosega zastavljene cilje. Zastavljene cilje pa dosega le, kadar je u

prenese informacije od pošiljatelja k prejemniku varno, pravo

Tavčar in Kneževič 1998, 85).

2.4.1 Motnje v komuniciranju

Velikokrat prihaja v procesu komuniciranja do motenj, ki zmanjšujejo urejenost in pove

entropijo komuniciranja. Motnje so prisotne v vseh fazah procesa komuniciranja. Za njihovo 

odpravljanje je bistveno, da ugotovimo, ali so nastale pri pošiljatelju, pri preje

komunikacijski poti (Možina, 

 

Vrste motenj so razvidne na sliki 2 in so naslednje 

71): 

- Motnje med pošiljateljem in prejemnikom nastanejo zaradi medsebojnega 

nerazumevanja, razhajanja njunih misli in ob

- Motnje zaradi drugačnega razumevanja sporo

kulturami udeležencev. 

- Motnje na komunikacijski poti: informacije se spreminjajo, izgubljajo, zamujajo zaradi 

slabih komunikacijskih zvez.

 

Slika 
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 Tavčar in Kneževič 1998, 69). 
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med pošiljateljem in prejemnikom nastanejo zaradi medsebojnega 
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nega razumevanja sporočila. Pogosto je vzrok razlika med jeziki in 

na komunikacijski poti: informacije se spreminjajo, izgubljajo, zamujajo zaradi 

zvez. 

Slika 2: Viri motenj v komuniciranju 

Vir: Možina idr. 2004, 75 

vzrok tem motnjam kulturne in družbene razlike med pošiljateljem in prejemnikom, ki 

asa, poslabšanje odnosov in izničenje 

komunikaciji lahko govorimo, kadar je komunikacijska zanka sklenjena, 

 

je zelo pomembno, zato naj bi potekalo brez težav. Komuniciranje je uspešno, 
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prihaja v procesu komuniciranja do motenj, ki zmanjšujejo urejenost in povečujejo 

entropijo komuniciranja. Motnje so prisotne v vseh fazah procesa komuniciranja. Za njihovo 

odpravljanje je bistveno, da ugotovimo, ali so nastale pri pošiljatelju, pri prejemniku ali na 
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med pošiljateljem in prejemnikom nastanejo zaradi medsebojnega 
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Za uspešno komuniciranje je bistveno obvladovanje motenj. To dosežemo z (Mumel 2008, 

48–49): 

- boljšim razumevanjem med pošiljateljem in prejemnikom, 

- zaporednim ponavljanjem sporočila, 

- omejevanjem obsega in števila sporočil. 

2.4.2 Uspešnost komuniciranja 

Na učinkovitost, s tem pa tudi na uspešnost komuniciranja v organizaciji vplivajo (Možina, 

Tavčar in Kneževič 1998, 76–79): odnosi med udeleženci, zavzetost za delo, samostojnost pri 

delu in sodelovanje pri urejanju zadev. 

 

Odnosi med udeleženci v komuniciranju so izjemnega pomena, saj v okolju, kjer vladajo 

iskrenost, razumevanje, spoštovanje in medsebojna pomoč zaposleni radi delajo in so tudi bolj 

učinkoviti. 

 

Zavzetost za delo je pomemben dejavnik v vedenju ljudi in pomembno vpliva na njihov odnos 

do komuniciranja. Zavzetost za delo povečuje delovno storilnost, spodbuja sodelovanje med 

zaposlenimi in veča željo po višji usposobljenosti. Na zavzetost do dela vplivajo naslednji 

dejavniki: zadovoljstvo na delovnem mestu, reševanje konfliktov, zanimivost dela, 

vrednotenje dela, napredovanje in drugi. 

 

Samostojnost pri delu je tem večja, čim višja je stopnja šolske izobrazbe in strokovne 

usposobljenosti udeležencev. Samostojnost zaposlenih je odvisna tudi od informacij, ki jih 

posredujejo vodstvene strukture. Višja izobrazba in strokovnost vplivata na večjo uspešnost v 

komuniciranju, saj bistveno izboljšujeta tolmačenje, razumevanje in posredovanje informacij. 

 

Sodelovanje pri urejanju zadev v organizaciji je še eden izmed pomembnih dejavnikov 

uspešnega komuniciranja v podjetju. V skupini, kjer udeleženci sodelujejo, je opravljanje dela 

učinkovitejše in uspešnejše zaradi povezanosti in složnosti med njimi. 

2.4.3 Konflikti in njihovo reševanje 

V vsakem podjetju prihaja med sodelavci do konfliktov. Ti nastopijo zaradi neustrezne 

komunikacije, neprimernega vodenja, razlik v statusu, ugledu, moči, željah, potrebah in 

interesih (Brajša 1994, 251). 

 

Beseda konflikt sproži v nas nekaj negativnega, vendar imajo konflikti tudi pozitivne učinke. 

Konstruktivni (pozitivni) konflikti omogočajo primerjavo idej, spodbujajo spremembe, 

pripomorejo k reševanju problemov, povečujejo motivacijo in prispevajo k ustreznejšim 

odločitvam (Lipičnik 1998, 264). 

 



 

 7

Konflikti imajo tudi negativne učinke za podjetje. Med največje sodi izguba časa 

menedžerjev, saj ti porabijo preveč časa za reševanje konfliktov, namesto da bi ga namenili za 

ustvarjalnejše namene (HIT, d. d., 2009, 11–12). 

 

V teoriji so opisani različni načini reševanja konfliktov. Vsekakor je za reševanje konfliktov v 

podjetju potrebna dobra in uspešna komunikacija, saj 80 odstotkov težav nastane zaradi 

nesporazumov, ki so posledica neustrezne komunikacije (HIT, d. d., 2009, 10). 

 

Brajša (1994, 269) meni, da je za uspešno reševanje in premagovanje konfliktov potrebno 

zaupanje, aktivno poslušanje, spoštovanje tujih potreb, sprejemanje konfrontacije ter 

obojestranska vzdržnost in odločnost. 

2.5 Načini komuniciranja 

Komunikacija je proces, v katerem se spreminja uporaba komunikacijskega kanala, število 

sodelujočih, smer in oblika sporazumevanja. 

2.5.1 Uporaba komunikacijskega kanala 

Glede na razdaljo med udeleženci ločimo neposredno in posredno komuniciranje. 

 

Neposredno komuniciranje imenujemo tudi komuniciranje 'iz oči v oči', saj med 

sporočevalcem in prejemnikom sporočila ni posredniškega sredstva. Pri takšnem 

komuniciranju je možna takojšnja povratna informacija (feed back). Takšen način 

komuniciranja se uporablja na poslovnih sestankih in razgovorih (Kavčič 2002, 47–48). 

 

Pri indirektnem komuniciranju gre običajno za sporazumevanje na daljavo, zato potrebujemo 

ustrezne tehnične pripomočke (telefon, faks, tisk) in komunikacijski kanal (Mihaljčič in Šantl-

Mihaljčič 2000, 15). 

Kavčič meni (2002, 48), da pri takšnih načinih komuniciranja tudi povratno informacijo 

dobimo le posredno. 

2.5.2 Število sodelujočih pri komuniciranju 

Glede na število sodelujočih pri komuniciranju razlikujemo osebno, medosebno in javno 

komuniciranje. 

 

Pri osebnem (intrapersonalnem) komuniciranju človek komunicira sam s seboj. Takšno 

sporazumevanje poteka neprestano in omogoča posamezniku, da tehta o svojih odločitvah, 

čustvih in razmišlja o posledicah svojih dejanj (Mihaljčič in Šantl-Mihaljčič 2000, 15). 
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Medosebno (interpersonalno) komuniciranje poteka med dvema ali več posamezniki. Na 

takšen način poteka sporazumevanje med sodelavci, učenci, člani družine (Mihaljčič in Šantl-

Mihaljčič 2000, 15). 

 

Javno komuniciranje zajema širok krog ljudi in poteka s pomočjo sredstev javnega 

obveščanja (časopisi, revije, radio, televizija, internet). 

Takšno komuniciranje ima tri osnovne funkcije: 

- informativno: zbiranje in širjenje informacij; 

- povezovalno: pripomore k povezovanju in zbliževanju ljudi; 

- izobraževalno: s posredovanjem informacij ljudi izobražujejo in širijo njihovo zanje 

(Mihaljčič in Šantl-Mihaljčič 2000, 15). 

2.5.3 Smer komunikacije 

Glede na smer sporazumevanja ločimo enosmerno in dvosmerno komuniciranje. 

 

Pri enosmernem komuniciranju potuje sporočilo samo v eno smer – od pošiljatelja k 

prejemniku. S takšnim načinom komuniciranja posredujemo le preprosta in kratka sporočila 

(Mihaljčič in Šantl-Mihaljčič 2000, 16). 

 

Dvosmerno komuniciranje zahteva več časa, vendar je običajno bolj učinkovito kot 

enosmerno, saj daje prejemnik pošiljatelju povratne informacije, kar omogoča razreševanje 

nejasnosti, usklajevanje stališč in dopolnjevanje idej (Mihaljčič in Šantl-Mihaljčič 2000, 16). 

2.5.4 Oblika komuniciranja 

Glede na uporabo simbolov ločimo besedno in nebesedno komuniciranje (slika 3). 

 

Besedno (verbalno) sporazumevanje je lahko govorno ali pisno. 

- Govorno sporazumevanje je pomemben del vsakodnevnega dogajanja. Z njim človek 

izraža čustva, razpoloženje, misli in stališča. 

Prednosti govornega sporazumevanja so hitrost sporočanja, komunikacija z več ljudmi in 

možnost takojšnje povratne informacije o prejetem sporočilu (Možina, Tavčar in 

Kneževič 1998, 46). 

- Pisno sporazumevanje zajema sporočila, ki so zapisana z besedo, risbami, s simboli idr. 

Poteka preko pisem, obvestil na oglasnih deskah, časopisov in revij. Prednost pisnega 

komuniciranja je trajnost zapisa ter večja dodelanost sporočila, slabost pa večja poraba 

časa kot pri govorni obliki in nemožnost takojšnje povratne informacije (Možina, Tavčar 

in Kneževič 1998, 47). 

 

Nebesedno (neverbalno) komuniciranje je oblika komuniciranja, pri katerem za posredovanje 

sporočila prejemniku uporabljamo nebesedne simbole, kot so govorica telesa, besedna 



 

intonacija, zunanji videz, vonj, prostor, 

oblika sporazumevanja v razvoju 

navidezno prevladuje besedna komunikacija, pa raziskave kažejo, da ima neposredni pomen 

besed 7-odstotni delež, zvok govora 38

neverbalni komunikaciji (Možina, Tav

 

 

2.5.5 Učinkovitost komuniciranja

Glede učinkov, ki jih ima komunikacija na odnose med sodelujo

konstruktivno in dekonstruktivno.

 

Pri konstruktivni komunikaciji

rešujejo in o katerih se pogovarjajo. Za takšno komuniciranje je zna

posvečena reševanju skupnega cilja, sodelujo

enakopravni (Brajša 1983, 118).

 

Za dekonstruktivno komunikacijo

Vso energijo usmerjajo v medsebojno tekmovanje namesto v reševanje problemov

naj bi komunicirali (Brajša 1983, 117).

2.5.6 Struktura komuniciranja

Glede poti, ki jih uporabljamo za pretok sporo

komuniciranjem. 

 

Formalno komuniciranje poteka po uradno oblikovanih kanalih sporo

navodili in organizacijsko shemo. Glede na tok s

komuniciranje navzdol, navzgor in horizontalno komuniciranje (Berlogar 1999, 115).
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intonacija, zunanji videz, vonj, prostor, čas, otip itd. Nebesedno komuniciranje je najstar

oblika sporazumevanja v razvoju človeškega rodu. Kljub temu da v poslovnem komuniciranju 

navidezno prevladuje besedna komunikacija, pa raziskave kažejo, da ima neposredni pomen 

delež, zvok govora 38-odstotni delež, 55-odstotni delež p

(Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 47). 

Slika 3: Načini komuniciranja 

Viri: Možina idr. 2004, 55 

inkovitost komuniciranja 
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Glede poti, ki jih uporabljamo za pretok sporočil , razlikujemo med formalnim in neformalnim 

poteka po uradno oblikovanih kanalih sporočanja in je urejeno z 
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komuniciranje navzdol, navzgor in horizontalno komuniciranje (Berlogar 1999, 115).
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Komuniciranje navzdol poteka od nadrejenih k podrejenim. Takšen način komuniciranja je 

namenjen: 

- prenosu ukazov in delovnih navodil podrejenim, 

- dajanju informacij, ki so povezane z delom, 

- usmerjanju zaposlenih k prepoznavanju in sprejemanju organizacijskih ciljev, 

- dajanju informacij o uspešnosti njihovega dela. 

 

Komunikacija navzdol je v mnogih organizacijah neučinkovita zaradi neustreznosti 

informacij, neustreznih sredstev komuniciranja in filtriranja informacij (Berlogar 1999, 116–

117). 

 

Komunikacija navzgor vključuje prenos sporočil od nižjih k višjim ravnem v hierarhiji. Ta 

način sporazumevanja je pogoj za vključevanje zaposlenih v odločanje in razreševanje 

problemov v podjetjih. Komuniciranje navzgor zagotavlja: 

- pritok predlogov s strani podrejenih, 

- preverjanje sprejetja in razumevanja sporočil (feed back), 

- seznanjanje nadrejenih s potekom dela in problemi v organizaciji 

(Berlogar 1999, 118). 

 

Horizontalno komuniciranje poteka med zaposlenimi na isti hierarhični stopnji. Takšen način 

komuniciranja pomaga pri razvijanju medsebojnih odnosov med zaposlenimi, ustvarjanju 

pozitivne organizacijske klime ter preprečevanju in reševanju konfliktov (Berlogar 1999,120). 

 

Neformalna komunikacija je prisotna v vsaki organizaciji. Med zaposlenimi se pojavlja 

nenačrtovano in ni predpisana s formalno organizacijsko strukturo. Ljudem pomaga pri 

sklepanju prijateljstev in iskanju sogovornikov, ki jim prisluhnejo o vsakdanjih problemih. 

Neformalno komuniciranje predstavlja močan in koristen komunikacijski kanal, ki ga je 

nemogoče in nespametno spregledati. Menedžerji morajo takšen način komuniciranja sprejeti 

in obravnavati kot del organizacijskega življenja, saj predstavlja pomemben vir informacij za 

zaposlene (Berlogar 1999, 121–123). 

Med ljudmi, ki sodelujejo v komunikacijskem procesu, nastajajo komunikacijske mreže. 

Nastanejo tako znotraj organizacije kot tudi med poslovno povezanimi organizacijami 

(Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 85). Poznamo formalne in neformalne komunikacijske 

mreže. 

 

Formalne komunikacijske mreže sledijo organigramu organizacije. Njihov obstoj, oblika in 

vsebina so bili predvideni. Za klasične organizacije je značilna vertikalna komunikacija, kjer 

poteka sporočanje odločitev po hierarhični liniji navzdol, zbiranje poročil pa po hierarhični 

liniji navzgor. V sodobnih organizacijah poznamo tudi formalne horizontalne komunikacije, 
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ki potekajo med osebami in enotami, ki niso med seboj v neposredni hierarhični odvisnosti. 

Takšen način komuniciranja je učinkovitejši, ker so prejeta sporočila nepopačena, omogočajo 

hitro povratno informacijo in boljše razumevanje med oddajnikom in uporabnikom (Kavčič 

2002, 30–31). 

 

Neformalne komunikacijske mreže služijo neformalnemu komuniciranju znotraj organizacije. 

Neformalne skupine v organizacijah niso predvidene, nastanejo pa na podlagi čustvenih 

povezav in na podlagi medsebojnega zaupanja med zaposlenimi (Kavčič 2002, 32). 

Berlogar (1999, 123) navaja, da obstajata dva temeljna razloga za neformalno komuniciranje 

v organizaciji. Prvi je povezan z delom, drugi je družbene narave. Prvi razlog je posledica 

nezmožnosti, da bi sistem v vsem regulirali in ga tako oropali neformalne komunikacije, drugi 

razlog pa je socialne narave, saj sklepajo zaposleni v organizaciji trajna prijateljstva in iščejo 

sogovornike, ki jim prisluhnejo ob vsakdanjih problemih. 

V neformalnih skupinah je posebno pomembna vloga namenjena vodji. Po njem se člani 

skupine zgledujejo in mu bolj zaupajo kot formalnemu vodji, zato prihaja med formalnim in 

neformalnim vodjem do konfliktov, saj praviloma nista ista oseba (Kavčič 2002, 32). 

 

Komunikacijska omrežja se med seboj razlikujejo po tem, kako so pošiljatelj, prejemniki in 

posredniki s komunikacijskimi kanali povezani med seboj in ali uporabljajo enosmerne ali 

dvosmerne komunikacije (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 63). 

Nekaj značilnih tipov mrež (Kavčič 2002, 32): 

- Veriga: komuniciranje poteka zaporedno, od enega člena do drugega. 

- Krog: komuniciranje poteka v obliki verige, ki pa je krožno povezana. 

- Kolo ali zvezda: komunikacije potekajo med posameznim članom skupine in centrom, 

člani na obodu kolesa pa med seboj ne komunicirajo. 

- Vsi z vsemi: komunikacije potekajo med vsemi člani skupine v vseh smereh. 

- Oblika Y: običajno ima mreža obliko obrnjene črke y in komuniciranje poteka od zgoraj 

navzdol. V formalnem komuniciranju izraža ta oblika mreže visoko stopnjo 

hierarhičnosti, saj je center komunikacijsko nekaterim bliže kot drugim. 
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Slika 4: Tipične vrste komunikacijskih mrež v organizaciji 

Vir: Kavčič 2002, 30. 

 

2.6 Vrste komuniciranja 

2.6.1 Interno komuniciranje 

Interno komuniciranje je vrsta komuniciranja, ki se izvaja znotraj podjetja. Za učinkovito 

poslovanje podjetja mora vladati med vodstvom in zaposlenimi zaupanje, ki temelji na pošteni 

interni komunikaciji. Takšna komunikacija omogoča podporo zaposlenih organizaciji in 

njenim ciljem (Možina idr. 2004, 23). 

2.6.2 Eksterno komuniciranje 

Eksterno komuniciranje je komuniciranje organizacije z zunanjim okoljem (poslovnimi 

partnerji, konkurenti, mediji idr.). Sporočila morajo biti prilagojena potrebam organizacije, saj 

je namen eksternega komuniciranja (ang. public relations) poleg povečevanje ugleda podjetja 

tudi zagotavljanje boljših pogojev za njegovo delovanje in napredovanje. V manjših podjetjih 

komunicira z javnostjo kar vodstvo ali zaposleni, v večjih organizacijah pa imajo za odnose z 

javnostjo posebne oddelke, kjer delajo strokovnjaki s področja odnosov z javnostmi (Možina 

idr. 2004, 27–28). 

2.6.3 Krizno komuniciranje 

Kriza je časovno omejen, nenačrtovan in nezaželen proces, ki negativno vpliva na varnost 

zaposlenih ali organizacije. Kriza predstavlja nevarnost kot tudi priložnost, saj prinaša v 

organizacijo spremembe in preobrate. V obdobju krize mora vodstvo sprejemati odločitve 

hitro, posebno pozornost pa mora nameniti tako komuniciranju z javnostmi (predvsem 

medijem) kot tudi komuniciranju z zaposlenimi. Krizno komuniciranje zajema načrtovanje 
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komuniciranja pred krizo, komuniciranje med krizo in po krizno preverjanje odnosov (Možina 

idr. 2004, 29–30). 

2.6.4 Tržno komuniciranje 

Tržno komuniciranje zajema dejavnosti, ki jih podjetje uporablja za komuniciranje z 

obstoječimi in potencialnimi kupci. Cilj tržnega komuniciranja je v povečanju učinkovitosti in 

uspešnosti organizacije Za doseganje tržnih ciljev uporabljamo naslednja komunikacijska 

orodja (Možina idr. 2004, 30–31): 

- oglaševanje (ekonomska propaganda), 

- pospeševanje prodaje s sredstvi, ki niso neposredno vezana na tržni izdelek ali storitev 

(sejmi, razstave itd.), 

- publiciteto (članki v časnikih, vesti na televiziji, ugodne govorice), 

- osebno prodajo (v neposrednem stiku, po telefonu ali drugih tehničnih sredstvih). 

2.6.5 Multimedijsko sporočanje 

O multimedijskem komuniciranju govorimo, ko posredujemo prejemniku podatke preko 

medijev, ki jih upravljamo z računalnikom. Prejeto informacijo si bolj zapomnimo, če je bila 

posredovana preko različnih medijev (Možina idr. 2004, 31). 
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3 INTERNO KOMUNICIRANJE 

3.1 Definicija 

Interno komuniciranje je vrsta komuniciranja, ki se izvaja znotraj podjetja. Njen cilj je 

zgraditi in ohraniti zdrave in pozitivne odnose med zaposlenimi. S pomočjo internega 

komuniciranja so zaposleni seznanjeni s poslovanjem, načrti, politiko in cilji družbe. 

Kakovostna interna komunikacija znižuje negotovost, strah in ugodno vpliva na motivacijo 

zaposlenih (Mumel 2008, 154). 

 

Po mnenju Grubana (Gruden 1999) je uspešnost podjetij vedno bolj odvisna od kakovostnega 

internega komuniciranja, pri čemer pa v mnogih organizacijah ne ločijo med informiranjem in 

komuniciranjem. Pri informiranju so informacije posredovane enosmerno z vrha, pri 

komuniciranju pa gre za aktivno udeležbo vseh v komunikacijo vključenih strani. 

3.2 Funkcije internega komuniciranja 

Komunikacija je temeljni pogoj medsebojnega sporazumevanja med posamezniki in 

skupinami v organizaciji. Dobra komunikacija zagotavlja natančno in pravočasno opravljanje 

delovnih nalog in dobre odnose med posamezniki in skupinami (Žnidaršič 2007). 

 

Berlogar (1999, 127) meni, da je temeljna funkcija internega komuniciranja zagotavljanje 

stabilnosti organizacije in zmanjševanje negotovosti zaposlenega. S pomočjo internega 

komuniciranja: 

- seznanjamo zaposlene s cilji, pravili in predpisi organizacije, 

- usklajujemo dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje organizacijskih nalog, 

- nadrejene oskrbujemo s povratno informacijo, in 

- krepimo pripadnost organizaciji. 

3.3 Orodja internega komuniciranja 

V podjetju mora biti komunikacija jasna, pregledna, dosledna in pravočasna. Informacije 

morajo krožiti, se pretakati in vpletati vse zaposlene. Na izbor orodij in kanalov 

komuniciranja vpliva narava dela, starostna sestava in zastavljeni cilji v podjetju. Zanemariti 

pa ne smemo niti osebnih odnosov in osebne komunikacije, saj so nenadomestljivi (Smrekar 

2010). 

 

Orodja internega komuniciranja delimo v tri kategorije: pisna, ustna in elektronska. 

 

Pri pisnih orodjih je sporočilo v obliki grafičnega zapisa besed. Prednost pisnega 

komuniciranja je v njegovi trajnosti, saj sporočila lahko shranimo, posredujemo drugim ali 

uporabimo kasneje. Pisno komuniciranje uporabljamo pri obravnavanju bolj zapletenih in 
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obsežnih vsebin, ker je zamudnejše in dražje. Orodja pisnega internega komuniciranja so: 

anketa, bilten, časopis za zaposlene, oglasna deska idr. (Mumel 2008, 164–166). 

 

Pri govornih orodjih posredujemo misel s pomočjo govorjene besede. Uporabljamo ga za 

sporočila, ki so enostavna in razumljiva. Prednost govornega komuniciranja je hitrost, 

sočasno komuniciranje več ljudi in takojšnji odziv prejemnika. Najpogosteje uporabljena 

orodja govornega internega komuniciranja so: sestanek, redni letni razgovor, obhod, delovni 

zajtrk (kosilo, večerja), razgovor, psihološka pogodba (Mumel 2008, 169). 

 

Elektronska orodja internega komuniciranja so orodja, ki pomagajo, da sporočila prenesemo 

hitro in natančno. Pomanjkljivost nekaterih naprav pa je, da ne omogočajo takojšnjega 

povratnega prenosa sporočila. Pri internem komuniciranju uporabljamo: telefon, telefaks, 

skener in računalnik (Mumel 2008, 173–174). 

3.4 Organizacijska kultura 

Ena glavnih funkcij procesa menedžmenta je organiziranje. Tako v gospodarstvu kot v 

negospodarstvu je organiziranje proces vzpostavljanja, prilagajanja, izvajanja in ohranjanja 

sistema norm in razmerij med ljudmi. Med procesom organiziranja je potrebno neprestano 

komunicirati. Da organizacija doseže cilje in da komuniciranje poteka uspešno, mora imeti 

organizacija: ustrezno organizacijsko strukturo in ustrezno organizacijsko kulturo (Florjančič 

in Ferjan 2000, 103–105). 

 

Organizacijska kultura je sistem vrednot in načinov razmišljanja, ki je skupen ljudem v neki 

organizaciji in razlikuje eno organizacijo od druge (Florjančič in Ferjan 2000, 117). 

 

Organizacijska kultura je lepilo, ki drži organizacijo skupaj in ureja medčloveške odnose, tako 

da vsakega posameznika znotraj organizacije oskrbuje z nenapisanimi predpisi, pravili in 

postopki, ki mu omogočajo normalno delovanje znotraj organizacije (Poslovnisvet.si 2009). 

 

Z organizacijsko kulturo je močno povezana organizacijska klima. Pojem kulture je širši in 

zajema tako preteklo kot tudi prihodnje stanje, pojem klime pa je bolj lokalnega značaja in 

prikazuje sedanje stanje v sistemu (Mihalič 2006, 254).  

 

Kultura ni nekaj stalnega, treba jo je spreminjati, kar pa je zahteven in dolgotrajen proces. 

Oblikovanje ustrezne organizacijske kulture je za organizacijo strateškega pomena, saj prav 

kultura omogoča in vzpodbuja ali pa zavira rast in razvoj podjetja (Korelc 2007). 

 

Potreba po hitrejšem spreminjanju organizacijske kulture in predvsem klime je posledica 

turbolentnosti današnjega okolja in zahtev po hitrem prilagajanju spremembam. Pri 

spreminjanju klime moramo najprej proučiti trenutno stanje, nato določimo, kakšno klimo 
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želimo vzpostaviti, nazadnje pa oblikujemo načrt, po katerem bo potekalo spreminjanje 

(Mihalič 2006, 356–258). 

 

V organizacijah obstajajo poleg kulture tudi subkulture, ki zajemajo elemente, ki so skupne le 

določenim skupinam ali delom organizacije. Subkulture nastanejo kot posledica prostorske 

razdrobljenosti organizacije in razlik v kulturah posameznih enot (Kavčič b. l.). 

3.5 Ovire v internem komuniciranju 

Sporazumevanje je dvostranski odnos, pri katerem izmenjujemo informacije, sporočamo svoje 

misli in občutke. V času, v katerem živimo, ima izredno pomembno vlogo, zato moramo biti 

pozorni, da je razumljivo, dvostransko in učinkovito. Pri komuniciranju nastajajo ovire, ki 

zavirajo oddajanje in sprejemanje sporočil. Ovire delimo na zunanje in notranje. Zunanje so 

posledica dogajanja izven nas, notranje pa izhajajo iz nas samih in so posledica zavestnih ali 

podzavestnih dogajanj na področju našega uma in čustev (Možina b. l.). 

 

Zunanje ali organizacijske ovire (Možina, Kavčič in Tavčar 1994, 570): 

• Struktura organizacije 

Več kot je ravni v organizaciji in dlje kot je sprejemnik od oddajnika, težje je uspešno 

pošiljati sporočila. 

• Specializacija 

Zaradi specializiranosti znanja in oblikovanja svojega žargona ali okrajšav na posameznem 

področju prihaja do otežene komunikacije z ljudmi na drugih področjih. 

• Različnost ciljev 

Vodstvo in delavci v organizaciji imajo zelo različne cilje. 

• Statusni odnosi 

Status je socialni položaj posameznika v skupini ali organizaciji. Statusni simboli so 

praviloma vidni (velika pisarna, parkirno mesto …) in so dokaz družbenega položaja 

posameznika. Višje kot je posameznik, več ugodnosti ima. 

 

Notranje ali individualne ovire (Možina, Kavčič in Tavčar 1994, 572): 

• Napačna predvidevanja 

Sprejemnik ne interpretira sporočila tako, kot si oddajnik želi in pričakuje. 

• Napačno interpretiranje pomena besed 

Istim besedam je pripisan različen pomen. 

• Čustva. 

Kadar komuniciramo, prenašamo tudi čustva, ne samo dejstev in mnenj. Potrebno je paziti, 

da ne bodo čustva vplivala na vsebino sporočila in način, kako ga posredujemo. 

• Komunikacijske spretnosti. 

Sposobnost komuniciranja se loči od človeka do človeka. Razlike izhajajo iz kulture, 

izobrazbe, vaje in osebnostnih značilnosti. 
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Ovire v internem komuniciranju lahko povzročijo resne težave, zato moramo biti pozorni, da 

jih čim prej opazimo in jih pričnemo reševati. Za njihovo premagovanje uporabljamo 

naslednje tehnike (Možina, Kavčič in Tavčar 1994, 573): 

• Uravnavanje pretoka informacij  

Da ne bi prišlo do težav z informacijsko zasičenostjo, je potrebno vzpostaviti sistem, ki bo 

omogočil sprejemanje in razvrščanje poročil po pomembnosti. 

• Spodbujanje povratnih informacij 

Z zahtevo po povratni informaciji se preveri, če je sprejemnik prejeto sporočilo pravilno 

razumel. 

• Uporaba preprostega jezika 

Uporabljati je potrebno besede, ki jih bodo zaposleni razumeli, in se izogibati žargonu. 

• Aktivno poslušanje 

• Zadrževanje negativnih čustev 

Negativna čustva lahko popačijo vsebino sporočila, zato v takšnih primerih ustavimo 

komuniciranje, dokler vpleteni spet ne obvladajo čustev. 

• Uporaba neverbalnih znakov 

Z neverbalnimi znaki poudarimo bistvo sporočila in izrazimo občutke. 

• Uporaba neformalnih komunikacijskih poti 

V vseh organizacijah obstaja poleg formalnega komuniciranja tudi neformalno 

komuniciranje. Slednjega lahko uporabimo za hiter prenos sporočil, za dobivanje povratnih 

informacij in za preverjanje odziva pri sprejemniku. 

3.6 Posledice slabega  internega komuniciranja 

Namen internega komuniciranja je motiviranost zaposlenih, ki se kaže v podpori podjetju in 

njegovim ciljem. Na učinkovito poslovanje podjetja v veliki meri vpliva povezanost med 

vodstvom in zaposlenimi (Poslovni-bazar.si 2008, Možina idr. 2004).  

 

Za interno komuniciranje je pomemben slog vodenja, ki vpliva na način komuniciranja v 

podjetju. Dobro ali slabo komuniciranje je posledica reagiranja vodstva na spremembe in 

posledično delegiranje nalog podrejenim. Le s pravim načinom komuniciranja bomo imeli 

zadovoljnega, samoiniciativnega, dobro vodenega in pripadnega zaposlenega. Posledice 

slabega komuniciranja se kažejo v naraščanju nezaupanja in cinizma med zaposlenimi, 

upiranju spremembam, pomanjkanju zaupanja, naraščanju nezadovoljstva, povečani odsotnost 

z dela, nižji produktivnosti, slabši kakovosti izdelkov, storitev in poslovnih odločitev. Vse to 

vpliva na finančne rezultate, saj še tako dobrih poslovnih strategij ni mogoče izpeljati, če jih 

zaposleni niso pripravljeni ali sposobni uresničiti (Dialogos 1997). 
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3.7 Vpliv internega komuniciranja na zadovoljstvo zaposlenih 

Največji kapital vsake organizacije so zaposleni. Uspešnost podjetij je torej v veliki meri 

odvisna od ravnanja s človeškimi viri. Le zadovoljni in motivirani zaposleni, govorijo o svoji 

organizaciji pozitivno in prispevajo k njenemu uspehu (Mumel 2008, 160). 

3.7.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih 

Zadovoljstvo zaposlenega z delom je pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat ocene dela in 

dosedanjih izkušenj na delovnem mestu. Gre za posameznikovo efektivno(dejansko) reakcijo 

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

 

Zadovoljstvo zaposlenih je posledica možnosti, da zadovoljijo svoje osnovne potrebe. Svetlik 

(1998, 152) je osnovne potrebe zaposlenega razvrstil na: 

- materialne potrebe (potrebe imeti), zadovoljijo jih s plačo in drugimi materialnimi 

ugodnostmi, 

- potrebe po varnosti: varno delovno okolje, socialna in zdravstvena zavarovanja, 

- socialne potrebe (potrebe ljubiti): vključevanje v delovne skupine, dobri odnosi s 

sodelavci, 

- osebnostne potrebe (potrebe biti): vključevanje v odločanje, izobraževanje, možnost 

uporabe znanja. 

3.7.2 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Zadovoljstvo zaposlenih je tesno povezano z uspešnostjo organizacije in dobrim internim 

komuniciranjem. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo z delom in z delovnim mestom, so odvisni od vsakega 

posameznika. Obstajajo pa tudi osnovni pogoji, ki omogočajo zadovoljstvo zaposlenega na 

delovnem mestu in povečanje njegove uspešnosti in učinkovitosti pri opravljanju dela. V 

raziskavi, ki jo je izvedla ameriška družba, so med osnovne predpogoje, ki pripomorejo k 

večjemu zadovoljstvu, uvrstili naslednje: 

- definiranje pričakovanj in jasno predstavljanje ciljev, 

- vzpodbujanje sposobnosti in integracije sposobnosti z nadrejenostjo, 

- izpostavljanje dosežkov pri delu in vzpodbujanje samoiniciativnosti, 

- prispevanje k razvoju organizacije preko osebnega razvoja, 

- razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medosebnih odnosih, 

- izpostavljanje pomena prispevka posameznika za uspehe organizacije, 

- omogočanje odprte in demokratične komunikacije, in 

- vzpodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi, motiviranje. 

Poleg navedenih splošnih elementov je potrebno pri zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih 

upoštevati tudi želje in potrebe posameznika (Mihalič 2006, 266–267). 
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3.7.3 Zadovoljstvo in komunikacija 

Cilj interne komunikacije je zgraditi in ohraniti zdrave, pozitivne odnose med zaposlenimi. V 

interni komunikaciji moramo biti pošteni in dosledni. Biti moramo načelni in komunicirati 

vedno enako – tako navznoter kakor tudi navzven (Smrekar 2010). 

 

K večjemu zadovoljstvu z internim komuniciranjem pripomorejo najprej informacije, ki so 

potrebne za opravljanje dela, sledijo informacije, potrebne za razumevanje delovnega mesta, 

in informacije, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju dogajanja v organizaciji (Mumel 

2008, 160). 

 

Splošno zadovoljstvo zaposlenih z delom in delovnim mestom merimo prek organizacijske 

klime, zadovoljstvo posameznikov pa z orodji menedžmenta človeškega kapitala (Mihalič 

2006, 266). 
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4 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA 

Skupina HIT spada med največje evropske ponudnike zabave na področju igralništva, 

hotelirstva in gostinstva.  

 

Vključuje sedem igralniško-zabaviščnih centrov, dva igralna salona, igralnico, turistični 

resort, enajst hotelov in potovalno agencijo. 

 

Bistvo poslovanja predstavlja igralniško-zabaviščna dejavnost, ki jo dopolnjujejo vedno nove 

turistične storitve (HIT, d. d., 2010, 11–12). 

4.1 O podjetju 

Podjetje HIT spada med uspešnejša turistična podjetja v Sloveniji. Njegov začetek sega v leto 

1984, ko sta se hotel Park in Gostinstvo Rožna dolina združila v podjetje DO HGP Gorica. 

Istega leta je bila odprta prva igralnica 'Roulette Salon' v hotelu Park, dve leti kasneje pa se je 

podjetje preimenovalo v DO HIT. V naslednjih letih se je iz majhnega gostinskega podjetja 

razvila kompleksna igralniško-turistična skupina. Podjetje HIT je leta 1989 odprlo novo 

igralnico v Rogaški Slatini, 1991 v Kranjski Gori in Tolminu, 1992 na Otočcu in 1993 prvi 

igralniško zabaviščni center v Evropi Perla. HIT je sledil ameriškim zgledom in oblikoval 

igralniško ponudbo, namenjeno množičnosti, zabavi ter odprtosti za vsakogar. Oblikoval je 

zabaviščni turizem, ki se izvaja v dinamičnih, atraktivnih in elegantnih igralniško zabaviščnih 

centrih. Svojo dejavnost je razširil tudi v tujino, in sicer v Bosno in Hercegovino, Črno goro 

in na Hrvaško. Skupina se trudi, da bi s širokim spletom ponudbe in visoko kakovostjo 

storitev pritegnila goste iz evropskega in tudi širšega prostora. 

 

Poleg matične družbe HIT, d. d., sestavlja skupino še pet odvisnih družb s sedežem v 

Sloveniji ter štiri odvisne družbe s sedežem na območju bivše Jugoslavije, in sicer: Casino 

Kobarid, d. d., HIT Šentilj, d. d., HIT Larix, d. d., HIT Alpinea, d. d., HIT Bovec, d. o. o., 

HIT Montenegro, d. d. o., HIT Coloseum, d. o. o., Casino Kristal Umag, d. o. o., HIT 

International, d. o. o. (HIT, d. d. 2011, 13-14). 

 

Konec leta 2010 je bilo v skupini 2537 zaposlenih, gostom pa je bilo na razpolago 219 

igralnih miz, 4028 igralnih avtomatov in 2996 ležišč (HIT, d. d., 2011, 14). 

4.2 Vizija in poslanstvo 

Družba HIT je že od svojega začetka tesno povezana s hotelirstvom, igralništvom in 

turizmom. V preteklosti je bila temeljna usmeritev družbe izvajanje igralniških in turističnih 

storitev. Vedno večja konkurenca na trgu pa je botrovala zasuku usmeritve v upravljanje 

odnosov z gosti. Le z razumevanjem želja, potreb, zahtev in pričakovanj gostov bodo 

pridobivali nove in ohranjali dosedanje goste. Slednje se odraža tudi v poslanstvu in sloganu: 

Soustvarjajmo doživetja in priložnosti (HIT, d. d., 2011, 27). 
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Z novimi znanji, profesionalnim pristopom ter močno podporo čustvene inteligence vseh zaposlenih 

bomo ustvarjalno razvijali vrhunsko turistično ponudbo ter široko paleto spremljevalnih storitev, ki so 

gostom v njihovem prostem času v užitek, sprostitev in zabavo. (HIT, d. d., 2011, 27) 

 

Kot temeljna načela delovanja vodijo skupino pri poslovanju naslednje vrednote: poštenost, 

strokovnost, odločnost, dobri odnosi, pripadnost, zaupanje in odgovornost.  

4.3 Komunikacija v podjetju HIT 

Komunikacija z zaposlenimi je zelo pomembna za uspešno delovanje vsake organizacije. V 

podjetju si prizadevajo, da bi bila komunikacija transparentna in bi pomagala graditi zaupanje 

med družbo in zaposlenimi. V HIT-u najdemo vse oblike komuniciranja, od pisnega, ustnega 

do elektronskega. 

Namen internega komuniciranja je: 

- seznanjanje zaposlenih s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijo družbe, 

- krepitev pripadnosti družbi, 

- izboljševanje organizacijske klime, in 

- seznanjanje zaposlenih s poslovanjem, aktualnim dogajanjem, spremembami in načrti v 

podjetju. 

Z zaposlenimi komunicirajo prek različnih komunikacijskih kanalov: 

4.3.1 Zbori delavcev 

Zbore delavcev skliče predsednik uprave ali direktorji posameznih centrov dvakrat letno 

oziroma po potrebi. Na njih seznanijo zaposlene s tekočim poslovanjem in načrti za 

prihodnost. Zaposleni imajo možnost, da postavljajo vprašanja in izpostavijo probleme, s 

katerimi se srečujejo. 

4.3.2 Oglasne deske 

Oglasne deske so nameščene na določenih lokacijah v podjetju. Na njih so razna obvestila, 

zapisniki, sklepi uprave in druge objave. 

4.3.3 Sestanki 

Sestanki so najbolj pogosta oblika komuniciranja. Vsi zaposleni imajo najmanj enkrat 

mesečno (odvisno od delovnega mesta) sestanek s svojim nadrejenim. Na sestanku so podane 

informacije o tekočem poslovanju, kadrovskih spremembah, novostih v podjetju in 

posameznem oddelku, predstavljene so nove nagradne igre in druge novosti v zvezi z delom. 

Zaposleni zastavljajo vprašanja in podajajo predloge, ki bi pripomogli k boljšemu opravljanju 

dela. 
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4.3.4 Intranet 

Na intranetu najdemo največ informacij, saj so poleg tekočih informacij na razpolago tudi 

drugi dokumenti, kot so razni pravilniki, pogodbe, interni obrazci, interni telefonski imenik in 

drugo. 

4.3.5 Elektronska pošta 

Elektronska pošta je najpogostejša oblika komuniciranja med vodji. Je hitra, zanesljiva in 

omogoča pisno potrdilo o stvareh, o katerih se dogovarjajo. Po elektronski pošti dobijo vodje 

razna obvestila in navodila, ki pripomorejo h kakovostnejšemu opravljanju dela.  

4.3.6 Telefon 

Telefon je priročna oblika komunikacije, ki omogoča, da dobimo zahtevane informacije hitro. 

Vodje posameznih oddelkov imajo tudi službene mobitele, tako so vedno dosegljivi in se 

lahko zaposleni nanje obrnejo pri reševanju zahtevnih nalog. Slabost telefoniranja je le v tem, 

da ni pisnega potrdila o tem, o čemer so se dogovorili. 

4.3.7 Interno glasilo 

V podjetju izide tematski interni časopis le ob pomembnih dogodkih in okroglih obletnicah 

posameznih IZC. 

4.3.8 Letni razgovori 

V preteklosti so v podjetju potekali tudi letni razgovori. Daljši razgovor med vodjo in 

zaposlenim je potekal enkrat letno in je zajemal pregled ocene delovne uspešnosti, pregled 

kritičnih dogodkov, ugotavljanje potreb po usposabljanju in oblikovanje ciljev, ki jih je 

potrebno zasledovati v naslednjem ocenjevalnem obdobju. 

 

Trenutno je v podjetju v pripravi sistemizacija delovnih mest in z njo v povezavi v svetu že 

uveljavljen model kompetenc. Letni razgovor naj bi prešel iz posamičnega dogodka v proces, 

ki bi menedžmentu omogočil usmerjanje energije zaposlenih v uresničevanje organizacijskih 

ciljev. Spremenjen letni razgovor se bo v podjetju imenoval dialog in bo vseboval ne le 

odgovore na to, kaj se od zaposlenih pričakuje (cilji, naloge, odgovornosti), ampak tudi 

odgovore na to, kako lahko to uresničijo (pričakovana vedenja oz. zahtevane kompetence). 

4.4 Oddelek igralnih miz 

Igralniško zabaviščni center Perla je bil odprt leta 1993. Sestavljen je iz treh delov: 

igralniškega, hotelskega in marketinškega dela. Igralnica Perla je največja poslovna enota v 

podjetju. V igralnici Perla delujejo štirje oddelki ( slika 5), in sicer: oddelek Igralne mize, 

oddelek Igralni avtomati, oddelek Blagajniško poslovanje in oddelek Varnost. 
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Slika 5: Organizacijska shema igralnice Perla 

Vir: HIT, d. d., 2010 

 

Oddelek Igralne mize vodi vodja iger na igralnih mizah., ki spada v nižji menedžment in so 

mu podrejeni vsi zaposleni v oddelku. V oddelku je 279 redno zaposlenih in 104 preko 

študentskega servisa. Zaposleni so razdeljeni v osem skupin. Največjo skupino zaposlenih 

predstavljajo krupjeji (197), sledijo izvajalci igre poker (84), nato so kontrolorji na igralnih 

mizah (39), valeti (28), gostitelji na igralnih mizah (19), organizatorji igre poker (11), 

pomočniki vodje iger na igralnih mizah (3), vodja igre poker in vodja oddelka. 

Vsi zaposleni na igralnih mizah opravljajo svoje delo neposredno v igralnici in so zadolženi, 

da zagotavljajo dobro počutje gostov. 

 

Delo se izvaja pri igralnih mizah, kjer potekajo različne igre. V igralnici je 87 igralnih miz, od 

tega je ena miza za francosko in osemindvajset za ameriško ruleto, na ostalih mizah se 

izvajajo igre s kartami, kot so black jack, punto banco, poker in chemin de fer. 

 

Delo zaposlenih na igralnih mizah je zahtevno in stresno, saj so neprestano v stiku z denarjem 

in ljudmi. Svoje delo morajo opravljati profesionalno in korektno, do gostov pa morajo biti 

prijazni in ustrežljivi. Večina zaposlenih na igralnih mizah dela v sistemu štiri dva, kar 

pomeni, da štiri dni delajo in dva dni so prosti. Oddelek igralnih miz v IZC Perla je odprt 24 

ur na dan vse dni v letu. Največ zaposlenih je prisotnih v času povečanega obiska, to je v 

nočnem času, ob koncih tedna in praznikih. 
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5 REZULTATI RAZISKAVE 

5.1 Namen in cilji ankete 

Namen raziskave je proučiti komunikacijo in zadovoljstvo zaposlenih na oddelku Igralne 

mize IZC Perla. Na oddelku Igralne mize je komunikacija med zaposlenimi zelo pomembna, 

saj se z dobro medsebojno komunikacijo povečuje zadovoljstvo vseh zaposlenih, kar se 

odraža tudi v odnosu do strank. 

Na oddelku, kjer sem tudi sama zaposlena, je čutiti, da so zaposleni nezadovoljni, kar se kaže 

tako v odnosu do dela kot tudi v odnosu do sodelavcev in gostov.  Zaznati je nezaupanje do 

vodstva in nezadovoljstvo z obstoječo komunikacijo. 

 

Cilj raziskave je ugotoviti stanje v medsebojnih odnosih in obstoječih načinih komuniciranja 

ter predlagati ustrezne rešitve morebitnih težav. 

5.2 Opis raziskovalnega pristopa 

Anketni vprašalnik za ugotavljanje uspešnosti komuniciranja in zadovoljstva zaposlenih je bil 

anonimen in v pisni obliki. Vprašalnik je bil vročen 239 (od 279) redno zaposlenim na 

oddelku Igralne mize IZC Perla. Vročen ni bil le zaposlenim, ki so na porodniškem dopustu, 

na daljši bolniški odsotnosti in daljšem dopustu. Trije zaposleni pa ga niso želeli vzeti. 

Vrnjenih je bilo 204 vprašalnikov od tega je bilo 26 narobe izpolnjenih (obkrožili so več 

odgovorov kot je bilo predvideno), zato v raziskavo niso bili vključeni. Nad odzivnostjo sem 

bila presenečena, saj je običajno sodelovanje zaposlenih oddelka Igralne mize v raziskavah 

slabo.  

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 21. vprašanj. Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. 

Na začetku so anketiranci odgovarjali na demografska vprašanja, sledijo vprašanja o stanju 

informiranosti, medsebojnih odnosih in zadovoljstvu zaposlenih na oddelku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Predstavitev rezultatov

5.3.1 Struktura anketirancev glede na spol, starost in zaposlitev v podjetju

 

Spol 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 62 odstotkov moških (11

tudi slika 6. Dejansko je na oddelku redno zaposlenih 17

ženska, kar predstavlja 36 odstotkov vseh zaposlenih

razmišljanja v preteklosti, da je 

 

Starost 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

do 30 let

Število
odgovorov

 25

Predstavitev rezultatov 

Struktura anketirancev glede na spol, starost in zaposlitev v podjetju

 

Slika 6: Spol 

V raziskavi je sodelovalo 62 odstotkov moških (110) in 38 odstotkov žensk (68), 

e na oddelku redno zaposlenih 178 moških, kar je 64 odstotkov

36 odstotkov vseh zaposlenih. Večja prisotnost moških je posledica 

, da je nočno delo in delo v igralnici neprimerno za ženske

Slika 7: Starost 
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Pri vprašanju o starosti anketirancev so bili postavljeni štirje starostni razredi (slika 7). Starost 

do 30 let, kamor spada deset anketirancev oz. šest odstotkov, skupina od 30 do 40 let, ki 

zajema 78 anketirancev oz. 44 odstotkov, skupina od 40 do 50 let, kjer je 81 anketirancev ali 

45 odstotkov, in skupina nad 50 let z devetimi anketiranimi, kar je pet odstotkov. 

 

Delovna doba v podjetju 

 

 

Slika 8: Delovna doba v podjetju 

 

Pri vprašanju, koliko let delovne dobe v podjetju imajo zaposleni, so bili ponujeni štirje 

razredi. V prvem razredu je delovna doba do petih let, kjer je pet anketirancev ali trije 

odstotki. Od 5 do 15 let delovne dobe ima 46 anketirancev oz. 26 odstotkov, od 15 do 25 let 

delovne dobe ima 117 anketirancev (66 %), v zadnji skupini nad 25 let delovne dobe pa je 

deset anketirancev oz. pet odstotkov (slika 8). Rezultati so odraz večjega zaposlovanja v letih 

med 1989 in 1997, saj je takrat prišlo v podjetju do širitve obstoječih kapacitet in odprtja 

novih igralnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

do 5 let od 5 do 15 let od 15 do 25 let nad 25 let

Število
odgovorov



 

Prva zaposlitev 

 

 

Na vprašanje, ali je to prva zaposlitev ali ne,

njihova prva zaposlitev, 57 odstotkov ali 101 anketiranec pa je

9). Odgovor me je nekoliko presenetil, saj sem glede na starostno sestavo in delovno dobo v 

podjetju, predvidevala, da bo za ve

 

Opravljanje dela  

 

 

V zvezi z vprašanjem, ali z veselj

(108) anketirancev delo opravlja z veseljem, 11 odstotkov (19) anketirancev svojega dela ne 

opravlja z veseljem in 28 odstotkov (51) anketirancev je neodlo

ponoči, ob koncih tedna in praznikih, ga anketir

Vsakodnevno spoznavajo nove ljudi, z njimi komunicirajo in 

57%

11%

 27

Slika 9: Prva zaposlitev 

ali je to prva zaposlitev ali ne, je 77 anketirancev (43%) odgovorilo, da je to 

njihova prva zaposlitev, 57 odstotkov ali 101 anketiranec pa je bil že zaposlen drugje (slika 

). Odgovor me je nekoliko presenetil, saj sem glede na starostno sestavo in delovno dobo v 

da bo za večje število anketirancev zaposlitev v HIT

Slika 10: Opravljanje dela 

V zvezi z vprašanjem, ali z veseljem opravljajo delo, je s slike 10 razvidno, da 61 odstotkov 

(108) anketirancev delo opravlja z veseljem, 11 odstotkov (19) anketirancev svojega dela ne 

opravlja z veseljem in 28 odstotkov (51) anketirancev je neodločenih. Č

i, ob koncih tedna in praznikih, ga anketiranci v večini radi opravljajo, saj je dinami

Vsakodnevno spoznavajo nove ljudi, z njimi komunicirajo in s tem soustvarjajo doživetja.
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Ponosnost na zaposlitev v podjetju

 

Slika 11

 

V zvezi z vprašanjem, ali so ponosni, da so zaposleni v HIT

odstotkov odgovorilo pritrdilno, 49 anketirancev oz. 28 odstotkov negativno in 88 

anketirancev oz. 49 odstotkov je neodlo

upada ugled, spremembe v zadnjih letih

podjetja, zaradi odpuščanj pa je tudi okolica negativno naravnana. 

5.3.2 Načini komuniciranja in kakovost informacij

Načini informiranja v podjetju

Tabela 1: Načini informiranja

Načini informiranja

Obvestila na oglasni deski

Elektronska pošta 

Intranet 

Redni tedenski ali mese

Komuniciranje med sodelavci

Informacij ne dobim 

Drugo 

49%

Ste ponosni na zaposlitev v HIT
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na zaposlitev v podjetju 

11: Ponosnost na zaposlitev v podjetju 
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Slika 12: Načini informiranja v podjetju 

 

Na vprašanje, kateri je najpomembnejši vir informacij o dogajanjih v podjetju, so anketiranci 

izbirali med sedmimi trditvami. Možen je bil samo en odgovor. Rezultati so prikazani v tabeli 

1 in ponazorjeni na sliki 12. Za 83 anketirancev (47%) so informacije, ki jih dobijo med 

komuniciranjem s sodelavci, najpomembnejši vir informacij. Sledijo obvestila na oglasni 

deski, ki so najpomembnejši vir za 64 anketirancev (36%), intranet 15 (8,5%), redni tedenski 

ali mesečni sestanki 9 (5%), elektronska pošta 4 (2%). Dva (1%) anketiranca sta napisala, da 

imata lastne vire in en anketiranec meni, da informacij ne dobi (0,5%). Rezultati prikazujejo, 

da predstavlja za sodelujoče v raziskavi komuniciranje s sodelavci najpomembnejši vir 

informacij, kar je povsem razumljivo glede na način dela, ki je uveljavljen na oddelku. Večina 

zaposlenih dela v režimu 40:20, kar pomeni, da 40 minut delaš, 20 minut imaš odmor. Takšen 

način omogoča, da se zaposleni med odmori družijo in izmenjujejo informacije. Ne preseneča 

niti, da se je tako majhno število anketirancev odločilo za intranet, saj imajo kljub velikemu 

številu zaposlenih samo štiri računalnike v prostoru za počitek, pa še ti so namenjeni 

celotnemu IZC Perla in ne samo oddelku igralnih miz. 
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Zadovoljstvo s potekom komuniciranja

 

Slika 13: 

 

Na vprašanje glede zadovoljstva s potekom komuniciranja v podjetju je 118 anketirancev 

(66%) odgovorilo, da je delno zadovoljnih, 42 (24%) je nezadovoljnih in le 18 (10%) jih je 

zadovoljnih s potekom komuniciranja

sklepamo, da so rezultati odraz razmišljanj o kvaliteti informacij, ki jih prejmejo

o načinih in sredstvih komuniciranja

ki jih dobijo, nepopolne ali pa 

sporočanja.  
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Zadovoljstvo s potekom komuniciranja 

: Zadovoljstvo s potekom komuniciranja 

glede zadovoljstva s potekom komuniciranja v podjetju je 118 anketirancev 

(66%) odgovorilo, da je delno zadovoljnih, 42 (24%) je nezadovoljnih in le 18 (10%) jih je 

zadovoljnih s potekom komuniciranja (slika 13). Iz tega in ostalih rezultatov raziskave lahko 

ezultati odraz razmišljanj o kvaliteti informacij, ki jih prejmejo
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Na vprašanje, kakšen pomen pripisujejo govoricam, je 54 odstotkov (96) anketirancev 

odgovorilo srednji, 31 odstotkov (55) majhen in 10 odstotkov (27) zaposlenih velik pomen 

(slika 14). V vseh podjetjih je prisotno neformalno združevanje zaposlenih. V neformalnih 

skupinah prihaja do izmenjavanja informacij o dogajanju v podjetju. Pogosto krožijo resnične 

informacije, včasih pa so prisotne tudi neresnične informacije, ki podjetju škodujejo, saj 

ustvarjajo negativno vzdušje. Neformalne informacije se pojavljajo, ko zaposleni ne dobijo 

popolnih informacij od nadrejenih. Na oddelku igralnih miz so neformalne informacije 

prisotne, kar je posledica pridobivanja informacij med komunikacijo s sodelavci. Včasih to 

medsebojno prenašanje informacije popači (spremeni), zato izgubijo pravo vsebino in pomen 

ter vnašajo med zaposlene nezadovoljstvo in spore.  

 

Lastnosti Informacij 

Tabela 2: Lastnosti informacij 

Lastnost informacij Povprečna vrednost 

Natančnost 3,06 

Razumljivost 3,30 

Popolnost 2,85 

Jasnost 3,12 

Pravočasnost 2,89 

Zanesljivost 3,15 

 

 

Slika 15: Lastnosti informacij 
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S trditvami so ocenjevali lastnosti informacij in navodil, ki jih zaposleni dobijo od nadrejenih. 

Na posamezne trditve so odgovarjali z ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 nezadostno in 

5 odlično. Odgovori so prikazani v tabeli 2 in na sliki 15. Anketiranci so najbolj zadovoljni z 

razumljivostjo prejetih informacij (pov. vrednost 3,3), sledita zanesljivost in jasnost 

informacij (pov. vrednost 3,1), natančnost (pov. vrednost 3), in pravočasnost (pov. vrednost 

2,9). Najmanj so zadovoljni s popolnostjo informacij (pov. Vrednost 2,8). Iz odgovorov je 

razvidno, da informacije, ki jih zaposleni dobijo, niso povsem razumljive in zanesljive, 

vsekakor pa niso popolne in pravočasne. Prav ti dve lastnosti lahko povzročita, da se 

zaposleni raje zatečejo k neformalnim informacijam, saj mislijo, da jim nadrejeni kaj 

prikrivajo. 

Menim, da si zaposleni želijo, da so o vsem obveščeni pravočasno, ker menijo, da jim vodstvo 

s tem pokaže, da jih ceni in jim zaupa. Na takšen način pride do povečanja medsebojnega 

zaupanja in pripadnosti, ki sta potrebna vedno, predvsem pa v trenutkih, ko se podjetje nahaja 

v težavah. V takšnih situacijah bodo zaposleni prepričani, da jim vodstvo zaupa in jim 

posreduje vse informacije in ne bodo v skrbeh, ko bodo slišali drugačne neformalne 

informacije. 

 

Sodelovanje zaposlenih in vodstva 

Tabela 3: Sodelovanje zaposlenih in vodstva 

Trditev Povprečna vrednost 

Vedno lahko dobim informacijo, ki jo potrebujem za 

svoje delo. 
3,27 

Informacije, ki jih dobim, mi vedno pojasnijo vsa 

vprašanja. 
2,85 

Navodila za delo mi dajejo tisti, od katerih se to 

pričakuje. 
3,22 

Vodstvo posreduje zaposlenim informacije na 

razumljiv način. 
2,92 

V naši organizaciji imamo vsaj enkrat letno temeljit 

razgovor s svojim vodjem. 
2,93 
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Slika 16: Sodelovanje zaposlenih in vodstva 

 

S trditvami smo ocenjevali sodelovanje zaposlenih in vodstva. Na posamezne trditve so 

odgovarjali z ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se 

strinjam. Odgovori so prikazani v tabeli 3 in ponazorjeni na sliki 16. Anketiranci menijo, da 

običajno dobijo informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo (pov. vrednost 3,27). Dobijo jih 

od tistih, od katerih se to pričakuje (pov. vrednost 3,22). Slabše je mnenje glede posredovanja 

informacij (pov. vrednost 2.92), kvalitete informacij (pov. vrednost 2,85) in razgovorov z 

vodjem (pov. vrednost 2,93). Zaposleni morajo imeti vedno možnost, da pridobijo potrebne 

informacije. Te informacije morajo biti popolne in razumljive vsem udeležencem, saj le tako 

lahko opravljajo svoje delo kvalitetno. Vodje morajo stalno komunicirati s svojimi 

podrejenimi, obveščati jih morajo o tekočih zadevah ter v primeru nejasnosti in konfliktov 

ažurno reagirati. Temeljit pogovor enkrat letno služi predvsem kontroli doseženih rezultatov 

in planiranju aktivnosti v naslednjem obdobju. 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi ni 

najboljše. Zaposleni si želijo več neposrednih stikov z nadrejenimi. Želijo si pogovorov z 

njimi, hitrejšega obveščanja in kvalitetnejših informacij. Oseben stik z nadrejenimi bi 

omogočil, da bi jim zaposleni podali povratne informacije, ki bi pripomogle tako k izboljšavi 

medsebojnih odnosov kot tudi dvigu kvalitete dela, ki ga zaposleni opravljajo. 
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Izboljšave informiranja 

Tabela 4: Orodja za izboljšavo informiranja 

Orodja za izboljšavo informiranja Število odgovorov Odstotki 

Oglasne deske 34 19 

Boljši dostop do intraneta 65 36 

Interni časopis 37 21 

Redni tedenski sestanki 12 7 

Drugo 30 17 

 

 

Slika 17: Orodja za izboljšavo informiranja 

 

Anketiranci so predlagali orodja, s katerimi bi izboljšali informiranje v podjetju (tabela 4, 

slika 17). Možen je bil samo en predlog. Največ, 65 anketirancev (36%) meni, da bi morali 

izboljšati dostop do intranetnih strani, 37 anketirancev (21%) bi uvedlo interni časopis, 34 

(19%) predlaga namestitev dodatnih oglasnih desk, 12 (7%), pa bi informiranost izboljšalo z 

rednimi tedenskimi informativnimi sestanki.  30 anketirancev (17 %) je podalo svoje predloge 

za izboljšavo informiranja. Predlagani predlogi za izboljšavo komunikacije so e-mail, 

pogovori in izboljšanje medsebojnih odnosov.  

Do izraza je prišla povezanost med predlaganimi orodji in viri, katerih se anketiranci 

poslužujejo za pridobivanje informacij. Anketiranci menijo, da bi boljši dostop do intraneta 

pripomogel k večji uporabi le-tega, kar bi verjetno pripomoglo tudi k boljši informiranosti 

zaposlenih. Tu sta prisotna dva predloga: večje število računalnikov v prostoru za počitek in 

dostop do intranetnih strani od doma. Med dobrodošla orodja informiranja spada tudi interni 

časopis. S časopisom nisi vezan na prebiranje informacij na točno določeni lokaciji, ampak ga 

imaš lahko s seboj v različnih prostorih, tudi doma. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

oglasne 

deske

dostop do 

intraneta

interni 

časopis

redni 

sestanki

drugo

Število
odgovorov

Kako bi izboljšali informiranje v podjetju?



 

 35

5.3.3 Zadovoljstvo zaposlenih in medsebojno komuniciranje 

Zadovoljstvo zaposlenih z vodstvom 

Tabela 5: Zadovoljstvo zaposlenih z vodstvom 

Trditev Povprečna vrednost 

V podjetju se zaposleni pogovarjamo z vodstvom in 

nadrejenimi sproščeno. 
2,89 

Vodstvo posreduje zaposlenim informacije na razumljiv 

način. 
2,91 

O ključnih spremembah v podjetju smo zaposleni 

pravočasno obveščeni, 
2,53 

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in 

je pohvaljen. 
2,15 

Nadrejeni so vedno na voljo, če se pojavijo težave pri 

opravljanju svojega dela. 
2,84 

Vodje zaposlene spodbujajo k sprejemanju večje 

odgovornosti. 
2,57 

Ukazovalno vodenje nadrejenih se odpravlja. 2,72 

Najvišje poslovodstvo si prizadeva za nenehen stik z 

zaposlenimi. 
2,11 

Vodje sprejemajo svoje odločitve pravočasno. 2,58 

Zaposleni zaupamo nadrejenim in vodstvu. 2,08 
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Slika 18: Zadovoljstvo zaposlenih z vodstvom 

 

S trditvami smo ocenjevali zadovoljstvo zaposlenih z vodstvom. Na posamezne trditve so 

odgovarjali z ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se 

strinjam. Odgovori so prikazani v tabeli 5 in ponazorjeni na sliki 18. Kot je razvidno iz 

odgovorov, anketiranci z delom vodstva niso povsem zadovoljni. Menijo, da nadrejeni 

večinoma posredujejo informacije na razumljiv način (pov. vrednost 2,91) in so skoraj vedno 

pripravljeni prisluhniti težavam, ki se občasno pojavljajo (pov. vrednost 2,84), trudijo se, da 

bi odpravili ukazovalno vodenje (pov. vrednost 2,72) in bi pogovori s podrejenimi potekali 

prijateljsko in sproščeno (pov. vrednost 2,89). Sodelujoči v anketi menijo tudi, da se odločitev 

ne sprejema pravočasno (pov. vrednost  2,58), o ključnih spremembah v podjetju niso 

pravočasno obveščeni (pov. vrednost  2,53), premalo je tudi pozitivne motivacije, ki je 

potrebna za uspešno opravljanje dela (pov. vrednost 2,57). Menijo, da se na oddelku igralnih 

miz premalokrat opazi dobro opravljeno delo, ki je rezultat truda in prizadevanj (pov. 

vrednost 2.15). Nadrejenim in vodstvu ne zaupajo (pov. vrednost 2,08), vendar kljub temu 

pogrešajo večje sodelovanje z njimi (pov. vrednost 2,11). 
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Zaposlene je treba spodbujati k sodelovanju in dajanju predlogov izboljšav, pri tem pa ne 

smemo pozabiti, da je potrebno dober delovni rezultat opaziti in pohvaliti. Lepa beseda ali 

pohvala zaposlenim pomeni izredno veliko, saj tako vedo, da se njihovi napori cenijo. 

Ukazovalno vodenje in odsotnost jasnih in strokovnih navodil s strani vodstva naleti pri 

zaposlenih na odpor ter povzroča zmedo in negotovost v podjetju.  

 

Komuniciranje z nadrejenimi 

Tabela 6: Značilnosti pogovora z nadrejenim 

Značilnosti pogovora z nadrejenim Povprečna vrednost 

Prijazen pogovor, ki privede do dogovora. 1,56 

Prijazen pogovor, ki pa ne privede do dogovora. 2,00 

Ukazovanje. 2,08 

Nadrejeni ima do mene aroganten odnos. 2,39 

Dialog – nadrejeni mi zna prisluhniti. 1,56 

Nadrejeni me samo neprijazno nadira. 2,65 

 

 

Slika 19: Značilnosti pogovora  z nadrejenim 

 

Anketiranci so ocenjevali značilnosti pogovorov z nadrejenim. Izbirali so med štirimi 

ocenami pogosto (1), poredko (2), nikoli (3), nimam nadrejenih (4). Vsi sodelujoči v anketi 

imajo nadrejenega, vključno z vodjo oddelka. Rezultati odgovorov so prikazani v tabeli 6 in 

sliki 19. Večina sodelujočih v anketi meni, da poteka na igralnih mizah komuniciranje z 

nadrejenimi v obliki prijaznega pogovora, ki večinoma privede do dogovora. Vodje znajo 

podrejenim prisluhniti, izogibajo pa se nadiranju ter ukazovalnemu vodenju. Komunikacija 
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Na sliki 20 so predstavljeni deleži odgovorov na vprašanje
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, ki so prijaznejši do zaposlenih, a vseeno omogočajo doseganje želenih 

Ustreznost prejetih informacij 

Slika 20: Ustreznost prejetih informacij 

so predstavljeni deleži odgovorov na vprašanje, ali zaposleni od nadrejenega 

prejmejo dovolj informacij. 47 odstotkov(83) anketirancev je zadovoljnih s koli

informacij, 35 odstotkov (62) meni, da so prejete informacije pomanjkljive

(33) anketirancev bi želelo od nadrejenega več informacij. Največ informacij prejmejo 

zaposleni na sestankih delovnih skupin, ki so enkrat mesečno. Informacije prejmejo tudi na 

zborih delavcev, ki so dvakrat letno. Na mesečnih sestankih so podane teko

tnega IZC-ja ter odgovori na predhodno zastavljena vprašanja.

Predstavljene so nagradne igre, ki se odvijajo na igralnih mizah, in novosti v zabaviš

centru. Na sestankih zaposleni postavljajo vprašanja, podajo predloge in kritike
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Ocena odnosov z nadrejenimi 

 

 

Slika 21: Ocena odnosov z nadrejenimi 

 

Iz slike 21 je razvidno, da je večina anketirancev, 116 (65%) odnose z nadrejenimi označila 

kot dobre, trije (2%) kot zelo dobre. 48 (27%) jih meni, da so odnosi slabi, 11 (6%) 

anketirancev pa jih ocenjuje celo kot zelo slabe. Vsi zaposleni se trudijo, da bi bili medsebojni 

odnosi dobri, vendar nekateri včasih ne najdejo skupnega jezika. Večinoma so odnosi z 

nadrejenimi ocenjeni kot dobri, kar je rezultat  prizadevanja nadrejenih, da so dostopni in 

pripravljeni prisluhniti. 

 

Ocena odnosov s sodelavci 

 

 

Slika 22: Ocena odnosov s sodelavci 
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Slika 22 prikazuje odnose med sodelavci. Sto (56%) anketirancev meni, da imajo s sodelavci 

dober odnos, 64 (36%) jih ima s sodelavci zelo dober odnos, 13 (7%) zadovoljiv in en sam 

anketiranec je v slabem odnosu s sodelavci. Na splošno je odnos med sodelavci dober. 

Komunikacija med sodelavci mora potekati sproščeno, pri opravljanju dela se morajo 

dogovarjati, usklajevati in si pomagati. 

 

Odnosi med zaposlenimi 

Tabela 7: Odnos zaposlenih do dela in do sodelavcev 

Trditev Povprečna vrednost 

Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo. 3,17 

Odnosi med zaposlenimi zelo pomembno vplivajo na 

kakovost in rezultate dela. 
4,15 

V naši organizaciji zaposleni cenimo delo svojih 

sodelavcev. 
3,03 

Zaposleni med seboj bolj sodelujemo, kot tekmujemo. 3,13 

Sodelavci v organizaciji si med seboj zaupamo. 2,83 

 

 

Slika 23: Odnos zaposlenih do dela in do sodelavcev 

 

Anketiranci so ocenjevali odnos do dela in do sodelavcev. Podana je bila numerična lestvica 

od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Kot je razvidno iz tabele 7 in slike 

23, zaposleni na igralnih mizah menijo, da so odnosi med zaposlenimi zelo pomembni (pov. 

vrednost 4,15), saj vplivajo na kakovost in rezultate dela. Le v okolje, kjer se počutiš dobro, 
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prihajaš rad in delaš dobro. Svoje delo zavzeto opravljajo (pov. vrednost

(pov. vrednost 3,03) in med seboj sodelujejo (pov. vrednost

ocenjeno nižje (pov. vrednost 2,83), kar je posledica

nih informacij. 

Kot je razvidno iz rezultatov ankete, so za zaposlene dobri medsebojni odnosi zelo 

a, da delo sodelavcev ni cenjeno dovolj, prav tako pa ni razširjeno 

Izboljšati bo treba kvaliteto dela, za izgradnjo dobrih medsebojnih 

bodo morali zaposleni graditi predvsem na medsebojnem zaupanju, sodelovanju 

in cenjenju naporov posameznikov.  

Pomembnost letnih razgovorov 

Slika 24: Pomembnost letnih razgovorov 

, ali letni pogovori pripomorejo k izboljšanju dela, je 77 (44%) anketirancev 

odgovorilo, da ne prispevajo k izboljšanju dela, 52 (29%) je neodločenih, 48 (27%) pa 

da letni pogovori izboljšajo kakovost dela (slika 24). Rezultati kažejo nenaklonjenost letnim 

v preteklosti že potekali letni razgovori, vendar 

dovolj resno. Tako nadrejeni kot podrejeni se dogovorjenega niso držali. 

poteka projekt ponovne uvedbe letnih pogovorov. Pri izvajanju le-teh se bodo opirali na 

vrednote podjetja in uravnotežene kazalnike uspeha. 

27%

44%

29%

Ali letni pogovori v podjetju prispevajo k 
izboljšanju dela?

da

ne

neodločen/a

rednost 3,17), delo 

med seboj sodelujejo (pov. vrednost 3,13). Le 

posledica obrekovanj in 

so za zaposlene dobri medsebojni odnosi zelo 

a, da delo sodelavcev ni cenjeno dovolj, prav tako pa ni razširjeno 

a izgradnjo dobrih medsebojnih 

bodo morali zaposleni graditi predvsem na medsebojnem zaupanju, sodelovanju 

 

zboljšanju dela, je 77 (44%) anketirancev 

, 48 (27%) pa meni, 

. Rezultati kažejo nenaklonjenost letnim 

že potekali letni razgovori, vendar jih niso jemali 

dogovorjenega niso držali. Na nivoju podjetja 

teh se bodo opirali na 

neodločen/a



 

42 

Dejavniki za uspešnejše opravljanje dela 

Tabela 8: Dejavniki za uspešnejše opravljanje dela 

Dejavniki Število odgovorov Odstotki 

Višja plača 156 88 

Napredovanje 80 45 

Pohvale 56 31 

Boljši pogoji dela 79 44 

Bolje organiziran urnik 53 30 

Dobri odnosi med sodelavci 45 25 

Možnost izobraževanja 19 11 

Samoiniciativnost pri delu 15 8 

Družabna srečanja med sodelavci 7 4 

Ugled podjetja 18 10 

Drugo 6 3 

 

 

Slika 25: Dejavniki za uspešnejše opravljanje dela 
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V tabeli 8 in na sliki 25 so prikazani rezultati odgovorov na vprašanje, kateri dejavniki bi 

vplivali na anketirance, da bi delo opravljali uspešnejše. Izbrali so lahko tri najpomembnejše 

odgovore. Številke prikazujejo, koliko anketirancev se je odločilo za posamezen dejavnik. 

Kar 156 (88%) anketirancev meni, da bi višja plača vplivala na boljše opravljanje dela, 80 

(45%) anketirancev bi spodbudila možnost za napredovanje, 79 (44%) pa boljši pogoji dela. 

Za 56 (31%) so pomembnejše pohvale, za 53 (30%) boljša organizacija urnikov, 45 (25%) 

anketirancev pa meni, da so za uspešnejše opravljanje dela pomembni dobri odnosi med 

sodelavci. Sledijo možnost izobraževanja 19 (11%), ugled podjetja 18 (10%), 

samoiniciativnost pri delu 15 (8%) in družabna srečanja med sodelavci 7 (4%). Šest 

zaposlenih (3%) je podalo svoje predloge dejavnikov, ki bi vplivali na uspešnejše opravljanje 

dela, in to so: upoštevanje predlogov s strani delavcev, hitrejša realizacija dobrih predlogov in 

rešitev ter urejena lastniška struktura. 

 

Da si zaposleni želijo višjo plačo in napredovanje, ne preseneča. Trenuten plačilni sistem ni 

pravičen, saj ne nagrajuje zaposlenih, ki se pri opravljanju dela zelo trudijo. V pripravi je nov 

plačilni sistem, ki bo poleg fiksnega dela vseboval tudi variabilni del, s pomočjo katerega 

bodo takšni zaposleni lahko ustrezno nagrajeni. Tudi napredovanj v zadnjih letih ni bilo. Šele 

pred kratkim so se ponovne odprle možnosti za napredovanje na višje delovno mesto. Pri 

opravljanju dela se vse prevečkrat pozabi na pohvale. Zaposleni so zelo veseli, ko opazijo 

njihovo dobro delo in jih pohvalijo. Pohvale stimulativno vplivajo na njihovo samopodobo, s 

tem pa vplivajo na učinkovitejše opravljanje dela. Med pomembne dejavnike, ki bi  

pripomogli k učinkovitejšemu opravljanju dela, sodijo tudi boljši pogoji dela, boljši urnik in 

dobri odnosi med sodelavci. Vsi trije dejavniki so med seboj povezani, saj le z medsebojnim 

dogovarjanjem, usklajevanjem in prilagajanjem dosežejo dobro vzdušje na delovnem mestu, 

ustrezne urnike, s tem pa boljše pogoje dela. Ne gre pozabiti, da njihovo delo poteka pretežno 

ponoči ter ob praznikih in koncih tedna, ko je večje število gostov, kar povečuje njihovo 

fizično in psihično utrujenost. 

 

Enaindvajseto vprašanje je bilo odprtega tipa. Anketiranci so lahko zapisali svoje predloge, 

kako bi izboljšali komunikacijo v podjetju. Predloge je podalo 40 anketirancev, to je 22 

odstotkov. 

 

Sodelujoči menijo, da je za izboljšanje komunikacije potrebno pozitivno razmišljanje, 

iskrenost, poštenje in izpolnjevanje obljub. K izboljšanju komunikacije pripomore tudi 

kakovosten vodstveni kader, ki se trudi vzpostavljati pozitivno komunikacijo in vzdušje. 

Potrebovali bi samozavestne in delovne vodje, ki premorejo vsaj malo empatije in so 

pripravljeni na pogostejša srečanja in pogovor s podrejenimi. Posredovane informacije morajo 

bili pravočasne, prav tako morajo biti ažurni odgovori na vprašanja in predloge. Poleg 

obstoječih možnosti informiranja bi lahko uvedli interno glasilo in dostop do intranetnih strani 

od doma. Boljšo komunikacijo omogoča tudi večje število zaposlenih v operativi in pohvale 



 

44 

nad dobro izvedenim delom. Vsekakor izboljšuje komunikacijo sodelovanje med oddelki, 

transparentni projekti in jasno določeni cilji. 
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6 SKLEP 

V današnjem času je uspešnost podjetja odvisna od usposobljenih in zadovoljnih zaposlenih, 

ki se med seboj dobro razumejo in sodelujejo. Učinkovita interna komunikacija pripomore k 

lažjemu izvajanju nalog, doseganju zastavljenih ciljev in prepoznavanju organizacijskih 

problemov. Le visoko motivirani in zadovoljni zaposleni zaupajo v vodstvo in pripomorejo k 

uspešnosti in prepoznavnosti organizacije. 

 

Namen diplomske naloge je bil preučiti komunikacijo, medsebojne odnose in zadovoljstvo 

zaposlenih v oddelku Igralne mize IZC Perla. Raziskava, ki je potekala s pomočjo 

vprašalnika, daje vpogled v trenutno stanje na tem področju v oddelku. 

 

Raziskava je pokazala, da stanje komuniciranja v oddelku ni ravno najuspešnejše. Zaposleni 

večinoma dobijo od nadrejenih informacije, ki pa včasih niso popolne in pravočasne. Takšne 

informacije znižujejo kvaliteto dela in utirajo pot neformalnim informacijam, ki so pogosto 

škodljive in ustvarjajo negativno vzdušje. Vzroke za slabo informiranje zaposlenih je 

potrebno poiskati in razrešiti, kajti zaposleni, ki so zadovoljni, so motivirani za svoje delo in 

delajo po svojih najboljših močeh, s tem pa pripomorejo k uspešnosti in dobrim poslovnim 

rezultatom v podjetju. Zaposleni si želijo, da bi bile informacije kvalitetne, predvsem 

pravočasne in izčrpne. Podjetje ima na voljo različna orodja informiranja, preko katerih lahko 

posreduje informacije. Raziskava je pokazala, da bi večje število oglasnih desk, boljši dostop 

do intraneta, interni časopis, pogostejši sestanki skupin in zbori delavcev znatno pripomogli k 

boljši informiranosti. 

 

Dobri odnosi spadajo med sedem vrednot, ki so podlaga za nov način vodenja v družbi HIT. Z 

dobrimi medsebojnimi odnosi želijo spodbuditi sproščenost, pristnost in odkritost, v 

komunikaciji s sodelavci pa odprtost in dostopnost. 

 

Odnosi med zaposlenimi so zelo pomembni, saj vplivajo na kakovost in rezultate dela. Svojih 

sodelavcev, nadrejenih, kot tudi podrejenih ne izbiramo sami, zato moramo medsebojne 

načine komuniciranja prilagajati. V okolje, kjer se počutiš dobro, prihajaš rad in dobro delaš. 

Odgovori pri ocenjevanju medsebojnih odnosov nam kažejo, da imajo zaposleni med seboj 

kot tudi z nadrejenimi dober odnos in korektno sodelujejo. Komunikacija med sodelavci je 

sproščena, pri opravljanju dela se dogovarjajo, usklajujejo in si pomagajo. Nadrejeni se do 

podrejenih obnašajo spoštljivo in jim znajo prisluhniti. 

 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost v organizaciji, je zadovoljstvo zaposlenih. 

Zadovoljni zaposleni so sposobni uresničevati svoje cilje in cilje organizacije. Pri ocenjevanju 

zadovoljstva zaposlenih nismo dobili najboljših rezultatov. V veliki meri so rezultati odraz 

sprememb, ki so se dogajale v podjetju v zadnjih dveh letih in so močno vplivale na klimo 

med zaposlenimi. 
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Do izraza je prišlo predvsem nezadovoljstvo z vodstvom, kar je odraz slabega komuniciranja 

in nezaupanja vodstvu. Zaposleni si namreč želijo več informacij o poslovanju družbe, viziji, 

ciljih podjetja, poslovnih odločitvah in drugih ključnih spremembah v podjetju. V podjetju je 

čutiti odsotnost pozitivne motivacije in pohval za dobro opravljeno delo, kar še dodatno 

povečuje nezadovoljstvo in negativno naravnanost do vodstva. 

Ker je prišlo v preteklih letih do odpuščanj, je sedaj premalo zaposlenih, zato so postali urniki 

prenaporni, to pa povzroča nezadovoljstvo s pogoji dela. 

Zadovoljstvo zaposlenih bi povečali s kakovostnim vodstvenim kadrom, ki bi znal vzpostaviti 

ustrezno komunikacijo in pozitivno vzdušje. Novi zaposleni bi omogočili boljše razporejanje 

delovnega časa in bi s tem izboljšali pogoje dela. K zadovoljstvu bi pripomogla uvedba 

pravičnejšega plačilnega sistema in možnost napredovanja. Vodstvo in nadrejeni pa ne smejo 

pozabiti, da je treba zaposlene pri delu spodbujati in jih za uspešno opravljeno delo tudi 

pohvaliti. 

 

V današnjem času so zaposleni največji kapital vsake organizacije. Uspešnost podjetij je 

odvisna od ravnanja s človeškimi viri. Cilj vsakega podjetja je uspešno poslovanje, ki ga 

dosežemo le z zadovoljnimi in motiviranimi zaposlenimi. 
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Priloga 1 Vprašalnik 
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VPRAŠALNIK 
RAZISKAVA KOMUNICIRANJA NA ODDELKU IGRALNIH MIZ IZC  PERLA 

 

Spoštovane sodelavke in sodelavci! 

Zaključujem študij na Fakulteti za management v Kopru. Ker me komunikacija med 

ljudmi zanima, sem pripravila raziskavo o komuniciranju med zaposlenimi na oddelku 

igralnih miz IZC Perla. Anketiranje je anonimno, vse zbrane podatke pa bom uporabila 

izključno za pisanje diplomske naloge. 

Za sodelovanje se vam zahvaljujem. 

    Mojca Šavli Hrobat 

 

 

 
1. Spol 

a.) moški 
b.) ženski 

 

2. Starost 
a.) do 30 let 
b.) od 30 do 40 let 
c.) od 40 do 50 let 
d.) nad 50 let 

 

3. Delovna doba v podjetju 
a.) do 5 let 
b.) od 5 do 15 let 
c.) od 15 do 25 let 
d.) nad 25 let 

 

4. Ali je to vaša prva zaposlitev ali ste bili pred tem zaposleni drugje? 
a.) prva zaposlitev 
b.) ni prva zaposlitev 

 

5. Ali z veseljem opravljate delo? 
a.) da 
b.) ne 
c.) sem neodločen/a 

 

6. Ali ste ponosni, da ste zaposleni v HIT-u? 
a.) da 
b.) ne 
c.) sem neodločen/a 

 

7. Kateri je za vas najpomembnejši vir informacij o dogajanjih v podjetju HIT? 
a.) obvestila na oglasni deski 
b.) elektronska pošta 
c.) intranet 



 

 

d.) redni tedenski ali mesečni sestanki 
e.) komuniciranje med sodelavci 
f.) informacij ne dobim 
g.) drugo: _____________________ 

 

8. V kolikšni meri ste zadovoljni s potekom komuniciranja v podjetju? 
a.) zadovoljen 
b.) delno zadovoljen 
c.) nezadovoljen 

 

9. Kakšen pomen pripisujete govoricam (neformalnim informacijam), ki se širijo o podjetju med sodelavci? 
a.) velik 
b.) srednji 
c.) majhen 

 

10. S šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite lastnosti informacij in navodil, ki jih dobivate od nadrejenih. 

 Nezadostno Zadostno Dobro Prav dobro Odlično 
Natančnost 1 2 3 4 5 
Razumljivost 1 2 3 4 5 
Popolnost 1 2 3 4 5 
Jasnost 1 2 3 4 5 
Pravočasnost 1 2 3 4 5 
Zanesljivost  1 2 3 4 5 

 

11. S pomočjo lestvice od 1 do 5 ocenite, ali spodnje trditve držijo ali ne. 

 Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Strinjam 
se 

Popolnoma 
se strinjam 

Vedno lahko dobim informacijo, ki jo 
potrebujem za svoje delo. 

1 2 3 4 5 

Informacije, ki jih dobim, mi vedno 
pojasnijo vsa vprašanja. 

1 2 3 4 5 

Navodila za delo mi dajejo tisti, od 
katerih se to pričakuje. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo posreduje zaposlenim 
informacije na razumljiv način. 

1 2 3 4 5 

V naši organizaciji imamo vsaj enkrat 
letno temeljit razgovor s svojim vodjem. 

1 2 3 4 5 

 

12. Kako bi po vašem mnenju izboljšali informiranje v podjetju? 
a.) z več oglasnimi deskami 
b.) z boljšim dostopom do intranetnih strani 
c.) z internim časopisom 
d.) z rednimi tedenskimi informativnimi sestanki skupin 
e.) drugo: ____________________________________ 

 

 

13. Pri naslednjih trditvah glede odnosa med vodstvom in zaposlenimi označite stopnjo strinjanja tako, da 
obkrožite ustrezno vrednost. 

 Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Strinjam se Popolnoma 
se strinjam 

V podjetju se zaposleni pogovarjamo z 
vodstvom in nadrejenimi sproščeno. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo posreduje zaposlenim 
informacije na razumljiv način. 

1 2 3 4 5 
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O ključnih spremembah v podjetju smo 
zaposleni pravočasno obveščeni. 

1 2 3 4 5 

Dober delovni rezultat se v naši 
organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni so vedno na voljo, če se 
pojavijo težave pri opravljanju svojega 
dela. 

1 2 3 4 5 

Vodje zaposlene spodbujajo k 
sprejemanju večje odgovornosti. 

1 2 3 4 5 

Ukazovalno vodenje nadrejenih se 
odpravlja. 

1 2 3 4 5 

Najvišje poslovodstvo si prizadeva za 
nenehen stik z zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

Vodje sprejemajo svoje odločitve 
pravočasno. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni zaupamo nadrejenim in 
vodstvu. 

1 2 3 4 5 

 

14. Kako bi opisali značilnosti pogovorov z vašimi nadrejenimi? 
V vsaki vrstici označite številko, ki najbolj ustreza vaši oceni. 

 

 Pogosto Poredko Nikoli Nimam 
nadrejenih 

Prijazen pogovor, ki privede do dogovora. 1 2 3 4 
Prijazen pogovor, ki pa ne privede do 
dogovora. 

1 2 3 4 

Ukazovanje. 1 2 3 4 
Nadrejeni ima do mene aroganten odnos. 1 2 3 4 
Dialog – nadrejeni mi zna prisluhniti. 1 2 3 4 
Nadrejeni me samo neprijazno nadira. 1 2 3 4 

 

15. Ali od nadrejenega prejmete dovolj informacij? 
a.) da 
b.) ne 
c.) prejemam pomanjkljive informacije 

 

16. Odnose z nadrejenimi v podjetju ocenjujem na splošno kot: 
a.) odlične 
b.) dobre 
c.) slabe 
d.) zelo slabe 

 

17.  Kako se razumete s sodelavci? 
a.) zelo dobro 
b.) dobro 
c.) zadovoljivo 
d.) slabo 

 

 

 

 
18. Pri trditvah o odnosih med zaposlenimi, označite stopnjo strinjanja tako, da obkrožite ustrezno vrednost. 

 Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Strijam se Popolnoma 
se strinjam 

Zaposleni v naši organizaciji smo 
zavzeti za svoje delo. 

1 2 3 4 5 



 

 

Odnosi med zaposlenimi zelo 
pomembno vplivajo na kakovost in 
rezultate dela. 

1 2 3 4 5 

V naši organizaciji zaposleni cenimo 
delo svojih sodelavcev. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni med seboj bolj sodelujemo, 
kot tekmujemo. 

1 2 3 4 5 

Sodelavci v organizaciji si med seboj 
zaupamo. 

1 2 3 4 5 

 

19. Menite, da letni pogovori v podjetju prispevajo k izboljšanju dela? 
a.) da 
b.) ne 
c.) sem neodločen/a 

 

20. Kateri izmed naštetih dejavnikov bi vplivali na vas, da bi delo opravljali uspešnejše? 
(izberete tri najpomembnejše) 

a.) višja plača 
b.) napredovanje 
c.) pohvale 
d.) boljši pogoji dela 
e.) bolje organiziran urnik 
f.) dobri odnosi med sodelavci 
g.) možnost izobraževanja 
h.) samoiniciativnost pri delu 
i.) družabna srečanja med sodelavci 
j.) ugled podjetja 
k.) drugo: _____________________ 

 

21. Predlagajte, kako bi vi izboljšali komunikacijo v podjetju. 
 

 

 

 

 

 


